
ROZDZIAŁ 1 

Procesy globalizacyjne i ich kulturowe 
konsekwencje

Niemal na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych po Wietnam i od Islandii po RPA 
– w wielkich miastach i najbardziej zapadłych wsiach można kupić butelkę Coca-Coli. Władze 
koncernu z Atlanty podają, że napój sprzedawany jest obecnie w ponad 200 krajach świata 
(Coca-Cola 2008). Mało kto dziś pamięta, że historia napoju sięga końca XIX wieku, kiedy 
to amerykański farmaceuta John Pemberton opatentował, uchodzący za lekarstwo specyfi k, 
którego receptura opierała się na orzeszkach koli i liściach koki. Po przejęciu w 1887 roku 
maleńkiej fi rmy przez Asa Griggsa Candlera, dzięki zastosowaniu agresywnej strategii mar-
ketingowej rozpoczął się zwycięski pochód nowej marki, która zdominowała wkrótce światowy 
rynek napojów orzeźwiających. Coca-Cola stała się jednym z symboli globalizującego się świa-
ta i amerykanizacji światowej kultury. O ile jednak pochodzenie Coca-Coli jednoznacznie koja-
rzymy ze Stanami Zjednoczonymi – są produkty, które stały się tak globalne, że trudno nam na 
pierwszy rzut oka powiedzieć, skąd pochodzą. Wielu z nas sięga po znany napój energetyzują-
cy Red Bull, nie zastanawiając się nad jego rodowodem. Po szybkim quizie przeprowadzonym 
wśród studentów mogłem się dowiedzieć, że srebrno-błękitna puszka z czerwonym symbolem 
byka wywodzi się pierwotnie z Ameryki, Francji, Niemiec, a nawet... Polski. Tymczasem jest 
to napój pochodzący z... Tajlandii. Red Bull sprzedawany był na lokalnym rynku jako Krating 
Daeng (Czerwony Byk). Światowa kariera Red Bulla rozpoczęła się w roku 1982, gdy austriacki 
przedsiębiorca Dietrich Mateschitz wraz ze swym wspólnikiem Chaleo Yoovidhya postanowili 
zmodyfi kować nieco tajski pierwowzór, aby dostosować go do europejskich i amerykańskich 
gustów (Economist 2002).

Globalizacja – próba defi nicji zjawiska
Termin globalizacja pojawił się po raz pierwszy już w latach trzydziestych, jednak 
szerzej zaistniał w powszechnej świadomości niemal w pół wieku później. W latach 
dziewięćdziesiątych globalizacja stała się wielokrotnie odmienianym słowem klu-
czem, oddającym w możliwie najlepszy sposób skalę społecznych, gospodarczych 
i politycznych współzależności współczesnego świata. Wówczas to na rynku wydaw-
niczym pojawiły się bestsellery traktujące o zachodzących procesach globalnej inte-
gracji – Zderzenie cywilizacji Samuela Huntingtona (2007), Dżihad kontra McŚwiat 
Benjamina Barbera (2004) czy Leksus i drzewo oliwne Thomasa Friedmana (2000). 
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Niestety prace te pozostawiły w umysłach czytelników uproszczoną wizję globali-
zacji, rozumianej jako nieunikniony proces uniwersalizacji zachodniej cywilizacji 
walczącej z siłami nacjonalizmu, fundamentalizmu i trybalizmu. Takie przekonanie 
utwierdziło jeszcze proklamowanie wojny z terroryzmem po atakach z 11 września 
2001 roku. Na fali zainteresowania procesami globalizacji gospodarczej formuło-
wano teorie o towarzyszącej jej konwergencji systemów wartości i ideologii. Ich 
sztandarowym rzecznikiem stał się amerykański uczony Francis Fukuyama, głoszący 
tezę o „końcu historii” (Fukuyama 1991) i stopniowym przejmowaniu przez świat 
„zachodnich” wzorców liberalnej demokracji jako optymalnej formy regulacji sfery 
politycznej. Niektórzy, jak Jean Marie Guehenno, proponowali odmienną perspekty-
wę (Guehenno 1993). W jego przekonaniu to upowszechnianie się „wschodnich” czy 
azjatyckich wzorców organizacji „sieciowej” stanowić miało podstawę udoskonale-
nia funkcjonowania transnarodowych przedsiębiorstw. W nowoczesnym, racjonal-
nym społeczeństwie globalnym stanowić one miały globalny model jego funkcjono-
wania u progu zbliżającego się nowego tysiąclecia. 

W istocie procesy globalizacyjne są zjawiskiem o wiele bardziej złożonym, niż 
prezentują to stereotypowe ujęcia spopularyzowane pod koniec XX wieku. Sam ter-
min globalizacja był zresztą dość swobodnie wykorzystywany zarówno w literaturze 
popularnej, jak i naukowej. W najprostszy sposób globalizację rozumieć należy jako 
wzrost gospodarczej, kulturowej i politycznej współzależności aktorów na arenie 
globalnej. Zgodnie z tym ujęciem Peter Haggett defi niuje ją jako proces, „w którym 
wydarzenia, działania i decyzje podejmowane w jednej części świata mogą mieć po-
ważne konsekwencje dla społeczeństw w odmiennych, odległych częściach globu” 
(Haggett 2001: 586). 

Do dziś można zidentyfi kować nieskończoną liczbę najróżniejszych prób zde-
fi niowania tego procesu. W ekonomii przez globalizację rozumie się najczęściej 
proces umiędzynarodawiania gospodarki i rozszerzania się kapitalistycznych relacji 
rynkowych (Cox 1992: 30; do tego sposobu rozumienia nawiązujemy też w dalszej 
części podręcznika, w rozdziale szóstym). W politologii utożsamia się ją z rosnącą 
gęstością relacji międzynarodowych i rozwojem globalnej polityki. W defi nicjach 
socjologicznych kładzie się nacisk na powstawanie „społeczeństwa światowego” 
(Giddens 1991). W defi nicjach proponowanych przez specjalistów z zakresu studiów 
kulturowych zwraca się uwagę przede wszystkim na znaczenie globalnych procesów 
komunikacji w kształtowaniu globalnych standardów cywilizacyjnych. 

