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Ekonomiczny aspekt globalizacji 

Przyczyny globalizacji

Ekonomiści wskazują na historyczność zjawisk globalizacyjnych, począwszy od 
zwiększonej aktywności ekonomicznej związanej z odkryciami geograficznymi XVI 
i XVII wieku, która znalazła swój wyraz w prawdziwie globalnej skali działalności 
Kompanii Wschodnioindyjskiej, poprzez nowe możliwości gospodarcze stwarzane 
przez odkrycia naukowo-techniczne XVIII i XIX wieku, na wielkim postępie techno-
logicznym i komunikacyjnym okresu ostatnich kilkudziesięciu lat skończywszy1. 

Celem tego artykułu jest przedstawienie ekonomicznej natury zjawiska, które nie 
jest ani nowe, ani też nie ogranicza się wyłącznie do jednej sfery ludzkiej aktywności, 
jaką jest działalność gospodarcza. Należy nadmienić, że rozpatrywanie globalizacji 
w oderwaniu od jej aspektu społecznego, politycznego czy kulturowego nie jest możli-
we, jako że zjawiska te są z sobą połączone relacją przyczynowo-skutkową.

Dla unaocznienia tych zależności wystarczy wspomnieć o podstawowych przyczy-
nach globalizacji, wśród których wymienia się:
• digitalizację, umożliwiającą łatwe upowszechnianie danych i wiedzy, oraz jedno-

czesny wzrost i upowszechnienie się kanałów komunikacyjnych, w tym w szczegól-
ności Internetu;

• rozwój mass mediów oraz ich jednoczesne umiędzynarodowienie, które sprzyja 
ujednoliceniu gustów konsumenckich (powszechna dostępność kanałów telewi-
zyjnych, np. MTV, powoduje, że ikony współczesnej kultury popularnej, takie jak 
McDonald czy lalka Barbie, stają się symbolami świata kapitalistycznego i pożą-
danymi wzorcami dla społeczeństw aspirujących do podobnego stylu życia, jak 
styl zachodni; ponadto postępująca konsolidacja kapitału, także w branży mediów, 
umożliwia powstawanie imperiów mediowych (takich jak to należące do Ruperta 
Murdocha), które pozwalają stosunkowo wąskiej grupie opiniotwórczej na oddzia-
ływanie na ogromną rzeszę odbiorców);

• coraz silniejsze zjawiska migracji, związane w znacznej mierze z dążeniem ludzi do 
poprawy swojego bytu ekonomicznego;

 1 G. Kołodko, Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych. Globalizacja, marginalizacja, 
rozwój, Warszawa 2003, s. 15–68.
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• dążenie do szeroko rozumianej wolności w wielu krajach, co sprzyja demokratyzacji 
systemów politycznych, a w rezultacie liberalizacji gospodarczej, umożliwiającej 
rozprzestrzenianie się w praktyce idei wolnego rynku (dobrym przykładem wydaje 
się spektakularna transformacja krajów Środkowej i Wschodniej Europy z gospoda-
rek centralnie planowanych do wolnorynkowych oraz upadek Związku Radzieckie-
go, choć to ostatnie wydarzenie nie przeszkodziło Rosji utrzymać pozycji silnego 
gracza na współczesnym rynku, zarówno ekonomicznie, jak politycznie);

• zaawansowanie umiejętności globalnego zarządzania, pozwalające przedsiębiorcom 
prowadzić działalność na coraz szerszym polu geograficznym (nowo powstała kate-
goria przedsiębiorstw, tzw. korporacji transnarodowych2, jest zarówno konsekwen-
cją procesów globalizacyjnych i odpowiedzią na coraz ciaśniejsze pole konkurencji, 
jak i ich przyczyną, stymulującą rozprzestrzenianie się w skali globalnej obszarów 
wpływów, korporacyjnych metod zarządzania, technologii czy wzorców produkcyj-
nych, o czym dokładniej w dalszej części artykułu);

• konwergencję rozmaitych ładów gospodarczych w kierunku ustroju wolnorynkowe-
go, w wyniku czego następuje tworzenie modelu powszechnego – jedynie słusznej 
filozofii gospodarczej;

