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1.
Szeroko dyskutuje siê nad globalizacj¹. Specjalici odmiennie opisuj¹ to
zjawisko ju¿ na poziomie definicyjnym. Dla niektórych bêdzie ono oznacza³o
przede wszystkim tworzenie nowego systemu gospodarczego na wiatow¹
skalê. Omawiany system charakteryzuje siê zwiêkszeniem intensywnoci
przep³ywów kapita³u, pracy, wymiany handlowej, us³ug i informacji ponad
dotychczasowymi granicami pañstwowymi. Jednoczenie system tworzy nowe zasady dzia³ania wiatowej ekonomii, generuje nowe podmioty gospodarcze decyduj¹ce o rozwoju. Dla przedstawicieli omawianej opcji naukowej
podstawowe znaczenie w procesach globalnych ma w³anie tworzenie nowej
jakoci stosunków gospodarczych i politycznych w skali wiatowej. Jednoczenie podkrelaj¹ oni zmniejszaj¹ce siê znaczenie dotychczasowych struktur instytucjonalnych, zw³aszcza opartych na pañstwie terytorialnym. W konsekwencji nies³usznie bagatelizuj¹ rolê polityki i czynników zwi¹zanych
z okrelonym terytorium geograficznym. Natomiast uwypuklaj¹ znaczenie
procesów czysto ekonomicznych oraz najwa¿niejszych aktorów w tej dziedzinie, jakimi staj¹ siê ponadnarodowe korporacje i rynki finansowe [Held
i inni, 2000, s. 337].
Inni badacze s¹ du¿o bardziej konserwatywni w ocenie wspó³czesnych
przemian wiatowych. Uznaj¹ wprawdzie, ¿e nast¹pi³a jakociowa zmiana
stosunków gospodarczych i politycznych, ale nie mo¿na mówiæ ich zdaniem
o uformowaniu siê ca³kowicie nowego, a co najwa¿niejsze wewnêtrznie spójnego i obejmuj¹cego ca³y wiat systemu miêdzynarodowego. W dalszym ci¹gu z n a c z ¹ c ¹ r o l ê o d g r y w a j ¹  s t a r e  s t r u k t u r y p a ñ s t w o w e,
co najwy¿ej zmieni³y nieco swoj¹ politykê.
Nast¹pi³a natomiast wiêksza integracja i wspó³zale¿noæ miêdzynarodowa, zw³aszcza w obrêbie tzw. Triady, czyli krajów Ameryki Pó³nocnej, Europy
Zachodniej i Azji Po³udniowo-Wschodniej. Wzros³a równie¿ ranga niektórych organizacji miêdzynarodowych, szczególnie finansowych, takich jak
Bank wiatowy (B) i Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Du¿e zna-
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czenie uzyska³y tak¿e organizacje regionalne, takie jak Unia Europejska
(UE) czy Pó³nocnoamerykañski Uk³ad Wolnego Handlu (NAFTA). Brakuje
natomiast instytucji politycznych i gospodarczych w pe³ni globalnych, które
organizowa³yby nowy ³ad wiatowy i przeciwdzia³a³y kryzysom ekonomicznym [Held i inni, 2000, s. 337].
Wród ró¿nych stanowisk dotycz¹cych globalizacji najbardziej czytelny
jest podzia³ na jej zwolenników i przeciwników. Uwidacznia siê on równie¿
w rodowisku naukowym. Zwolennicy globalizacji wskazuj¹ na upowszechnianie siê nowych technologii i postêpu naukowego. Podkrelaj¹ znaczenie
ponadnarodowych korporacji i kapita³u inwestycyjnego dla zainicjowania
rozwoju w regionach peryferyjnych [Held i inni, 2000, s. 68). Stanowisko
przeciwników, czêsto zaliczanych do tzw. nowej ekonomii politycznej, dobrze
ilustruje opinia Louisa Emmerija. Uwa¿a on, i¿ obecna formu³a globalizacji
prowokuje kryzysy finansowe, sprzyja bardziej spekulacji ani¿eli przedsiêbiorczoci, odbywa siê kosztem s³abiej rozwijaj¹cych siê regionów i w d³ugiej
perspektywie czasowej spowalnia rozwój gospodarczy na wiecie [Emmerij,
2001, s. 3738].
Pod zbiorczym okreleniem globalizacji umieszcza siê ca³y szereg ró¿norodnych, a czasami nawet przeciwstawnych procesów, które zachodz¹ w skali
ogólnowiatowej. Mówi siê o z³o¿onoci i wielow¹tkowoci procesów globalizacyjnych. Dotycz¹ one przede wszystkim gospodarki, ale obejmuj¹ tak¿e
zagadnienia polityczne, prawne, kulturowe i spo³eczne. Wiêkszoæ specjalistów podkrela znaczenie d³ugofalowego procesu integrowania siê coraz
wiêkszej liczby gospodarek ponad granicami krajów. Ronie liczba wzajemnych powi¹zañ miêdzynarodowych oraz wspó³zale¿noæ procesów gospodarczych w skali wiatowej. Wzrasta poziom wymiany handlowej, skala prowadzonych inwestycji bezporednich i kapita³owych. We wszystkich tych dziedzinach dzia³alnoci odnotowuje siê znacz¹co wy¿szy poziom aktywnoci ani¿eli we wczeniejszych fazach globalizacji gospodarczej przed II wojn¹ wiatow¹ [Zorska, 2000, s. 1320].