Współcześni badacze, tacy jak Takis Fotopoulos (2008), utożsamiają procesy glo-
balizacyjne z systematycznym trendem integracyjnym będącym rezultatem ekspansji 
wielonarodowych korporacji. Ich działalność przyczyniła się do stopniowego zno-
szenia barier i otwierania się rynków kapitałowych, towarowych, a także do swobody 
przepływu siły roboczej. To z kolei pociągało za sobą wytwarzanie nowej, globalnej, 
transnarodowej elity, odrzucającej zamknięcie w granicach państw narodowych oraz 
podzielającej wspólne wartości kulturowe i społeczne. 

Na podobne mechanizmy wskazuje w swej książce The World Is Flat: A Brief Hi-
story of the Twenty-First Century Thomas L. Friedman (2007). Tytuł stanowi metafo-
rę do postrzegania świata jako „spłaszczonej” struktury, w której państwa, przedsię-
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biorstwa i poszczególne jednostki, ale też idee i wartości, cieszyć się mogą równymi 
możliwościami konkurowania z sobą na globalnym rynku, na którym historyczne 
i geografi czne podziały stają się coraz mniej adekwatne. Globalizację w tym ujęciu 
rozumieć zatem należy jako eliminację narzucanych przez państwo ograniczeń na-
kładanych na procesy wymiany, powodującą konstruowanie jednolitej, transgranicz-
nej przestrzeni gospodarczej, społecznej i politycznej oraz kompleksowego systemu 
produkcji i wymiany. 

O ile ekonomiści kładą nacisk na pierwotne dla procesów globalizacyjnych wy-
stępowanie procesów integracji gospodarczej, o tyle socjologowie i antropologowie 
starają się wskazać na równoległe pojawianie się procesów integracji w innych dzie-
dzinach ludzkiej aktywności. Saskia Sassen w swoich pracach wskazuje, że procesy 
globalizacji obejmują cały szereg wyjątkowo zróżnicowanych mikroprocesów spo-
łecznej rekonstrukcji i otwierania się tych obszarów, które do tej pory pozostawały 
zawłaszczone przez państwa narodowe – takich jak sfera polityki, kultury, gospodar-
ki czy relacji przestrzennych (Sassen 2006).

Globalizacji – na co wielokrotnie zwracają uwagę badacze – rozumianej jako pro-
ces nie powinno się mylić z globalizmem, pojmowanym jako zespół warunków spo-
łecznych wynikających z coraz ściślejszych powiązań i przepływów gospodarczych, 
politycznych, kulturowych i środowiskowych, które przyczyniają się do znoszenia 
granic i barier występujących we współczesnym świecie.

Stopień globalizacji stał się przedmiotem rozmaitych prób ilościowego pomiaru. W świecie bu-
dowane są rozmaite rankingi poziomu globalizacji poszczególnych krajów. Jedną z najbardziej 
znanych organizacji zajmujących się oceną tego zjawiska jest szwajcarski Federalny Instytut 
Technologii z Zurychu. Na opublikowanej przez niego liście 181 krajów, biorącej pod uwagę 
różne wymiary globalizacji, w 2010 roku na najwyższych pozycjach znalazły się Belgia, Austria 
i Holandia, zaś na najniższych Myanmar, Kiribati i Wyspy Salomona. Polska zajmuje 23 miej-
sce (KOF 2010).

Historia globalnego porządku
Choć procesy globalizacyjne zwykło się traktować jako zjawisko towarzyszące ostat-
nim dekadom XX wieku, pamiętać należy, że ich korzenie sięgają głęboko w historię 
ludzkości. Część badaczy widzi ich początek w dynamicznym rozwoju światowego 
handlu i następstwach piętnastowiecznych odkryć geografi cznych. Niektórzy, jak 
Andre Gundar Frank (1991: 67–111), starali się upatrywać ich prapoczątków w po-
jawieniu się pierwszych szlaków handlowych czy ekspansji greckiej kultury w ów-
czesnej Europie. Często przy tej okazji zwraca się uwagę na stopniową ekspansję 
wymiany towarowej za pośrednictwem słynnego Jedwabnego Szlaku – łączącego 
Chiny z Europą i Bliskim Wschodem, trzynastowiecznych podbojów mongolskich, 
a później stopniowej kolonizacji Nowego Świata, Afryki i Azji. Okres ten został na-
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zwany przez historyków Anthony’ego G. Hopkinsa i Christophera Bayly’ego proto- 
globalizacją (Hopkins 2003: 3; Bayly 2004). Protoglobalizacja opierała się przede 
wszystkim na politycznej i militarnej ekspansji towarzyszącej rozwojowi wymiany 
handlowej, a jej ukoronowaniem stało się zdobycie niekwestionowanej hegemonii 
w świecie przez europejskie imperia – początkowo Portugalczyków i Hiszpanów, 
a następnie Holendrów i Brytyjczyków.

Interesującą koncepcję genezy i dynamiki nowoczesnych procesów globalizacyj-
nych zaprezentował amerykański socjolog, historyk i ekonomista Immanuel Waller-
stein. Opierając się na dorobku tzw. szkoły francuskich roczników Fernanda Braude-
la i jego teorii długiego trwania (la longue durée), twierdził on, że historia ludzkości 
jest w istocie historią budowy coraz bardziej złożonych systemów społecznych, 
których uwieńczeniem jest współczesny system globalny – czy jak go nazywa sam 
uczony system-świat (Wallerstein: 1979; Jelonek, Śpiewak 2004). 

W społeczeństwach myśliwskich i zbierackich dominowały setki i tysiące tzw. 
minisystemów. Były one niewielkie przestrzennie i stosunkowo nietrwałe. Cechowa-
ła je homogeniczność kulturowa i prostota struktur zarządzających. Choć minisyste-
my mogły rosnąć, to najczęściej po przekroczeniu pewnej wielkości krytycznej po 
prostu się rozpadały. Logikę ich funkcjonowania charakteryzowała ekwiwalentność 
wymiany zarówno w gospodarce, jak i szerzej rozumianych stosunkach społecznych.