• postęp technologiczny oraz dynamikę innowacji, co powoduje na przykład przyspie-
szone zużycie ograniczonych zasobów Ziemi, w efekcie wpływające na powstanie 
całkiem nowych zjawisk gospodarczych (np. biznesu zrównoważonego, w którym 
całe modele biznesowe przedsiębiorstw są oparte na kryterium energooszczędności 
oraz społecznej odpowiedzialności);

• nowe zasady międzynarodowego podziału pracy, których rezultatem jest tworze-
nie się geograficznych centrów kompetencji oraz serwisowych (np. rynek usług IT 
w Indiach);

• centralizację zakupów przez globalnych klientów oraz korzyści skali i zasięgu będą-
ce bezpośrednią motywacją przedsiębiorstw do globalnej ekspansji (w ostatniej de-
kadzie obserwuje się spadek kosztów jednostkowych produkcji przy jednoczesnym 
powiększającym się udziale kosztów badania i rozwoju (B + R) oraz marketingu 
i promocji w całkowitym koszcie produkcji);

• postępującą standaryzację produkcji i usług, będącą konsekwencją przyjęcia okre-
ślonej strategii funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku globalnym3 (klasycznym 
przejawem tej standaryzacji są choćby normy jakościowe serii ISO certyfikowane 
przez niezależne jednostki, takie jak TUV Reiland lub inne; uzyskanie certyfika-
tu, do czego jest konieczna standaryzacja procedur w przedsiębiorstwie, to często 
warunek uzyskania kontraktu przez firmę; z kolei duże przedsiębiorstwa, mające 

 2 Literatura na temat korporacji transnarodowych (TNC – trans-national corporation) jest bogata, 
a dane dotyczące ich rosnącej siły ekonomicznej oraz fakt, że obroty kilkunastu największych 
firm świata, m.in. WalMart czy BP, przekraczają PKB niejednego z mniejszych państw, stanowią 
obecnie wiedzę powszechnie dostępną. Ciekawa natomiast jest powstająca na tej kanwie dysku-
sja nad władzą korporacyjną oraz metodami jej nadzoru, tak aby była ona wykorzystywana do 
pomnażania dobrobytu na świecie, a nie stanowiła zagrożenia dla suwerenności krajów. 

 3 Rynek globalny skrótowo może być określony jako rynek jednolity, na którym nie bierze się pod 
uwagę występowania różnic międzykulturowych. W odróżnieniu od rynku globalnego, cechą 
podstawową rynku międzynarodowego jest uwzględnienie przez przedsiębiorców różnic między-
kulturowych, które często stają się podstawą do sformułowania określonej strategii działania. 
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międzynarodowe sieci dostawców i dystrybutorów, często podejmują współpracę 
z nimi, opierając się na posiadanych przez nich certyfikatach4);

• ułatwienia taryfowe, które sprzyjają wymianie handlowej; 
• podejmowanie przez korporacje transnarodowe strategii działania5, które zmierzają 

do osiągnięcia konkurencyjności na coraz szerszym rynku i wpływają na modyfi-
kację zasad podziału pracy6 oraz umiędzynarodowianie procesów produkcyjnych 
w rezultacie tworzenia skomplikowanej sieci powiązań między filiami i oddziałami 
firm w wielu krajach. 
Ponadto, konkurując na coraz trudniejszym i ciaśniejszym rynku, przedsiębiorstwa 

poszukują tzw. aktywów strategicznych, które często pozyskuje się w drodze nabycia 
innych przedsiębiorstw lub innej formy połączenia. Wzmożona aktywność w obszarze 
fuzji i przejęć charakteryzuje się nie tylko znacznym wzrostem wolumenu transak-
cji, ale także znaczną dynamiką (mierzoną skalą zmian procentowych w stosunku do 
poziomu z roku poprzedniego). Jest to przyczyna procesów globalizacyjnych, a jed-
nocześnie odpowiedź na coraz trudniejsze warunki konkurowania (przedsiębiorstwa 
poszukują dla siebie rynków zagranicznych, które charakteryzują się mniejszym nasy-
ceniem niż rynki rodzime). W miarę jednak jak rynki zagraniczne, dzięki napływowi 
przedsiębiorców, ulegają nasyceniu, przedsiębiorcy są zmuszeni do walki o pozycję 
rynkową, m.in. poprzez przejmowanie strategicznych aktywów.