Jednoczenie intensyfikacja wspó³pracy miêdzynarodowej nie musi oznaczaæ ujednolicania struktur i zjawisk gospodarczych. Mo¿na wprawdzie znaleæ wiele przyk³adów upowszechnia siê technologii, procedur produkcyjnych, konsumpcyjnych wzorów zachowania, jak równie¿ poszczególnych metod marketingowych czy sposobów zarz¹dzania. Jednoczenie w dalszym
ci¹gu utrzymuj¹ siê powa¿ne ró¿nice wynikaj¹ce z odmiennoci kultur, tradycji gospodarczych i administracyjnych itd. Pomimo globalizacji na wiecie
funkcjonuje wiele kultur kapitalizmu i co z tego wynika  wiele sposobów
organizowania dzia³añ rynkowych [Gray, 2001, s. 367; Hampden-Turner,
1998].
Istnieje tak¿e silny zwi¹zek miêdzy globalizacj¹ a postêpem naukowym,
organizacyjnym i technologicznym (zw³aszcza w sposobach przekazywania
informacji). Omawiane dziedziny sprzyjaj¹ rozwojowi gospodarczemu i przyczyniaj¹ siê do poprawy produktywnoci. To w³anie dziêki innowacjom na-
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ukowym i organizacyjnym globalizacja wywo³uje wra¿enie kompresji czasu
i przestrzeni [Kleer, 1998, s. 10; Gilpin, 2000, s. 1834]. Na uwagê zas³uguje
zw³aszcza postulat budowania endogenicznych zdolnoci technologicznych
i innowacyjnych, jako warunku rozwoju i sprostania globalnej konkurencji
[Emmerij, 2001].

2.

wiat ma dziesiêæ lat  g³osi Thomas Friedman w g³onej ksi¹¿ce opisuj¹cej globalizacjê. Wed³ug niego w ostatnich latach rozwin¹³ siê nowy system
miêdzynarodowy, który zast¹pi³ dwubiegunowy porz¹dek zimnowojenny.
Zdaniem Friedmana globalizacja jest wiêc postzimnowojennym system miêdzynarodowym, który kieruje siê w³asn¹ logik¹, regu³ami prawnymi, normami spo³ecznymi. Kszta³tuje ³ad ekonomiczny, polityczny i kulturê wspó³czesnego wiata [Friedman, 2001, s. 515, 25].
W rzeczywistoci ród³em wspó³czesnej fazy globalizacji jest okres zimnowojenny. W tym czasie nast¹pi³a konsolidacja wiata kapitalistycznego wokó³
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rywalizacja miêdzy dwoma blokami politycznymi dotyczy³a bowiem w ogromnym stopniu równie¿ gospodarki. Jak
dowodzi Robert Gilpin, w³adze polityczne USA dok³ada³y wszelkich starañ,
aby pod przewodem amerykañskim upowszechniæ zasady gospodarki wolnorynkowej na wiecie, a jednoczenie zapewniæ przewagê ekonomiczn¹ dla
krajów bloku zachodniego. S³u¿y³a temu integracja gospodarcza krajów kapitalistycznych, której pocz¹tkiem by³ plan Marshalla dla krajów Europy Zachodniej oraz powojenna pomoc gospodarcza dla Japonii. Temu samemu
celowi s³u¿y³a promocja liberalizacji obrotu gospodarczego na wiecie,
wspierana przez rz¹d amerykañski m.in. za pomoc¹ otwierania w³asnego rynku dla towarów europejskich i azjatyckich [Gilpin, 2000, s. 17].
Po rozpadzie ³adu zimnowojennego globalizacja uzyska³a nowe pole dzia³ania. Liberalna gospodarka wiatowa sta³a siê najbardziej spektakularnym
wiadectwem zwyciêstwa wiata kapitalistycznego. Gospodarka planowa le¿a³a w gruzach razem z ca³ym blokiem socjalistycznym. Razem z nimi wydawa³y siê byæ ostatecznie skompromitowane wszystkie sposoby organizowania
dzia³alnoci gospodarczej, które nie odwo³ywa³yby siê do wolnego rynku.
Globalizacja ekonomiczna, która zdaniem wielu komentatorów opiera siê na
neoliberalnych zasadach gospodarczych, uzyska³a szerokie mo¿liwoci swobodnego rozwoju.