W okresie między 8000 rokiem p.n.e. a 1500 rokiem n.e. dominującą formą histo-
rycznego systemu stały się światowe imperia. Były to wielkie struktury polityczne 
ogarniające na swych terytoriach szerokie spektrum zasad i wzorców kulturowych, 
etycznych i religijnych. Podstawową logikę ich istnienia stanowiło uzyskiwanie 
przez centrum systemu podatków i danin od bezpośrednich producentów (na przy-
kład chłopstwa), które to dobra następnie były redystrybuowane do sieci urzędników, 
na których spoczywała stabilność systemu.

Około roku 1500, powiada Wallerstein, pojawia się kapitalistyczna gospodarka 
światowa. Jest nią wielka, zintegrowana struktura produkcyjna, podzielona – zwłasz-
cza w początkowej fazie – przez niezliczone substruktury polityczne. Podstawową 
cechą logiki gospodarki światowej jest akumulacja nadwyżek ekonomicznych na-
stępnie nierówno rozdzielanych ze szczególnym uprzywilejowaniem tych, którym 
udało się osiągnąć jakikolwiek monopol na rynku. Ze względu na swoją wewnętrzną 
strukturę i tendencję do ekspansywnego rozwoju kapitalistyczna gospodarka świa-
towa pokryła cały glob, włączając stopniowo także istniejące wciąż minisystemy 
i światowe imperia. Zdaniem Wallersteina, mniej więcej od końca XIX wieku na 
świecie niepodzielnie panuje już tylko jeden system – system-świat, stanowiący od-
powiednik współczesnego społeczeństwa globalnego.

Choć zdaniem Wallersteina początek procesów globalizacyjnych przypada na 
wiek XVI, to zdaniem wielu badaczy zjawisko to ma znacznie krótszą historię. 
Anthony Giddens uważa, że globalizacja jest jednym z wymiarów nowoczesności 
(Giddens 1990). Zdaniem Gidddensa, do szczególnego wzrostu dynamiki procesów 
globalizacyjnych przyczyniły się trzy grupy czynników, które dały o sobie znać do-
piero w II połowie XX wieku:
 ▪ polityczne – związane z upadkiem bloku państw komunistycznych, rozwojem 

organizacji międzynarodowych i integracji regionalnej (np. Unia Europejska) 
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oraz ekspansją międzynarodowych organizacji pozarządowych (np. Greenpeace, 
Amnesty International),

 ▪ technologiczne – wynikające z gwałtownego rozwoju technik informacyjnych 
stwarzających możliwości do coraz lepszej komunikacji w skali globu,

 ▪ ekonomiczne – związane przede wszystkim z ekspansją międzynarodowych i po-
nadnarodowych korporacji (np. McDonald’s, Tesco, General Motors) (Giddens 
2004).

Obszary i przestrzenie globalizacji
Choć większość badaczy, tak jak Immanuel Wallerstein, skłania się ku poglądowi, że 
pierwotne procesy powstawania społeczeństwa globalnego związane są z międzyna-
rodową integracją zachodzącą przede wszystkim w sferze ekonomicznej, jednak z ła-
twością można zidentyfi kować towarzyszące im zjawiska przebiegające w szeroko 
rozumianej sferze kultury, systemów wartości czy technologii.

Amerykański uczony i komentator współczesności Arjun Appadurai buduje ty-
pologię zachodzących procesów globalizacyjnych, posługując się stworzonym przez 
siebie terminem scapes. Globalne przepływy odbywają się jego zdaniem w pięciu 
zasadniczych obszarach – fi nancescapes, ethnoscapes, mediascapes, technoscapes 
i ideoscapes (Appadurai 2005: 344).

Globalny obrót pieniędzmi i towarami oraz postępujące w ślad za nim powią-
zanie ze sobą rynków towarowych i fi nansowych to zjawiska zachodzące w sferze 
fi nancescapes. W opinii Appadurai, przełomowym momentem dla światowej inte-
gracji gospodarczej stała się konferencja w Bretton Woods z roku 1944. Jej uczest-
nicy wyrazili poparcie dla liberalnego systemu, który polegałby na wolnorynkowym 
otwarciu rynków kapitałowych, i ograniczeniu liczby barier dla prywatnych prze-
pływów fi nansowych. Powołany na konferencji wspólny system walutowy, stworzył 
podstawy globalnych relacji w sferze zarządzania systemami monetarnymi. W celu 
przestrzegania i kontroli postanowień systemu uczestnicy konferencji powołali do 
życia w roku 1945 pierwsze wielkie instytucje fi nansowe zajmujące się zarządza-
niem gospodarką w skali globalnej – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 
(potocznie zwany Bankiem Światowym) oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 
Liberalizacji światowego handlu służył podpisany 30 października 1947 roku Układ 
Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Tra-
de, GATT). Swoje funkcje GATT spełniał przede wszystkim poprzez organizowanie 
kolejnych tzw. rund negocjacyjnych, których rezultatem było blisko dziesięciokrot-
ne obniżenie taryf celnych i poważne ograniczenie barier pozataryfowych w handlu 
światowym. Za instytucjonalne ukoronowanie procesów globalizacji ekonomicznej 
zgodnie podaje się powołanie do życia w roku 1994 Światowej Organizacji Handlu 
(World Trade Organization – WTO), która kontynuuje politykę liberalizacji global-
nego obrotu dobrami i usługami poprzez koordynację polityki inwestycyjnej wspie-
rającej światowy handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany gospodarczej, 
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem praw własności intelektualnej oraz har-
monizowanie systemów prawa handlowego i fi nansowego państw członkowskich. 
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Globalna integracja gospodarcza przyczyniła się do powstania jednego wielkiego 
rynku światowego i ponadstukrotnego wzrostu międzynarodowych obrotów handlo-
wych z 95 mld USD w roku 1955 do astronomicznej sumy 12 bilionów USD w pięć-
dziesiąt lat później (BBC 2007). O skali procesów globalizacji w sferze fi nancesca-
pes najlepiej świadczyć może też łatwość i szybkość przemieszczania się skutków 
ostatniego kryzysu lat 2007–2010 pomiędzy różnymi obszarami globu. 