W 2006 roku na świecie zakupiono lub przejęto aktywa za prawie 88,5 mld USD na 
podstawie prawie 7000 zawartych transakcji, co pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Transakcje M&A na świecie

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.untad.org

 4 Coraz powszechniejszą tendencją staje się ostatnio uzyskiwanie certyfikatów społecznej odpo-
wiedzialności lub branie udziału w programach mających promować społecznie odpowiedzialny 
biznes. Motywacją do tego typu działań jest przekonanie, że wiele dużych organizacji (często 
rządowych) kieruje się w wyborze kontrahentów powyższymi kryteriami.

 5 Z punktu widzenia praktyki i teorii zarządzania najniższym poziomem umiędzynarodowienia 
działalności przedsiębiorstwa jest eksport, a najwyższym – bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
z reguły występujące jednocześnie lub po etapie nabywania przedsiębiorstw lokalnych.

 6 Przykładowo lokalizowanie zakładów produkcyjnych w krajach o niższych kosztach pracy powo-
duje czasem kształtowanie się swoistych ośrodków kompetencji, tak jak to ma miejsce w Indiach 
(Bangalore), gdzie większość firm informatycznych zatrudnia wysoko wykwalifikowanych lo-
kalnych inżynierów IT oraz programistów.
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Wreszcie ostatnia, ale równie istotna przyczyna zjawiska globalizacji – zmiana cha-
rakteru konkurencji. Obecnie regiony geograficzne konkurują o zasoby, m.in. o finan-
sowanie na rynku globalnym. Wraz z liberalizacją przepływów kapitałowych pojawiły 
się nowe możliwości pozyskania finansowania, przedsiębiorcy nie są zmuszeni udawać 
się wyłącznie do banków, ale mają możliwość pozyskania funduszy bezpośrednio na 
rynku, np. w drodze emisji papierów wartościowych. Zjawisko to pociągnęło za sobą 
zmianę podstawowej roli banków, jako jedynych kapitałodawców, które dla utrzymania 
konkurencyjności muszą mocno dywersyfikować swoją działalność. Regiony konku-
rują także o pozyskanie inwestycji, a szczególnie bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych, które przynoszą nowe technologie oraz kreują nowe miejsca pracy.

Poszukując wspólnego mianownika wyżej wymienionych zjawisk, można dojść do 
wniosku, że globalizacja jest zjawiskiem, które należy rozpatrywać w aspekcie makro-
ekonomicznym – jako zagregowane zjawiska w skali światowej – oraz w aspekcie mi-
kroekonomicznym – na poziomie przedsiębiorstw podejmujących określone strategie 
rozwoju i decyzje strategiczne (np. adaptacja łańcucha wartości w krajach o lokalnej 
przewadze konkurencyjnej lub agregacja i centralizacja w jednym kraju).

Istotnym elementem globalizacji, który z pewnością stymuluje jej rozwój, jest 
wymiar instytucjonalny – powstanie gremiów o zasięgu światowym, wyposażonych 
w narzędzia polityczne i ekonomiczne, umożliwiające oddziaływanie na graczy ryn-
kowych w skali globalnej i na całe społeczeństwa. Najważniejsze z nich, z ekonomicz-
nego punktu widzenia, to Bank Światowy (WB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(IMF) oraz Światowa Organizacja Handlu (WTO). 

Czym jest więc globalizacja z ekonomicznego punktu widzenia? Jest postępującym 
procesem integrowania się krajowych i regionalnych rynków w jednolity rynek towa-
rów i usług oraz kapitału. Efektem tego procesu jest wzajemne przenikanie się rynków 
oraz ich rosnąca współzależność, umiędzynarodowienie się funkcji przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza produkcji, dystrybucji czy marketingu, oraz przyjmowanie międzynarodo-
wych strategii działania7. 

Rynki finansowe, towarowe i pracy

Globalizacja poszczególnych rodzajów rynków (np. towarowych, usługowych czy fi-
nansowych) charakteryzuje się różną skalą i tempem, aczkolwiek można ją najwyraźniej 
dostrzec na przykładzie rynków finansowych. Sprzyja temu ogromna skala kapitałów 
przemieszczanych na całym świecie za pomocą tysięcy szybko powstających instytucji 
pośredniczących (np. funduszy emerytalnych czy inwestycyjnych) z wykorzystaniem 
nowych instrumentów finansowych oraz pieniądza elektronicznego. Dzięki temu rynki 
finansowe działają w dużej mierze autonomicznie oraz niezależnie od strefy realnej8.