Jednoczenie by³a w dalszym ci¹gu wspierana przez najwa¿niejsze si³y
polityczne, takie jak USA i kraje europejskie. Globalizacja w dalszym ci¹gu
bowiem sprzyja³a przede wszystkim interesom krajów wysoko uprzemys³owionych, a wiêc najbardziej konkurencyjnych w skali wiatowej. Zmieni³y siê
jedynie formy politycznego wsparcia. Wiêksze znaczenie uzyska³o tworzenie
bloków regionalnych, takich jak UE czy NAFTA, które stanowi³y sposób
kumulowania potencja³u gospodarczego zainteresowanych krajów i podwy¿szenia ich konkurencyjnoci na arenie wiatowej. Ponadto w³adze publiczne
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krajów wysoko uprzemys³owionych, dysponuj¹cych powa¿nymi nadwy¿kami
produkcyjnymi, w coraz wiêkszym stopniu steruj¹ otwieraniem nowych rynków dla rodzimych producentów. Przyk³adem mo¿e byæ strategia administracji amerykañskiej w latach 90., osadzaj¹ca siê m.in. na wywieraniu nacisków
dyplomatycznych na Japoniê w sprawie otwarcia jej rynku na amerykañskie
samochody i pó³przewodniki [Gilpin, 2001, s. 251261].

3.

Wed³ug wielu specjalistów globalizacja posiada w³asn¹ ideologiê i dominuj¹c¹ doktrynê gospodarcz¹. Jest ni¹ wolnorynkowy kapitalizm i liberalizm
ekonomiczny [Kukliñski, 2001; Gray, 2001, s. 423]. Dlatego w³¹czenie siê do
systemu gospodarki wiatowej czêsto wymaga od poszczególnych krajów
za³o¿enia z³otego kaftana bezpieczeñstwa. Jest to w nomenklaturze Friedmana zbiór regu³ ekonomii neoliberalnej, które ograniczaj¹ rolê pañstwa
w gospodarce i maksymalnie poszerzaj¹ swobodê wolnego rynku. W praktyce
oznacza to m.in. likwidowanie ce³ i innych ograniczeñ swobodnej wymiany
handlowej, usuwanie barier dla zagranicznych inwestorów, eliminowanie
krajowych monopoli oraz dzia³alnoci pañstwa w gospodarce, prywatyzowanie przedsiêbiorstw pañstwowych, deregulacjê rynków kapita³owych, wprowadzanie wymienialnoci w³asnej waluty, utrzymywanie niskiej inflacji itp.
Kaftan nie jest ani ³adny, ani wygodny, ale jest obowi¹zuj¹cym strojem w obecnym
historycznym sezonie [Friedman, 2001, s. 141142].

Doktryna neoliberalna jest bez w¹tpienia motorem wspó³czesnej fazy globalizacji ekonomicznej. Jest ona praprzyczyn¹ wiêkszoci uzgodnieñ miêdzynarodowych liberalizuj¹cych zasady prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
zw³aszcza negocjacji toczonych pod auspicjami GATT1, a póniej wiatowej
Organizacji Handlu (WTO). Ostatnia faza liberalizacji gospodarczej dotyczy
inwestycji miêdzynarodowych i jest negocjowana w ramach projektu traktatu o wzajemnych gwarancjach (Mutual Agreement on Investment)2. Liberali1
Wielostronne porozumienia liberalizuj¹ce miêdzynarodow¹ wymianê handlow¹ s¹ g³ównie efektem negocjacji prowadzonych pod auspicjami Uk³adu Ogólnego w Sprawie Ce³ i Handlu
(GATT). Odby³y siê cztery rundy rokowañ: Genewska (w 1947 roku), tzw. Kennedyego (1964
1967), Tokijska (19731979) oraz Urugwajska (19861994). Rokowania GATT stopniowo poszerza³y zakres przedmiotowy i liczbê zainteresowanych pañstw (w latach 90.  120 krajów).
W rezultacie na przyk³ad rednie stawki celne na wiecie na importowane towary zosta³y obni¿one z ok. 40% w roku 1947 do ok. 5% w latach 90. Runda Urugwajska przekszta³ci³a w roku 1994
uk³ad GATT w wiatow¹ Organizacjê Handlu (WTO  World Trade Organization).
2
Projekt traktatu przewiduje m.in. kompensowanie przez pañstwo strat miêdzynarodowego inwestora, który nie móg³ osi¹gn¹æ pe³nego zysku ze wzglêdu na lokalne standardy ochrony
konsumenta lub rodowiska, b¹d z powodu strajku. Proponuje siê równie¿ zniesienie wszelkich warunków wstêpnych przy inwestowaniu kapita³u zagranicznego, zwi¹zanych m.in. z zobowi¹zaniami do póniejszego eksportu lub deklaracjami zatrudnienia itp. Projekt traktatu mia³
byæ podpisany w 1999 roku przez przedstawicieli krajów OECD, ale opór Francji uniemo¿liwi³
uzgodnienie ostatecznej wersji dokumentu.
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zacja przynosi wymierne korzyci najsilniejszym organizmom gospodarczym,
dlatego jest propagowana, zw³aszcza przez USA jako panaceum na wszelkie
trudnoci gospodarcze i rozwojowe [Gray, 2001, s. 421429].
Ideologia laissez-faire szczególnie mocno upowszechni³a siê na wiecie
w okresie rz¹dów Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. W latach 80. odnios³a spektakularne zwyciêstwo propagandowe wraz z ostatecznym skompromitowaniem gospodarki socjalistycznej. Wolny rynek mia³ uzdrowiæ niemal
samoczynnie gospodarki krajów transformacji ustrojowej. By³ zalecany równie¿ innym krajom rozwijaj¹cym siê na ca³ym wiecie. Jednoczenie zwolennicy ortodoksji neoliberalnej uznaj¹ mechanizmy rynkowe za sposób rozwi¹zywania nie tylko problemów ekonomicznych, ale równie¿ spo³ecznych
i politycznych [Emmerij, 2001].