Globalizacji ekonomicznej towarzyszą procesy masowych ruchów ludności kla-
syfi kowane przez Appadurai w kategorii ethnoscapes. W ostatnich dekadach XX 
wieku, w związku z integrującą się gospodarką wzrosła liczba podróżujących w in-
teresach przedsiębiorców. Względnemu wzrostowi zamożności mieszkańców części 
globu, jak i potanieniu kosztów transportu zawdzięczamy też potężny rozwój prze-
mysłu turystycznego w świecie. Dochody płynące ze światowej turystyki sięgnęły 
w 2008 roku 944 mld dolarów, zaś w tym samym roku odnotowano 922 miliony 
osób uczestniczących w międzynarodowym ruchu turystycznym (UNWTO 2009). 
Masowe ruchy ludności dotyczą też coraz liczniejszych grup emigrantów zarobko-
wych poszukujących lepszych warunków bytu, jak również uchodźców z regionów 
objętych konfl iktami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, a także prześladowanych 
ze względu na przynależność rasową czy etniczną, wyznawaną religię lub przekona-
nia polityczne. Według danych amerykańskiego Komitetu ds. Imigrantów i Uchodź-
ców liczba uchodźców zaliczanych do rozmaitych kategorii w roku 2002 sięgnęła 62 
milionów (UNHCR 2003: 5). Masowe ruchy ludności poprzez procesy akulturacji 
przyczyniają się w długim horyzoncie czasowym do zmian wzorów kulturowych, ich 
ujednolicenia bądź hybrydyzacji w różnych zakątkach świata. 

Zjawiska globalizacyjne związane ze sferą określaną przez Appadurai jako me-
diascapes wiążą się przede wszystkim ze światowym oddziaływaniem mediów – ga-
zet, radia, telewizji czy produkcji fi lmowej. Do rangi symboli mediascapes urosły 
światowe programy informacyjne prowadzone przez takie stacje, jak CNN, BBC czy 
Al Jazeera. Przekaz pochodzący z fi lmów kręconych w amerykańskim Hollywood 
czy jego indyjskim odpowiedniku Bollywood, a także światowe produkcje telewi-
zyjne, takie jak Big Brother czy Idol, przyczyniają się zdaniem części badaczy do 
kreowania coraz bardziej jednorodnych gustów odbiorców powstającej w ten sposób 
globalnej kultury masowej. Procesy zachodzące w mediascapes prowadzą też do wy-
tworzenia wspólnej globalnej przestrzeni informacyjnej– którą jeszcze w roku 1962 
Marshall McLuhan w książce Galaktyka Gutenberga (McLuhan 1962: 154–158), 
określił znaczącym terminem „globalnej wioski”. Dzisiaj do tego obszaru globali-
zacji często odnosi się też funkcjonowanie sieci internetowej na świecie, pozwalają-
cej użytkownikom z całego świata na wzajemną komunikację (Facebook, MySpace) 
i korzystanie z globalnych przekazów kulturowych (Youtube, Youporn). Część ob-
serwatorów uważa, że globalizacja zachodząca w sferze mediascapes prowadzi też 
do stopniowej dominacji w sferze komunikacji największych światowych języków, 
w tym przede wszystkim angielskiego (50% komunikacji internetowej odbywa się 
w tym języku), przy równoczesnym wypieraniu języków lokalnych (BBC 2009). 

Kolejny obszar globalizacji, ideoscapes, odnosi się procesu globalnego upo-
wszechniania się idei i ideologii. Najczęściej przywoływanym przykładem tego zja-
wiska są postępy demokratyzacji na świecie. Demokratyczna formuła rządów przez 
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długi czas utożsamiana była głównie z zachodnim kręgiem kulturowym. Według 
danych międzynarodowej fundacji Freedom House, zajmującej się monitorowa-
niem stanu demokracji na świecie, w roku 2009 na 193 klasyfi kowanych państw, 
aż 151 częściowo lub całkowicie przyjęło zasady proceduralnej demokracji (Free-
dom House 2009). Podobny co do skali proces globalizacji idei dotyczy upowszech-
niania się świadomości ekologicznej w świecie. Jeszcze w latach pięćdziesiątych 
XX w. kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego nurtowały środowiska 
działaczy skoncentrowanych głównie w lepiej rozwiniętych i bogatszych państwach 
świata. Współcześnie ruchy ekologiczne, takie jak Greenpeace czy Przyjaciele Zie-
mi (Friends of the Earth International – FOEI), prowadzą swoją działalność niemal 
w każdym zakątku świata. Sprawy globalnej ochrony środowiska i przeciwstawienia 
się zmianom klimatycznym są też tematem licznych międzynarodowych konferencji, 
takich jak Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992, a ich koordynacją zajmuje się 
Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). 

Ostatnim z obszarów globalizacji wymienianym przez Appadurai jest sfera tech-
noscapes – związana z globalną ekspansją technologii. Poniekąd wykorzystywanie 
nowych technologii stanowiło też fundament dalszych procesów globalizacyjnych, 
żeby wspomnieć znaczenie, jakie w przyspieszeniu tych ostatnich odegrała rewo-
lucja w technologiach komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, postępy w upo-
wszechnianiu Internetu czy przekazów satelitarnych. Wielu badaczy posługuje się 
dla zobrazowania procesów globalizacji technologicznej przykładem zdobyczy tzw. 
Zielonej Rewolucji. Zainicjowana jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku przez 
Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Zielona Rewolucja stawiała 
sobie za cel zlikwidowanie zjawiska głodu poprzez zwiększenie wydajności roślin 
uprawnych, zwiększanie ich odporności na choroby i rozwój agrotechniki. Dzięki 
wyhodowaniu w specjalnych stacjach doświadczalnych w Meksyku nowych odmian 
pszenicy, ryżu (słynna odmiana IR-8) i kukurydzy udało się w znacznym stopniu 
ograniczyć plagę głodu w wielu krajach, m.in. Indiach, Pakistanie, państwach Ame-
ryki Południowej i Afryki. Wśród ubocznych rezultatów upowszechniania się tech-
nologicznych zdobyczy Zielonej Rewolucji w świecie można wymienić też zasadni-
cze zmiany w kulturze żywieniowej krajów benefi cjentów.