Owa niezależność od strefy realnej przy jednoczesnej współzależności całego sys-
temu finansowego w skali globalnej wiąże się z ryzykiem wystąpienia tzw. efektu do-

 7 B. Liberska, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej [w:] Globalizacja, mechani-
zmy i wyzwania, B. Liberska (red.), Warszawa 2002, s. 18–32.

 8 Tamże. 
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mina, czyli przenoszenia się niekorzystnych zjawisk gospodarczych na inne rynki. Jest 
to spowodowane dużą wrażliwością rynków na nagłe zmiany kierunku przepływów 
kapitałowych9. 

Istotną cechą globalizacji rynków finansowych jest to, że postępuje ona znacznie szyb-
ciej niż globalizacja towarowa, aczkolwiek sam fakt jej zaistnienia jest związany z rosną-
cym wolumenem obrotów towarowych w skali światowej10, co ilustruje rysunek 2.

Rys. 2. Wolumen eksportu towarów i usług

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD Statistical Portel

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne charakteryzują się znacznie większą dynami-
ką niż obroty towarowe, przy czym znaczne różnice dynamiki w różnych regionach 
mogą służyć za dobrą ilustrację różnic stopnia, w jakim poszczególne regiony czy kra-
je uczestniczą w procesie globalizacji. 

Jednocześnie nastąpił znaczny wzrost wolumenu inwestycji bezpośrednich w skali 
światowej od początku lat 70. Jednak zmiany poziomu bezpośrednich inwestycji za-
granicznych w krajach Unii Europejskiej są bardziej dynamiczne niż zmiany w skali 
światowej. 

Jeżeli jednak przyjrzeć się specyfice bezpośrednich inwestycji zagranicznych w re-
gionach, widać odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze Stanów Zjednoczo-
nych i Japonii w kierunku regionów wschodzących, a więc Środkowej i Wschodniej 
Europy oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. 

Kraje Unii Europejskiej, zarówno UE-15, jak i Unii poszerzonej o nowe państwa 
członkowskie, mają duży udział w światowym wolumenie inwestycji bezpośrednich. 
Sporą dynamiką cechują się inwestycje w regionie UE-15, podobnie jak CEE, warto 
jednak zauważyć, że inwestycje w krajach CIS (Commonwealth of Independent States) 
stają się coraz atrakcyjniejsze dla inwestorów zagranicznych (zwłaszcza kraje, takie jak 

 9 Szczególnie wyraźnie efekt domina uwidocznił się w przypadku kryzysów finansowych: Mek-
syk 1994/95; Azja Południowo-Wschodnia 1997, skąd kryzys rozprzestrzenił się na Indonezję, 
Malezję, Filipiny i Koreę Płd.; Rosja 1998; Brazylia i kraje Ameryki Łacińskiej pod koniec 
1998 roku. Opis mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się kryzysów został opisany 
szczegółowo przez wielu autorów. Patrz np. B. Liberska, Współczesne procesy...,  s. 18–32.

 10 M. Dąbrowski, Czy należy się bać globalizacji rynków finansowych?, „Globalizacja Rynków Fi-
nansowych”, Zeszyty PB|R-CASE, Warszawa 1998, s. 7–12.
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Ukraina czy Białoruś) i przewiduje się, że uwaga międzynarodowego biznesu w na-
turalny sposób skieruje się na nie w miarę dojrzewania rynków Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz rosnących wraz ze wzrostem gospodarczym kosztów pracy.

Równie ciekawych wniosków dostarcza analiza danych z poszczególnych krajów. 
I tak spośród krajów UE-15, które całkowitym wolumenem przyciągniętych inwestycji 
zagranicznych przewyższają Stany Zjednoczone oraz Japonię, indywidualnie jedynie 
Niemcy oraz Francja wykazują przyrost inwestycji wskazujący na to, że oba te kraje 
stanowią lokomotywę napędzającą kraje UE. 

Z kolei w regionie Środkowej i Wschodniej Europy oraz Wspólnoty Niepodległych 
Państw rolę taką odgrywają, odpowiednio, Polska i Czechy oraz Rosja.