Ten sam model liberalnego i globalnego turbokapitalizmu jest wiêc promowany szeroko na wiecie, bez uwzglêdniania ró¿nic kulturowych i spo³ecznych [Luttwak, 2000, s. 42]. Co gorsza, bez nale¿ytego przygotowania krajów
rozwijaj¹cych siê do warunków bezkompromisowej konkurencji globalnej.
Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na bowiem uznaæ, i¿ liberalne zasady gospodarki
globalnej wyostrzaj¹ konkurencjê. W tym kontekcie u¿ywa siê terminu hiperkonkurencja dla podkrelenia natê¿enia rywalizacji w warunkach
wspó³czesnej gospodarki wiatowej [Zorska, 2001a, s. 222]. Kraje nieprzygotowane do sprostania jej warunkom wbrew za³o¿eniom neoliberalnym nie
odnosz¹ korzyci, ale raczej straty. Dlatego niektórzy ekonomici podkrelaj¹
koniecznoæ odpowiedniego przygotowania gospodarek krajów rozwijaj¹cych siê do warunków konkurencji globalnej. Uznaj¹ za nieodzowne zbudowanie odpowiednich instytucji prawnych i finansowych. Zalecaj¹ równie¿
stosowanie okresów ochronnych dla poszczególnych przemys³ów krajowych
dla wzmocnienia ich zdolnoci konkurencyjnych. Innym sposobem osi¹gniêcia takiego wzmocnienia jest skupienie s¹siaduj¹cych ze sob¹ krajów w sojuszach gospodarczych i blokach regionalnych. Tego typu wspó³pracê nale¿y
wiêc traktowaæ jako sposób obrony niektórych pañstw przed bezkompromisow¹ konkurencj¹ miêdzynarodow¹ oraz metodê przygotowania ich gospodarek do warunków rywalizacji globalnej [Kleer, 1998, s. 14].
Dobrym przyk³adem stosowania takiej w³anie polityki jest p r a g m at y c z n e z a s t o s o w a n i e z a s a d l i b e r a l n y c h przez najsilniejsze gospodarczo pañstwa kapitalistyczne. Czêsto bywa tak, ¿e protekcjonizm stosuje
siê do ochrony w³asnych rynków, natomiast zwalcza, kiedy podmioty ponadnarodowe chc¹ wejæ na obce rynki. Wbrew pozorom, jest to bardzo czêsta
polityka nie tylko tzw. tygrysów azjatyckich, ale równie¿ Stanów Zjednoczonych Ameryki i krajów Unii Europejskiej [Kleer, 1998, s. 11; Emmerij, 2001].
Innym przyk³adem mog¹ byæ wyniki badania dotycz¹cego krajów rozwijaj¹cych siê. Okazuje siê, ¿e najwy¿szy poziom rozwoju notuj¹ nie te kraje, które najbardziej otworzy³y siê na wiatow¹ konkurencjê gospodarcz¹ i zliberalizowa³y zasady prowadzenia dzia³alnoci ekonomicznej. Znacznie lepiej
rozwijaj¹ siê kraje, które dbaj¹ przede wszystkim o odpowiednie reformy in-
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stytucjonalne, a nawet stosuj¹ ró¿ne formy ochrony rynku wewnêtrznego.
Trwa³y wzrost gospodarczy gwarantuj¹ bowiem nie tylko strategie przyci¹gaj¹ce zewnêtrznych inwestorów, ale mobilizuj¹ce przede wszystkim krajowe
zdolnoci produkcyjne i innowacyjne. Dopiero po uzyskaniu odpowiedniego
poziomu rozwoju gospodarczego gospodarki krajowej zalecane jest stopniowe w³¹czanie siê do gospodarki globalnej [Rodrik, 2001].
W tym kontekcie zasadnicze znaczenie ma w³aciwa identyfikacja interesów narodowej gospodarki. Jest to szczególnie trudne w przypadku krajów
s³abszych gospodarczo lub peryferyjnych wobec centrum gospodarki globalnej. S¹ one niejednokrotnie uzale¿nione w rozwoju od zewnêtrznych podmiotów gospodarczych b¹d politycznych. Ponadto staraj¹ siê machinalnie
powielaæ odmienne kulturowo wzory zachowañ lub instytucje s³u¿¹ce rozwojowi. Kraje peryferyjne lub przechodz¹ce transformacjê systemow¹ zapominaj¹ wiêc o wewnêtrznych uwarunkowaniach rozwoju oraz przejmuj¹ wzorcowe rozwi¹zania instytucjonalne w sposób fragmentaryczny i wyrwany
z szerszego kontekstu. W konsekwencji nie s¹ zdolne do okrelania w³asnych
interesów gospodarczych i budowania systemu instytucjonalnego s³u¿¹cego
ich realizacji [Staniszkis, 2001, s. 147150].