Typologia obszarów globalizacji wymienionych przez Appadurai nie wyczerpu-
je zapewne w pełni spektrum procesów integracyjnych występujących w rzeczywi-
stym świecie. Część badaczy wyróżnia dodatkowo obszar globalizacji politycznej, 
polegającej na przeniesieniu części uprawnień władczych z instytucji państwowych 
na instytucje międzynarodowe. W tym kontekście wskazuje się na powstanie glo-
balnych organizacji politycznych, takich tak Liga Narodów czy Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych, ale też na działalność organizacji kontynentalnych, takich jak 
Unia Afrykańska (UA), Unia Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR) czy 
przede wszystkim Unia Europejska (Giddens 2004: 77–78). Edmund Wnuk-Lipiński 
zwraca też na przykład uwagę na globalizacyjne procesy zachodzące w świecie prze-
stępczości zorganizowanej, związanej przede wszystkim z handlem narkotykami, 
przemytem ludności, ale też koordynacją na skalę światową działalności organizacji 
terrorystycznych, czego przykładem jest osławiona światowa sieć terroru Al-Kaida 
(Wnuk-Lipiński 2004).
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Kierunki globalizacji
O ile większość współczesnych badaczy zgadza się co do występowania procesów 
integracyjnych w przestrzeni gospodarczej, politycznej i kulturowej, nie ma zgo-
dy co do określenia zasadniczego kierunku, jak i charakterystyki przebiegu proce-
sów globalizacyjnych. W środowiskach naukowych toczy się ożywiona dyskusja, 
powstają coraz to nowe koncepcje, idee i konstrukty teoretyczne, których autorzy 
starają się uchwycić zasadnicze aspekty dynamiki globalizacyjnej. Szczególne kon-
trowersje dotyczą przyszłości kulturowej i społecznej przyszłego zglobalizowanego 
świata. W odniesieniu do tej kwestii zidentyfi kować można co najmniej cztery per-
spektywy teoretyczne – homogenizacyjną, glokalizacyjną, hybrydyzacyjną i pola-
ryzacyjną.

Perspektywa homogenizacyjna przyjmuje, że procesy globalizacji prowadzić 
będą do postępującego ujednolicenia światowej kultury, zachowań, wzorców kultu-
rowych i systemów wartości. Zakłada się przy tym, że na procesy homogenizacyjne 
zasadniczy wpływ mieć będzie kultura dominująca, która w niewielkim stopniu przy-
swajać sobie będzie elementy kulturowe z otoczenia, w którym dominuje, natomiast 
w ogromnym stopniu wpływa na kształtować kultury znajdujace się w jej zasięgu. 
W domyśle przyjmuje się, że taką kulturą dominującą jest przede wszystkim kultura 
amerykańska czy szerzej – kultura Zachodu. To ona narzucać miała światu globalne 
wzorce i standardy. Procesy globalizacyjne miały być równoznaczne z okcydentali-
zacją, westernizacją czy jak inni wolą – amerykanizacją świata.

W upowszechnianiu zachodniego sposobu życia, standardów, mody i obyczajów 
czołową rolę odgrywać miały amerykańskie produkcje fi lmowe, niepodzielnie do-
minujące w kinach całego świata (których symbolem jest światowy przebój wszech-
czasów Przeminęło z wiatrem), jak i zdominowane przez Zachód media, muzyka 
popularna i programy telewizyjne. Na światowym rynku od lat prym wiodą zachod-
nie marki, takie jak Microsoft, Apple, Dell, IBM, Burger King, KFC czy stanowiąca 
symbol amerykanizacji kultury światowej Coca-Cola.

Homogenizacja jest często utożsamiana ze zjawiskiem makdonaldyzacji, a oby-
dwa pojęcia są niekiedy niesłusznie używane wymiennie w literaturze dla opisu 
procesów ujednolicania się globalnego społeczeństwa pod dyktando Zachodu. Po-
jęcie makdonaldyzacji zostało spopularyzowane przez amerykańskiego socjologa 
George’a Ritzera jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku (Ritzer 2003; 
2004). Ritzer twierdzi, że makdonaldyzacja to „proces stopniowego upowszechnia-
nia się zasad działania restauracji szybkich dań we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie”. Makdonaldyzacja 
stanowić miała jego zdaniem dowód ekspansji zachodniej racjonalności w skali glo-
balnej. Jej podstawowymi wymiarami stać się miały:
 ▪ Kalkulacyjność (kwantytatywność) – gdy ilość miała stać się równoważnikiem 

jakości, zgodnie z zasadą, że funkcjonowanie jednostki opiera się na jak najszyb-
szym i jak najbardziej sprawnym działaniu.

 ▪ Efektywność – polegającą na optymalizacji procedur w osiąganiu z góry ustalo-
nego celu. 
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 ▪ Przewidywalność/standaryzacja – gdy wszędzie i zawsze za te same pieniądze 
dostaniemy ten sam towar i usługę, zaś działalność członków organizacji będzie 
złożona z powtarzalnych, zrutynizowanych i przewidywalnych procedur.

 ▪ Możliwość manipulacji – gdy ludzkie działania zostaną utożsamione z technologią.
Zasadom makdonaldyzacji podporządkowano działalność wielkich sieci handlo-

wych czy rodzinnych parków rozrywki na całym świecie. Jej cechy charakterystyczne 
były również dla systemu produkcji stosowanej w zakładach Forda, upowszechnio-
nej później w skali globalnej, gdzie taśma montażowa stała się urzeczywistnieniem 
4 wyznaczników makdonaldyzacji: efektywności, przewidywalności, kalkulacyjno-
ści i manipulacyjności. 