Powróćmy do kwestii przyczyn lawinowej globalizacji rynków finansowych. Jedną 
z nich jest fakt, że coraz więcej krajów gwarantuje wymienialność waluty (liberaliza-
cja obrotów kapitałowych) oraz dereguluje sektor finansowy (np. poprzez zniesienie 
limitów stóp procentowych i otwarcie sektora finansowego dla kapitału zagraniczne-
go). Dzieje się tak między innymi dlatego, że postęp technologiczny umożliwia doko-
nywanie transakcji na coraz większą skalę w czasie rzeczywistym, a sam charakter 
obrotu pieniężnego utrudnia jego kontrolę. Nie ma też istotnych kosztów transportu 
związanych z obrotem pieniądzem elektronicznym. 

Liberalizacja przepływów kapitałowych niesie z sobą spore zagrożenia dla stabil-
ności krajowej gospodarki, w postaci choćby wspomnianego wcześniej ryzyka roz-
przestrzeniania się kryzysów finansowych. Skala tych zagrożeń jest przedmiotem 
szerszej dyskusji na temat stopnia i tempa otwierania narodowych rynków dla kapitału 
międzynarodowego. Uznaje się, że fundamentalne znaczenie ma tutaj jakość systemu 
finansowego przejawiająca się między innymi w istnieniu sprawnie funkcjonujących 
narzędzi nadzoru bankowego.

Istnieje kilka miar powszechnie wykorzystywanych do oceny stopnia globalizacji 
poszczególnych krajów czy regionów. I tak, swobodę przepływów finansowych, zwią-
zaną z możliwością inwestowania na rynkach międzynarodowych, mierzy się za pomo-
cą indeksu wolności inwestycyjnej (Investment Freedom Index). Jest on jednym z ele-
mentów składowych indeksu wolności ekonomicznej (Economic Freedom Index)11.

Jest to dobry przykład ilustrujący różnice regionalne w globalizowaniu się gospo-
darek. Większość krajów UE wykazała spory wzrost indeksu w ostatniej dekadzie, 
przyczyniając się do wzrostu ogólnego poziomu swobody inwestowania w Unii Eu-
ropejskiej zbliżonego do swobody panującej w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, 
w skali globalnej swoboda inwestycji pogorszyła się w ostatniej dekadzie, głównie za 
sprawą krajów, takich jak Boliwia, Birma, Chiny, Ekwador, Nigeria, Wenezuela czy 

 11 Szczegółowa definicja wolności ekonomicznej uwzględnia, kolokwialnie mówiąc, brak ograni-
czeń i interwencji ze strony państwa w decyzje dotyczące kapitału lub pracy podejmowane na 
poziomie indywidualnym jednostki lub na poziomie organizacji. Najwyższa forma wolności eko-
nomicznej gwarantuje całkowite prawo własności oraz swobodę przemieszczania kapitału, pracy 
i towarów. Elementy składowe indeksu wolności ekonomicznej to: wolność biznesowa (zakłada-
nie i likwidacja działalności gospodarczej), fiskalna, handlowa, monetarna, skala wydatków rzą-
dowych, wolność finansowa, inwestycyjna oraz poszanowanie prawa własności, swoboda pracy, 
brak korupcji. Więcej szczegółów można znaleźć w: Index of Economic Freedom, „The Wall 
Street Journal” 2008, The Heritage Foundation.
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Zimbabwe. W krajach Środkowej i Wschodniej Europy indeks swobody inwestycyjnej 
wykazuje tendencję zwyżkową. 

Należy pamiętać, że indeks swobody inwestycyjnej stanowi jeden z wielu elementów 
szerszego indeksu wolności ekonomicznej, który w skali globalnej wykazuje tendencję 
rosnącą (5,52% w ciągu ostatniej dekady). Główną siłą napędową tego wzrostu jest 
rosnąca swoboda handlowa, fiskalna i monetarna12 oraz zmniejszająca się tendencja do 
interwencjonizmu państwowego. 

Drugi ważny obszar, w którym dokonują się procesy globalizacyjne, to rynki towa-
rowe i usługowe, gdzie globalizacja jest stymulowana powszechnym uczestnictwem 
krajów w WTO dbającej o zachowanie liberalnych zasad w wymianie handlowej13. 
Obroty światowego handlu rosną znacznie szybciej niż produkcja, co jest uwidocznio-
ne choćby na przykładzie relacji eksportu do PKB. Potwierdza to rosnące znaczenie 
handlu dla gospodarki światowej.