Istotne znaczenie ma równie¿ wypracowanie strategii, która bêdzie równowa¿y³a interesy i zagro¿enia ró¿nych zainteresowanych stron. Przede
wszystkim stworzy warunki do w³aciwego rozwoju krajowych podmiotów
gospodarczych. Jednoczenie umo¿liwi rozwój inwestycji zagranicznych oraz
zapewni realizacjê zobowi¹zañ wobec instytucji miêdzynarodowych. W tym
celu konieczne jest, zw³aszcza w przypadku krajów transformacji ustrojowej,
odbudowanie silnych instytucji krajowych, w tym przede
wszystkim przywrócenie przywództwa politycznego dla
s t y m u l o w a n i a r o z w o j u g o s p o d a r c z e g o.
Neoliberalna gospodarka wiatowa nie przyczynia siê do rozwi¹zywania
problemów ekonomicznych i spo³ecznych, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych
siê. Przeciwnie, pog³êbia zró¿nicowanie miêdzy krajami najbogatszymi i ubogimi, a tak¿e prowadzi do powa¿nych dysproporcji miêdzy poszczególnymi
grupami spo³ecznymi w krajach wysoko rozwiniêtych. Zdaniem wielu komentatorów niszczy tkankê spo³eczn¹, os³abia dzia³anie wspólnot lokalnych i politycznych, szerzy egoizm i brak poszanowania dla dobra wspólnego [Gray,
2001, s. 348366; Grosse, 2001].
Dlatego stosunkowo powszechnie podwa¿a siê prawomocnoæ doktryny
neoliberalnej do okrelania globalnego ³adu. Proponowany jest powrót do
wartoci socjaldemokratycznych lub komunitariañskich [Woroniecki, 2001].
Postulowane s¹ tak¿e rozwi¹zania tzw. Trzeciej Drogi, czyli uzupe³nienia
mechanizmów wolnorynkowych o wra¿liwoæ na problemy socjalne i solidarnoæ spo³eczn¹ [Giddens, 2000, s. 5154].
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4.

Jednym z g³ównych podmiotów globalnej gospodarki s¹ korporacje ponadnarodowe. Prowadzona przez nie dzia³alnoæ handlowa i inwestycyjna ponad granicami pañstw narodowych w ogromnym stopniu uosabia przemiany
wspó³czesnej gospodarki wiatowej. Korporacje dysponuj¹ ogromnymi rodkami inwestycyjnymi i dostêpem do najnowoczeniejszych technologii oraz
metod organizacyjnych. Wywieraj¹ równie¿ znacz¹cy wp³yw na w³adze polityczne, przede wszystkim w krajach rozwijaj¹cych siê. Jest to spowodowane
potencja³em finansowym korporacji, których mo¿liwoci inwestycyjne niejednokrotnie przekraczaj¹ zdolnoci krajów ubogich. Ponadto, kraje te s¹
najczêciej uzale¿nione w swoim rozwoju od dostêpu do zewnêtrznych rodków inwestycyjnych i nowoczesnych technologii [Korten, 2001; Zorska, 2000,
s. 4859].
Korporacje ponadnarodowe dzia³aj¹ w skali globalnej i s¹ doskonale
przygotowane do warunków wiatowej konkurencji. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e zasadnicza wiêkszoæ ich operacji, ponad 70% wszystkich zagranicznych inwestycji bezporednich, jest dokonywana w obrêbie krajów Triady
[Muller, 2001]. Dlatego dzia³alnoæ omawianych przedsiêbiorstw, w wyniku
skoncentrowania w centrach wiatowych, pog³êbia podzia³ na bogate centrum i zmarginalizowane peryferia [Zorska, 2000, s. 216]. Jak bowiem dowodz¹ badania, miêdzynarodowa linia pocigu krajów rozwijaj¹cych siê za
czo³ówk¹ wiata nie ma szans sukcesu bez odpowiednich inwestycji miêdzynarodowych korporacji w tych krajach [Markowska, 2001].
W wielu przypadkach dochodzi do umiêdzynarodowienia kapita³ów bêd¹cych w dyspozycji korporacji oraz ich praw w³asnoci. Pomimo to, korporacje najczêciej podejmuj¹ strategiczne decyzje z jednego orodka kierowniczego, znajduj¹cego siê w którym z krajów wysoko uprzemys³owionych. Taka
lokalizacja czêsto determinuje strategie dzia³añ tych przedsiêbiorstw, jak
równie¿ generuje ró¿norodne zwi¹zki korporacji z w³adzami politycznymi
krajów macierzystych. Dziêki skali mo¿liwoci finansowych i wp³ywom politycznym korporacje w znacz¹cym stopniu wp³ywaj¹ na dzia³ania administracji. Zw³aszcza na politykê handlow¹ i stymulowanie procesu otwierania rynków zbytu instrumentami dyplomatycznymi [Garrett, 2000; Kleer, 1998, s. 23].