Nie wszyscy zgadzali się z homogenizacyjnym charakterem globalnych przemian. 
Dla określenia ich alternatywnego kierunku wypracowano termin glokalizacja. Stano-
wi on kombinację dwóch pozornie sprzecznych z sobą pod względem semantycznym 
słów – globalny i lokalny. Sloganem wykorzystywanym często przez zwolenników 
glokalizacyjnej perspektywy stało się: „myśl globalnie, działaj lokalnie” (Geddes 
1915: 397) – stosowane zresztą szeroko na przełomie XX i XXI wieku w szeregu 
kampanii marketingowych (m.in. Sony, McDonald’s czy Esteé Lauder). Sam termin 
odwołuje się prawdopodobnie do japońskiego określenia dochakuka, odnoszącego się 
do adaptacji techniki do lokalnych warunków uprawy ziemi. W świecie nauki termin 
glokalizacja zagościł jednak szerzej dopiero w latach dziewięćdziesiątych dzięki bry-
tyjskiemu socjologowi Rolandowi Robertsonowi. W zasadzie glokalizacja oznacza 
wytwarzanie produktów czy usług przeznaczonych dla globalnego rynku, ale dostoso-
wanych do potrzeb lokalnej kultury (Hampton 2002: 345–371). Robertson twierdził, 
że ważnym aspektem glokalizacji był i nadal jest rozwój nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych. Jego zdaniem, zapewniają one łączność pomiędzy tym, co global-
ne, a tym, co lokalne. Termin glokalizacja jest używany w wielu znaczeniach. Keith 
Hampton i Barry Wellman odnoszą go do ludzi aktywnie zaangażowanych zarówno 
w lokalne, jak i szersze, globalne – sieci przyjaźni, handlu (Wellman 2002: 11–15). Za 
przykład glokalizacji można uznać również próby dostosowania działalności global-
nej kompanii, jaką jest McDonald’s, do lokalnych warunków kulturowych (np. wpro-
wadzenie bardzo dużych stołów w barach tej sieci w Chinach i na Tajwanie, pozwala-
jących na rodzinne spożywanie posiłków) czy oferowanie lokalnych klonów coca-coli 
(takich jak Mecca Cola, Parsi Cola, ZamZam Cola) w krajach bliskowschodnich, 
w których bojkotuje się wyroby amerykańskie (Burton 2008: 57). 

McDonald’s stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1996 otworzył swą pierwszą restaurację 
w Indiach. Dziś na terenie kraju działa już 169 barów znanej globalnej korporacji (McDonald’s 
2010). Długi czas na przeszkodzie w ekspansji sieci McDonald’s w Indiach stały zwyczaje ży-
wieniowe i normy religijne mieszkańców tego kraju. Hinduiści wzdragali się przed konsumpcją 
wołowych hamburgerów. Dla mieszkających tu muzułmanów nie do pomyślenia było spoży-
wanie produktów zawierających mięso wieprzowe. Nawet gdy dziś wejdziemy do sygnowanej 
znajomym szyldem restauracji w Indiach – nie spotkamy wołowych ani wieprzowych hambur-
gerów ani BigMaców. Wszystkie produkty są bądź przygotowywane z kurczaków lub ryb, bądź 
w 100% wegetariańskie.
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O ile zdaniem zwolenników teorii homogenizacyjnej świat zmierza ku jed-
nej wspólnej kulturze i wzorcom społecznym pod dyktando kultur dominujących 
– o tyle przedstawiciele trzeciej z opcji, tzw. koncepcji hybrydyzacyjnej uważają, że 
jeśli świat prawdopodobnie zmierza ku jednolitej formule kulturowej, gospodarczej 
i społecznej, dokonywać się to będzie przez stopniowy proces wzajemnej inkorpo-
racji i mieszania się lokalnych wzorców, tworzących swoistą globalną mieszankę. 
William Rowe i Vivian Schelling defi niują hybrydyzację jako „sposób, w jaki stare 
formy ulegają odseparowaniu od istniejących praktyk, a następnie są zrekombinowa-
ne i odtworzone w nowych praktykach” (Rowe, Schelling 1991: 231). Klasycznym 
przykładem hybrydyzacji jest rynek żywności funkcjonujący w świecie. Amerykań-
skie restauracje McDonald’s czy Burger King otwierają się na całym świecie, ale 
równocześnie w Stanach Zjednoczonych triumfy święcą japońskie sushi. W Japonii 
na każdym kroku spotkać można włoskie pizzerie. Wietnamskie sajgonki zjeść moż-
na na niemal każdym rogu ulicy w Warszawie, podczas gdy mieszkańcy stolicy Wiet-
namu – Hanoi – zajadają się polskimi słodyczami czy upijają polską wódką. Świat 
zmierza ku modelowi integracji, który stanowi sumę składową wszystkich kultur. 

Zupełnie inne stanowisko wobec procesów globalizacyjnych reprezentuje rzecz-
nik perspektywy polaryzacyjnej – Zygmunt Bauman. Choć Bauman nie neguje za-
chodzących procesów integracji w skali globalnej, traktuje je jedynie jako jeden 
z aspektów dokonującej się globalizacji. Współczesne społeczeństwa są głęboko 
osadzone w wartościach konsumpcyjnych. Ich członkowie pragną nieustannie zdo-
bywać coraz to nowe dobra materialne. Społeczeństwa te charakteryzuje też ogromna 
mobilność przestrzenna, która stała się jednym z najważniejszych czynników stra-
tyfi kacji społecznej w dzisiejszych czasach, „przedmiotem powszechnej zazdrości” 
– jak pisze Bauman. Pewien aspekt powszechnej mobilności stanowi też przesyłanie 
i dostęp do informacji. W epoce rozwoju globalnej sieci informatycznej i powstającej 
cyberprzestrzeni – można znaleźć się w dowolnym miejscu o dowolnej porze. 