Mierzący globalizację w obszarze rynków towarowych i usług indeks swobody 
handlu wykazuje tendencję rosnącą, notując w ostatniej dekadzie 22,16% wzrostu 
w skali światowej, 11,14% w krajach UE-15 oraz 21,24% w krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Spadek zanotowano jedynie 
w Japonii (-1,23%).

Rynki pracy poddają się procesom globalizacyjnym znacznie wolniej, aczkolwiek mo-
bilność pracy jako czynnika produkcji ma spore znaczenie dla umiędzynarodowiania się 
gospodarek. Można to zaobserwować na przykładzie firm międzynarodowych, w któ-
rych dużą mobilnością cechuje się wyższa kadra menedżerska. Swoboda podejmowania 
pracy na różnych rynkach międzynarodowych, a co za tym idzie – zatru dniania mię-
dzynarodowej kadry, mierzona indeksem swobody pracy, wzrosła w skali światowej 
jedynie o 0,36% od 1997 roku, przy czym w niektórych krajach europejskich, np. w Fin-
landii czy Niemczech, a także w Stanach Zjednoczonych, zanotowano jej zmniejszenie 
(odpowiednio -10,47; -8,78 oraz -0,85%). Podsumowując, globalizację można mierzyć 
specjalnie w tym celu skonstruowanymi indeksami, np. indeksem KOF14. 

Globalizacja ekonomiczna, jedna ze składowych indeksu, będąca przedmiotem ni-
niejszego rozdziału, mierzona jest skalą przepływów finansowych, na które składają 
się obroty towarowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, przepływy oraz aktywa, 
inwestycje portfelowe oraz płatności z tytułu wynagrodzenia za pracę dla obywateli 
obcych państw – jako procent PKB danego kraju – oraz stopniem restrykcji, takich 
jak taryfy, ukryte bariery importu czy podatki i cła importowe. Można na tej podsta-
wie wnioskować, że globalizacja ekonomiczna jest zjawiskiem ciągle rozwijającym się 
i postępującym.

 12 Swoboda handlowa, fiskalna i monetarna dotyczą kolejno: braku taryf oraz innych barier ekspor-
tu oraz importu towarów i usług, obciążeń podatkowych nakładanych przez państwo na dochody 
(dotyczy to zarówno podatku CIT, jak i PIT), stabilizacji cen oraz wykorzystywania przez pań-
stwo narzędzi ich kontroli. 

 13 B. Liberska, Współczesne procesy..., s. 18–32.
 14 Więcej patrz http://globalization.kof.et. Na całościowy indeks globalizacji składa się, będąca 

przedmiotem niniejszego rozdziału, globalizacja ekonomiczna, a także globalizacja społeczna 
i polityczna. Więcej szczegółów dotyczących metody badania globalizacji indeksem KOF patrz: 
A. Dreher, Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index, Applied 
Economics 38, s. 1091–1110.
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Bilans globalizacji, wątpliwości teoretyczne 
i paradygmat „nowej gospodarki”

Globalizacja jest niewątpliwie zjawiskiem bardzo niejednoznacznym, co pokazuje na-
wet pobieżna analiza jej kosztów i wynikających z niej korzyści.

Po dodatniej stronie bilansu – spełnionych oczekiwań – można zapisać:
• ułatwione uczestnictwo w wymianie międzynarodowej sprzyjające osiągniętemu 

przez eksport rozwojowi gospodarczemu,
• szeroki dostęp do informacji i łatwiejszą wymianę wiedzy zmniejszającą poczucie 

izolacji społeczeństw,
• rozmontowywanie monopoli firm narodowych dzięki wchodzącym na rynki nowym 

przedsiębiorstwom, a także wzbogacanie lokalnych gospodarek o nowe technologie.
Z drugiej jednak strony niezaprzeczalnym faktem jest: 

• pogłębiająca się przepaść między krajami bogatymi a ubogimi (tzw. współczynnik 
GINI, mierzący nierówność w dystrybucji dochodu lub/i wydatków potwierdza, że 
kraje bogate mają tendencję do coraz większego bogacenia się, zaś kraje ubogie stoją 
na granicy całkowitej marginalizacji w obliczu zjawisk globalizacyjnych15),

• brak zmniejszenia skali ubóstwa na świecie oraz brak gwarancji stabilizacji gospodarczej 
(powiększa się liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa, czyli za 1 USD dziennie),

• pojawianie się negatywnych zjawisk społecznych związanych z migracjami, takich 
jak konflikty na tle etnicznym i utrwalające się różnice statusu społecznego imi-
grantów będące częścią szerszego zjawiska, które N. Chomsky nazywa „trzecio-
światyzacją” (ThirdWorldization).
Rzucającym się w oczy aspektem globalizacji jest swoista dekonstrukcja tradycyj-

nych podziałów geograficznych. Podziały na Unię Europejską, Amerykę i Afrykę nie 
wydają się już tak istotne, gdyż z punktu widzenia ekonomicznego kraje biorące naj-
większy udział w globalizacji pochodzą z różnych kontynentów16. 