Sposób dzia³ania korporacji ponadnarodowych w znakomity sposób oddaje t e o r i a p r o d u k c j i m i ê d z y n a r o d o w e j autorstwa Johna H. Dunninga. Konkurencyjnoæ korporacji opiera siê na trzech podstawowych
warunkach. P o p i e r w s z e n a s p e c y f i c z n e j p r z e w a d z e p r a w
w ³ a sn o  c i bêd¹cych w dyspozycji przedsiêbiorstwa, szczególnie nowoczesnych technologii. Z tego wzglêdu korporacje zazdronie strzeg¹ unikalnych rozwi¹zañ technicznych. Dlatego najnowoczeniejsze produkty s¹ najczêciej wytwarzane w krajach wysoko rozwiniêtych i stosunkowo rzadko ich
produkcja jest przenoszona do krajów peryferyjnych. Jednoczenie koncern
stara siê szeroko sprzedawaæ okrelony towar na rynkach wiatowych, dla
uzyskania maksymalnych korzyci wynikaj¹cych z przewagi technologicznej.
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Ponadto przedsiêbiorstwa d¹¿¹ do jak najd³u¿szego utrzymania tej przewagi,
czemu s³u¿¹ m.in. rozbudowane prawa w³asnoci intelektualnej i patentowe.
Po drugie korporacje d¹¿¹ do uzyskania zasadniczej
p r z e w a g i n a o k r e  l o n y m r y n k u z b y t u. Budowa w³asnych filii lub
montowni produkcyjnych zazwyczaj s³u¿y zdobyciu okrelonego rynku zbytu,
a dopiero w nastêpnej kolejnoci rozwiniêciu dzia³alnoci eksportowej. Dlatego ekonomici podkrelaj¹, i¿ s t r a t e g i e k o r p o r a c j i z m i e r z a j ¹
d o u s t a n o w i e n i a o l i g o p o l u n a d a n y m r y n k u o r a z m a k s ym a l i z a c j i z y s k u w j a k n a j k r ó t s z y m c z a s i e [Zorska, 2000, s. 33,
212; Kleer, 1998, s. 29].
P o t r z e c i e d z i a ³ a n i a i n w e s t y c y j n e k o r p o r a c j i s ¹ u z a l e ¿n i o n e o d w a r u n k ó w l o k a l i z a c y j n y c h. Czêsto przewaga konkurencyjna przedsiêbiorstw na rynkach wiatowych wynika w³anie z wykorzystania walorów lokalizacyjnych, na przyk³ad z wysoko wykwalifikowanych zasobów pracy, dostêpnoci do centrów naukowo-badawczych, sieci lokalnych
us³ugodawców lub kooperantów itd. [Dunning, 1981, s. 7279].
W ten sposób w coraz wiêkszym stopniu zaczynaj¹ konkurowaæ ze sob¹ nie
tylko producenci i us³ugodawcy, ale równie¿ uk³ady terytorialne: pañstwa,
regiony, metropolie i gminy. Rywalizuj¹ ze sob¹ g³ównie o przyci¹gniêcie
inwestorów. Zw³aszcza takich, którzy produkuj¹ towary wysokiego zaawansowania technologicznego, wprowadzaj¹ nowoczesne metody zarz¹dzania
i tworz¹ wysoko kwalifikowane oraz wysoko p³atne miejsca pracy. Jak dowodz¹ badania, w³anie takie miejsca pracy tworz¹ najwy¿szy efekt mno¿nikowy
dla rozwoju ca³ego terytorium [Gorzelak i inni, 2000].
Obecnie zupe³nie nowe kryteria decyduj¹ o wyborze miejsca produkcji
w porównaniu z sytuacj¹, jaka panowa³a w tej mierze jeszcze kilkanacie lat
temu. Jest to powi¹zane g³ównie z rozwojem technologicznym oraz mo¿liwociami taniego transportowania surowców nawet na znaczne odleg³oci. Kryteria lokalizacyjne firm s¹ teraz znacznie bardziej p³ynne i zmienne ni¿ to
by³o kiedy. Wród najczêciej wymienianych uwarunkowañ sprzyjaj¹cych
pojawieniu siê rozwoju gospodarczego wymienia siê zazwyczaj [Dziemianowicz, 1997, Benko, 1993]:
 K a p i t a ³ l u d z k i, a zw³aszcza mo¿liwoci przyci¹gniêcia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak równie¿ zapewnienia niskich kosztów
zatrudnienia pracowników fizycznych. Si³a robocza powinna siê charakteryzowaæ stosunkowo wysokim poziomem ogólnego wykszta³cenia.
 Z a p l e c z e i n n o w a c y j n e, zw³aszcza obecnoæ uniwersytetów i jednostek badawczych.
 U r o d ê p e j z a ¿ u i o g ó l n e w a r u n k i ¿ y c i a, w tym zw³aszcza szeroki
wachlarz us³ug zapewniaj¹cych ciekawe spêdzenie czasu wolnego. St¹d
du¿e znaczenie przyk³ada siê obecnie do walorów kulturalnych i turystycznych miejsca lokalizacji dzia³alnoci gospodarczej. Innym czynnikiem
jest równie¿ zapewnienie odpowiedniej jakoci us³ug medycznych oraz
szkolnictwa.

188

ekonomia 8

Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski

 P o z i o m i n f r a s t r u k t u r y t r a n s p o r t o w e j, a zw³aszcza jakoæ
dróg i bliskoæ miêdzynarodowego lotniska. W przypadku metropolii powinna byæ równie¿ rozwi¹zana kwestia komunikacji miejskiej, a wiêc
obecnoæ metra, g³ównych arterii drogowych, mostów i obwodnic.