Globalizacja, przyznaje Bauman, przyczyniła się do „skurczenia się” przestrzeni, 
wymusiła procesy mobilności, nie przyczyniła się za to bynajmniej do zatarcia, czy 
nawet tylko ograniczenia różnic ekonomicznych. Wprost przeciwnie – doprowadzi-
ła do niespotykanej polaryzacji współczesnych społeczeństw. Dostęp do możliwo-
ści poruszania się stał się jednym z wyznaczników statusu społecznego. Bauman 
twierdzi, że mieszkańców współczesnego świata zaliczyć można do jednej z dwóch 
kategorii – „turystów” lub „włóczęgów”. Turyści są wytworem świata konsumpcji 
i poszukiwaczami wrażeń. Nie mają domów, lecz w każdym zakątku świata czują 
się u siebie. Podróżują, bo mogą sobie na to pozwolić. Kuszą ich nieznane kraje, 
korzystają z nowoczesnych środków transportu i globalnych luksusowych sieci ho-
telowych. To oni korzystają z „globalnej” kultury. To do nich kierowane są kampa-
nie reklamowe globalnych marek. Niezależnie od tego, gdzie się znajdą, są zawsze 
przyjmowani z otwartymi ramionami. „Turyści” stanowią więc kategorię społeczną, 
która najszerzej korzysta z dobrodziejstw globalizacji. 

Włóczędzy są na ogół skazani na bezruch. Nie mają możliwości zmiany miejsca 
zgodnie z własną wolą. Żyją w swoim lokalnym świecie, skazani na biedę, odizolo-
wani od kontaktu z globalnym światem. Jeśli już podróżują, to zmuszają ich do tego 
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warunki życiowe. Emigrują za pracą, w obawie przed prześladowaniami, w poszuki-
waniu lepszego życia. Globalne elity na całym świecie izolują się od rodzimych włó-
częgów. Na szlakach swych światowych wędrówek spotykają się oni z odrzuceniem 
i marginalizacją. Lokalność staje się tym samym synonimem nędzy i upośledzenia, 
bogactwo zaś pozostaje globalne. Zarówno włóczędzy, jak i turyści występują w naj-
bogatszych i najbiedniejszych państwach świata, choć oczywiście odsetek turystów 
w ubogim Bangladeszu będzie o wiele niższy niż w zamożnej Szwajcarii. Niemniej 
jednak rezultatem globalizacji, podkreśla Bauman, nie jest zmniejszanie się różnic 
ekonomicznych między ludźmi, lecz ich zaostrzanie. Świat globalny pozostanie więc 
światem spolaryzowanym. 

Światowy Instytut Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ podaje szokujące dane dotyczą-
ce rozwarstwienia społecznego na świecie. W rękach 80% mieszkańców ziemi znajduje się 
zaledwie 22% globalnego bogactwa, zaś 1% najbogatszych jej mieszkańców w roku 2000 było 
właścicielami aż 40% globalnych aktywów. Osoby zajmujące trzy najwyższe pozycje na liście 
najbogatszych magazynu Forbes miały więcej pieniędzy niż budżet 48 najuboższych państw 
razem wziętych. Całkowite zasoby fi nansowe 10 milionów światowych milionerów w roku 2008 
wzrosły do blisko 41 bilionów dolarów. Równocześnie niemal połowa dzieci w Indiach i połowa 
mieszkańców Afryki subsaharyjskiej pozostaje trwale niedożywionych (The Independent 2007).

Krytycy globalizacji 
Globalizacja od początku budziła wiele kontrowersji. Jej zwolennicy uważali, że 
światowy wzrost gospodarczy w znacznym stopniu stanowi właśnie jej rezultat. 
Twierdzili, że dzięki międzynarodowej konkurencji obniżeniu ulegają ceny większo-
ści wyrobów, co przyczynia się do radykalnej poprawy warunków życia, szczególnie 
widocznej w krajach słabo rozwiniętych. Głos zwolenników globalizacji był jednak 
stosunkowo słabo słyszalny, natomiast wyraźnie zaznaczał się i zaznacza sprzeciw 
rozmaitych wrogich jej środowisk – związkowców i działaczy chłopskich, rewolu-
cjonistów i anarchistów, ale też uczonych oraz ekspertów. 

Część z nich obwiniała procesy globalizacyjne o pogłębiające się nierówności spo-
łeczne, niszczenie lokalnych kultur i degradację środowiska naturalnego. Przeciwnicy 
globalizacji do dziś uważają, że globalizacja przyczynia się do otwierania na między-
narodową ekspansję rynków peryferyjnych, co w z kolei przyczynia się do „rozwo-
ju niedorozwoju” i tak ubogich krajów Trzeciego Świata. Wielkie międzynarodowe 
korporacje, ich zdaniem, nadmiernie często wykorzystują trudną sytuację krajów sła-
bo rozwiniętych. Otwierane tam zakłady produkcyjne wymuszają na miejscowych 
robotnikach akceptację dramatycznie niskich zarobków i fatalnych warunków pracy. 
W niektórych przypadkach integracja gospodarcza przyczynia się do rozwoju zjawisk 
skrajnie patologicznych – zatrudniania dzieci czy więźniów – w poszukiwaniu jesz-
cze tańszej i jeszcze bardziej konkurencyjnej siły roboczej. Otwarcie rynków pracy 
powoduje z kolei postępujący drenaż mózgów i odpływ najlepiej wykształconych 
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pracowników do państw bardziej rozwiniętych. Koszty ich nierzadko wieloletniej 
edukacji ponoszą przy tym najuboższe kraje „trzeciego świata”, zaś korzyści są „eks-
portowane” do państw najzamożniejszych. Napływ tanich dóbr konsumpcyjnych, 
takich jak tekstylia, telewizory czy samochody, na rynki Stanów Zjednoczonych i Eu-
ropy przyczynił się wprawdzie, ich zdaniem, do rozwoju gospodarki Chin, Tajwanu 
czy Korei Południowej, jednak równocześnie spowodował zapaść i ogromny wzrost 
bezrobocia w wielu krajach Afryki i Ameryki Południowej (Vogel 1991).