Wreszcie pojawia się też wątpliwość natury etycznej oraz teoretycznej związana 
z globalizacją. Naświetlił ją dobrze Chomsky17, powołując się na raport Hermana Daly-

 15 Przykładowo Dania, Japonia czy Norwegia charakteryzują się jednymi z najniższych wskaź-
ników nierówności, podczas gdy Zimbabwe, Ekwador czy Malezja mają jedne z najwyższych 
wskaźników. Budzi to dyskusję na temat domniemanej zależności między globalizacją a zamoż-
nością i dystrybucją dobrobytu w danym kraju – Zimbabwe o wskaźniku GINI 50,1 w porówna-
niu z 24,1 Danii jest wymieniane przez Bank Światowy jako jeden z czołowych krajów biorących 
udział w globalizacji.

 16 Listę krajów najbardziej włączonych w procesy globalizacji przytacza G. Kołodko za Bankiem 
Światowym. Są to: Argentyna, Bangladesz, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Wybrzeże 
Kości Słoniowej, Dominikana, Haiti, Węgry, Indie, Jamajka, Jordania, Malezja, Mali, Meksyk, 
Nepal, Nikaragua, Paragwaj, Filipiny, Rwanda, Tajlandia, Urugwaj, Zimbabwe. Dla zweryfi-
kowania tej tezy należałoby prześledzić dane Banku Światowego na temat PKB oraz obrotów 
handlowych poszczególnych krajów oraz porównać, które z nich charakteryzują się największą 
relacją obrotów handlu do PKB. Zadaniem niniejszego rozdziału jest ogólna ilustracja pewnych 
zależności i zjawisk gospodarczych, zatem część danych opiera się na próbach wybranych kra-
jów. Do pełnej analizy zjawiska globalizacji należałoby uzyskać i porównać dane dla możliwe 
największej jednolitej próby gospodarek narodowych.

 17 N. Chomksy, The Prosperous Pev and the restless Many, Odonion Press, Tucson, Arizona, 2002.
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’ego i Roberta Goodmana, ekonomistów z Banku Światowego, którzy zwrócili uwagę 
na zmieniającą się architekturę rynku w rozumieniu konwencjonalnej teorii ekonomii. 
Otóż pojedyncze przedsiębiorstwa, obrazowo porównywane do wysp na ogromnym 
oceanie rynku, gdzie żadne z nich nie ma takiej siły, aby wpływać na kształtujące się 
wedle praw popytu i podaży ceny, zmieniły się w duże kontynenty, rozrastające się ze 
względu na ekspansję międzynarodową, co powoduje, że mamy do czynienia z trans-
akcjami zarządzanymi centralnie, gdyż większość operacji odbywa się w ramach tej 
samej firmy. Ponadto powszechne zjawisko konsolidacji rynków i koncentracji kapita-
łu powoduje, że palący staje się problem nadzoru korporacyjnego.

Jak dochodzi do takiej sytuacji? Zagęszczenie otoczenia biznesowego, spowodo-
wane powszechnym dziś udziałem państw w wymianie handlowej dzięki liberalnym 
zasadom przepływu dóbr i kapitału, powoduje, że paradoksalnie kurczy się przestrzeń 
współistnienia aktorów gry rynkowej. Istnienie globalnego rynku, w coraz większym 
stopniu nieskrępowanego przepisami ograniczającymi działania gospodarcze, powo-
duje, że dystans między poszczególnymi aktorami gry rynkowej ulega zmniejszeniu, 
co z psychologicznego punktu widzenia jest czynnikiem potęgującym występowanie 
wszelkich napięć i konfliktów.