 J a k o  æ a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j, a zw³aszcza jej pomocniczoæ
na rzecz wspierania przedsiêbiorczoci i tworzenia sieci instytucji wspó³pracuj¹cych na rzecz rozwoju regionalnego. Wa¿nym kryterium jest równie¿ wysokoæ opodatkowania oraz zakres procedur administracyjnych,
zwi¹zanych z rozpoczêciem dzia³alnoci gospodarczej.
 K o r z y  c i a g l o m e r a c y j n e, wynikaj¹ce z usytuowania przedsiêbiorstwa w pobli¿u wielkich miast. Najczêciej oznaczaj¹ zmniejszenie kosztów planowanej produkcji. Ponadto, sprzyjaj¹ wymianie dowiadczeñ
zawodowych, wprowadzaniu nowatorskich rozwi¹zañ organizacyjnych
i technologicznych. Zapewniaj¹ równie¿ pomoc instytucji finansowych,
kredytuj¹cych przedsiêwziêcie inwestycyjne.
Konkuruj¹ce ze sob¹ uk³ady terytorialne staraj¹ siê jednoczenie stworzyæ najkorzystniejsze warunki rozwoju przedsiêbiorczoci rodzimej. W ten
sposób dbaj¹ o zabezpieczenie trwa³ego rozwoju. Nie zawsze bowiem inwestor zagraniczny daje gwarancje utrzymania dynamiki rozwoju w d³ugiej perspektywie.
Scenariuszy mo¿e byæ wiele. Najczêciej inwestor miêdzynarodowy d¹¿y
do monopolizacji swojej pozycji rynkowej na danym obszarze. Zmierza do
zablokowania pokrewnych opcji rozwojowych i opanowania lokalnego rynku
zbytu. Ponadto, nie zawsze inwestor przenosi do nowego regionu produkcjê
najbardziej zaawansowanych podzespo³ów technologicznych. Niechêtnie
przekazuje równie¿ licencje produkcyjne lokalnym podwykonawcom. Mo¿e
równie¿ szybko zmieniæ lokalizacjê produkcji, pozostawiaj¹c region z powa¿nymi problemami natury socjalnej i ekonomicznej. Dlatego równie wa¿ne co
przyci¹ganie inwestorów jest dbanie o rozwój lokalnej wytwórczoci  g³ównie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia rozwoju endogenicznego, a wiêc opartego na wewnêtrznych czynnikach wzrostu i trwaj¹cego w d³u¿szej perspektywie czasowej.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, mo¿na powiedzieæ, ¿e inwestycje zagraniczne s¹ równie potrzebne dla pañstw przechodz¹cych transformacjê gospodarcz¹, jak zapewnienie odpowiedniego rozwoju endogenicznego przedsiêbiorczoci krajowej. Inaczej mo¿e dojæ do rozwoju gospodarki
dualnej, w której dynamicznie rozwijaj¹ siê jedynie przedsiêbiorstwa zagraniczne, natomiast krajowe pe³ni¹ funkcjê podwykonawców, zatrudniaj¹
mniej wykwalifikowane kadry, nie dysponuj¹ konkurencyjnymi technologiami i s¹ znacznie mniej produktywne od sektora zagranicznego [Grosse, 2000,
s. 8490].
W wietle powy¿szego stwierdzenia warto siê przyjrzeæ sytuacji panuj¹cej
w krajach naszego regionu. W du¿ej czêci regionu Europy rodkowo-Wschodniej rozwija siê wyrany dualizm gospodarczy konkurencyjnych kon-
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cernów miêdzynarodowych i znacznie s³abszych przedsiêbiorstw krajowych.
Jednoczenie pañstwa omawianego regionu staj¹ siê coraz bardziej zale¿ne
od inwestycji zagranicznych i ogólnej kondycji gospodarczej w krajach zachodnich. redni poziom udzia³u bezporednich inwestycji zagranicznych
w Polsce wynosi ponad 11% PKB, na Wêgrzech jest to a¿ 34% (!). Jednoczenie
warto pamiêtaæ, ¿e w krajach wysoko uprzemys³owionych poziom ten nie
przekracza ok. 6% PKB [Zorska, 2001b].
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e bardzo ma³o inwestorów korporacyjnych
podejmuje w krajach Europy rodkowo-Wschodniej dzia³ania w bran¿ach
wysokiej techniki lub lokuje w³asne prace naukowo-badawcze. Inwestycje
zewnêtrzne nie przyczyniaj¹ siê wiêc do poprawy zdolnoci technologicznych
regionu. Dzia³ania korporacji nie stymuluj¹ jednoczenie zmian strukturalnych przemys³ów, nie zmieniaj¹ tradycyjnej struktury eksportu tych krajów
(opieraj¹cej siê g³ównie na surowcach i towarach nisko przetworzonych). Nie
wp³ywaj¹ wiêc na poprawê konkurencyjnoci tych krajów na arenie miêdzynarodowej. Przyczyniaj¹ siê za to do wyparcia z rynku wielu krajowych producentów, którzy nie mogli sprostaæ konkurencji z silniejszymi koncernami
miêdzynarodowymi. Tym samym zagraniczni inwestorzy przyczyniaj¹ siê do
nabrzmiewania problemu bezrobocia [Zorska, 2000, s. 228231].