W opinii środowisk ekologów globalizacja, w związku przede wszystkim z przy-
spieszonym rozwojem przemysłowym gospodarek Indii i Chin, przyczynia się po-
średnio do zagrożenia światowej biosfery, zwiększenia emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery i wyrębu lasów tropikalnych. Rabunkowa gospodarka zasobami natu-
ralnymi prowadzi nie tylko do dramatycznego wzrostu cen paliw płynnych, ale też 
do stopniowego wyczerpywania się światowych rezerw poszczególnych surowców 
(New York Times, 2008). We wzmożonym ruchu ludności, towarzyszącym globali-
zacji, od lat widziano źródło upowszechniania się chorób zakaźnych, w tym AIDS, 
gruźlicy i gorączki zachodniego Nilu. Zwracano też uwagę, że procesy globalnej 
integracji powodują stopniową ekspansję kultury Stanów Zjednoczonych w świecie 
kosztem erozji kultur lokalnych (Steger 2009). 

Część przeciwników globalizacji stara się w sposób czynny przeciwstawiać za-
chodzącym procesom. Aktywiści ruchów antyglobalizacyjnych ostro występują prze-
ciwko neoliberalnej formule globalizacyjnej symbolizowanej w ich oczach przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światową Organizację Handlu. Organizacje 
antyglobalistyczne tworzą bardzo szeroką i względnie słabo skoordynowaną platfor-
mę polityczną, obejmującą grupy przyznające się do rozmaitych korzeni – od komuni-
zmu i anarchizmu aż po nacjonalizm i faszyzm (Hirst, Thompson 2002: 247–265). Łą-
czy je wspólna niechęć do globalizacji, rozumianej jako proces zachodzący wyłącznie 
w imię interesów wielkich międzynarodowych korporacji. Tak zwani alterglobaliści, 
stanowiący umiarkowany odłam antyglobalistów, nie potępiają samych procesów glo-
balizacji, lecz ich aktualny charakter. Starają się też zaproponować alternatywną wizję 
globalizacji wyczulonej na problemy najuboższych, nastawionej na redystrybucję do-
chodów wielkich, światowych koncernów i świadomej globalnych zagrożeń. Corocz-
nie organizują oni tzw. Fora Społeczne (światowe i regionalne) stanowiące przeciw-
wagę dla uchodzącego za jeden z symboli współczesnej globalizacji – Światowego 
Forum Ekonomicznego w Davos. Fora Społeczne stanowią platformę wymiany myśli 
na temat możliwych sposobów rozwiązania najbardziej pilnych problemów nurtują-
cych współczesne społeczeństwo globalne (Forum Social Mundial 2010). 

Skrajni antyglobaliści odrzucają całkowicie globalizację, jako alternatywę oferu-
jąc powrót do tradycyjnych wartości, których źródłem ich zdaniem są naród, rodzina 
i wspólnoty lokalne. W arsenale swych środków antyglobaliści nierzadko uciekali 
i uciekają się do radykalnych metod, takich jak terroryzm czy wojna partyzancka 
(Harvey 1998). 
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Słowniczek pojęć
Alterglobalizacja – zespół poglądów głoszonych przez zwolenników „alternatyw-
nej” globalizacji, odrzucających neoliberalny charakter współczesnych procesów 
globalizacyjnych. 

Glokalizacja – proces polegający na adaptacji globalnych działań do lokalnych wa-
runków.

Hybrydyzacja – stopniowy proces wzajemnej inkorporacji i mieszania się lokalnych 
oraz globalnych wzorców, polegający na ich nieustannej dekompozycji i odtwarza-
niu. W kontekście współczesnych organizacji pojęcie hybrydyzacji odnosi się także 
do zmian w stosunku do zarządzania w danej organizacji, będących rezultatem połą-
czenia elementów stylów zarządzania charakteryzujących organizacje funkcjonujące 
w różnych kontekstach kulturowych.

Makdonaldyzacja – stopniowe upowszechnianie się zasad działania znanych z ba-
rów McDonald’s (głównie kalkulacyjności, efektywności, przewidywalności i moż-
liwości manipulacji).

Okcydentalizacja (westernizacja) – przejmowanie przez świat systemów wartości 
i wzorców kulturowych typowych dla Zachodu. 

Polaryzacja – pogląd, według którego procesy globalizcji przyczyniają się do pogłę-
biania się różnic ekonomicznych i społecznych w świecie.

Proto-globalizacja – okres poprzedzający „nowoczesną” fazę globalizacji, polegają-
cy na stopniowym wzroście kontaktów handlowych i wymiany kulturowej – zwykle 
lokowany pomiędzy wiekiem XVII i XIX. 

System-świat – termin wprowadzony przez Immanuela Wallersteina, oznaczający 
wielką zintegrowaną strukturę gospodarczą, obejmującą swym zasięgiem cały świat.

Turyści – kategoria stworzona przez Zygmunta Baumana, przeciwstawiona „włóczę-
gom”, odnoszona do wyłaniającej się elity światowej, odnoszącej wymierne korzyści 
z procesów globalizacji. 

Problemy do dyskusji
1.  Czy Twoim zdaniem globalizacja jest zawsze równoznaczna z procesami okcy-

dentalizacji (westernizacji). Znajdź dowody odwrotnego zjawiska.
2.  Zastanów się, czy sieci restauracji szybkiej obsługi albo supermarkety skłaniają 

się bardziej ku strategii glokalizacyjnej czy homogenizacyjnej. Pokaż przykłady 
jednego i drugiego zjawiska.

3.  Czy w Twojej opinii globalizacja powoduje więcej korzyści czy strat dla współ-
czesnego społeczeństwa?



30 Zarządzanie międzykulturowe

4.  Sieć McDonald’s wprowadziła swego czasu w Polsce produkt „glokalny” zwany 
WieśMackiem. Nie odniósł on jednak wielkiego sukcesu. Dlaczego? 

5.  Świat zalewa fala globalnych produkcji fi lmowych i telewizyjnych pochodzących 
bądź opartych na pierwowzorach amerykańskich. Czy przekazy w nich się znaj-
dujące są w twojej opinii zawsze zrozumiałe w polskim kręgu kulturowym? 

6.  Znajdź dowody na zachodzące na polskim gruncie procesy globalnej polaryzacji.
7.  Czy „obcy” (imigranci, uchodźcy) przyczyniają się do wzbogacenia europejskiej 

kultury czy do jej zagłady? Podaj przykłady kontrowersji na ten temat.
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