Umknęła nam zmiana warunków otoczenia i funkcjonowania przedsiębiorstw – nie 
zauważyliśmy, że warunki przestały być wolnorynkowe, a mimo to ciągle forsujemy 
ideę wolnego rynku. Stiglitz18 opisuje hipokryzję i systemową wadliwość funkcjono-
wania światowych instytucji, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Świa-
towa Organizacja Handlu czy Bank Światowy, które miały poprawić byt krajów roz-
wijających się, a de facto w wielu wypadkach doprowadziły do zwiększenia ubóstwa 
i nieuczciwej dystrybucji bogactwa. 

Problem z dystrybucją jest, zdaniem Stiglitza19, związany z reprezentacją i strukturą 
sprawowania władzy w instytucjach światowych – nie może być uczciwej dystrybu-
cji, skoro reprezentowane są środowiska komercyjne, finansjera i biznes, a konsument 
i podatnik są marginalizowani. Instytucjonalne zręby zjawisk globalizacyjnych, o któ-
rych była mowa na początku tego rozdziału, stały się jednocześnie, zdaniem Stiglitza, 
ziarnami destrukcji i spowodowały, że już w latach 70. odeszliśmy od pierwotnego 
założenia i logiki tychże instytucji oraz ekonomii keynsistowskiej. 

Wątpliwości teoretyczne związane ze zmieniającymi się warunkami gospodarowania 
znajdują wyraz w szeroko dyskutowanym paradygmacie „nowej gospodarki”. Termin 
ten pojawił się w kontekście prób wytłumaczenia długotrwałego wzrostu gospodarczego 
w Stanach Zjednoczonych w latach 90. i dotyczy gospodarki charakteryzującej się la-
winowym postępem technologii oraz rozwojem technik komunikacji i informacyjnych, 
które stymulują tempo wzrostu wydajności pracy. Konsekwencją tego jest nieinflacyjny 
wzrost płac przy jednoczesnej stabilizacji lub wręcz zmniejszeniu bezrobocia (dzięki 
szybkiemu tworzeniu nowych miejsc pracy w nowych dziedzinach produkcji)20. 

Konsekwencją uznania nowych warunków gospodarowania jest pytanie, czy trady-
cyjna ekonomia dysponuje narzędziami do opisu nowej rzeczywistości i czy prawdziwe 

 18 J. Stiglitz, The Roaring Nineties, London 2003.
 19 Tamże.
 20 Czy ekonomia nadąża za gospodarką? Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną o nowej gospodarce 

i nowej ekonomii, Polskie Radio, 5 lutego 2002.
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jest w związku z tym twierdzenie, że prawa ekonomii są niezmienne, a jedynie techno-
logie nowe, czy też obserwowane zmiany w gospodarce wymagają nowej teorii, aby je 
opisać i wyjaśnić. Tak powstał termin „nowa ekonomia”.

Jednym z podstawowych, wymagających wyjaśnienia zagadnień nowej gospodarki, 
która swoje mikroekonomiczne źródła ma w nowym sposobie prowadzenia działalności 
gospodarczej dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych 
oraz Internetu, jest specyfika nowych produktów na rynku i tzw. efekty sieciowe. Otóż 
produkty technik informatycznych generują korzyści związane z ich wykorzystaniem 
proporcjonalnie do liczby użytkowników. Oznacza to, że jeśli jakiś produkt uzyska już 
pozycję rynkową, popyt na produkty konkurencyjne będzie słabnąć. 

Innym zagadnieniem jest kwestia użyteczności paradygmatu „niewidzialnej ręki”, 
który kreatywność pracowników traktuje jako zmienną egzogeniczną (zewnętrzną), co 
nie wydaje się adekwatne w warunkach, kiedy w nowej gospodarce, opartej na wiedzy, 
coraz większy jest udział pracowników kreatywnych w tworzeniu wartości dodanej. 
W tych warunkach zdaje się przeważać paradygmat twórczej destrukcji21. 

Zasadniczym pytaniem związanym z nową gospodarką jest jednak charakter i trwa-
łość korzystnej kombinacji czynników makroekonomicznych. Wydaje się, że w świetle 
obecnego spowolnienia gospodarki amerykańskiej oraz trwającego od kilku lat nie-
słabnącego wzrostu gospodarczego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pytanie to 
staje się szczególnie istotne.

 21 A. Wojtyna, Nowa Ekonomia – nowe prawa, „Gazeta Bankowa”, 25 stycznia 2001. 