5.

Bodaj najbardziej spektakularnym przyk³adem globalizacji gospodarczej
s¹ wspó³czesne rynki finansowe. W³anie do nich najbardziej odnosi siê definicja wiatowej gospodarki sformu³owana przez Manuela Castellsa, mówi¹ca
o jednolitym systemie, który dzia³a w realnym czasie i na planetarn¹ skalê
[2000, s. 259]. Rynki finansowe charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ dynamik¹ wzrostu inwestowanych kapita³ów, spektakularn¹ skal¹ oraz najkrótszym okresem
dokonywania transakcji. S¹ tak¿e najbardziej wra¿liwe na nierównowagê
rynkow¹. Wiêkszoæ powa¿nych kryzysów gospodarczych na wiecie w latach
90. by³a wywo³ana w³anie przez gwa³towne zmiany na rynkach finansowych.
Du¿a czêæ analityków upatruje przyczyn kryzysów finansowych w Azji
i Ameryce £aciñskiej po stronie rozlicznych nieprawid³owoci dotykaj¹cych
gospodarek poszkodowanych krajów. Wskazuje siê m.in. na nadmierny deficyt obrotów handlowych albo zbyt wielki d³ug publiczny tych krajów. Krytykowane jest nadmierne zad³u¿enie przedsiêbiorstw w zewnêtrznych instytucjach finansowych, co przy kryzysie walutowym wywo³ywa³o dramatyczne
skutki dla miejscowej gospodarki. Winowajc¹ by³a wreszcie niew³aciwa
polityka kredytowa banków oraz nadmierne upolitycznienie gospodarki (tzw.
crony capitalism) [Wilczyñski, 2001].
Z kolei inni ekonomici upatruj¹ przyczyny kryzysów przede wszystkim
w naturze funkcjonowania wspó³czesnych rynków finansowych, zw³aszcza
w niewystarczaj¹cej regulacji prawnej i kontroli publicznej sprawowanej
nad tymi rynkami. Uwa¿aj¹, ¿e kondycja gospodarcza gospodarek azjatyckich
nie by³a wcale kryzysowa. Kraje zgubi³a raczej nadmierna otwartoæ na ze-
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wnêtrzny kapita³ inwestycyjny. Paul Krugman wskazuje na przyk³ad pañstw,
które uniknê³y skutków kryzysu azjatyckiego. By³y to pañstwa, które albo nie
dokona³y liberalizacji obrotów kapita³owych (Indie i Chiny), albo takie, które
w ostatniej chwili siê z niej wycofa³y (Malezja).
Krugman zwraca uwagê na mechanizm paniki rynkowej, który zawsze towarzyszy³ tym kryzysom. Wskazuje na nadmiern¹ spekulacjê ze strony inwestorów, obliczon¹ na wywo³anie kryzysu walutowego. Jednym z najbardziej
krytykowanych przez ekonomistê mechanizmów ochrony rynku s¹ sta³e kursy
walutowe ustanawiane przez krajowe banki centralne. Nie wytrzymywa³y
one presji spekulacyjnej inwestorów, a powodowa³y powa¿ne uszczuplenie
krajowych rezerw dewizowych. Wed³ug Krugmana w obliczu sytuacji kryzysowej w³adze pañstwowe powinny dokonaæ radykalnej interwencji w wolny rynek, ³¹cznie z wprowadzeniem systemu zarz¹dzania w³asn¹ walut¹ lub reglamentacj¹ obrotów kapita³owych [Krugman, 2001, s. 104120, 179181].
Równie¿ w opinii Georgea Sorosa wspó³czesne rynki finansowe s¹ ze swojej natury niestabilne i podatne na kryzysy. Dziêki specyfice ich dzia³ania
gospodarka globalna staje siê ¿ywio³em, nad którym w coraz mniejszym stopniu panuj¹ nie tylko w³adze publiczne, ale równie¿ same podmioty gospodarcze. Jego zdaniem perturbacje na rynku finansowym mog¹ prowadziæ do bardzo negatywnych skutków dla miejscowych gospodarek, wstrzymuj¹c ich rozwój na d³ugie lata. Finansista opowiada siê za zbudowaniem nowych instytucji miêdzynarodowych i krajowych w celu lepszego kontrolowania rynków finansowych i ograniczania spo³ecznych skutków ewentualnych kryzysów [Soros, 1999, s. 222244].
Jak pokazuje dowiadczenie, jest mo¿liwe ograniczanie negatywnych zjawisk na globalnych rynkach finansowych. Przyk³adem mo¿e byæ eliminowanie praktyk prania brudnych pieniêdzy albo miêdzynarodowych przestêpstw fiskalnych. Skoordynowana akcja w³adz politycznych krajów G7
oraz interwencja miêdzynarodowych instytucji finansowych mo¿e okazaæ siê
skuteczna i zmniejszaæ nieprawid³owoci dzia³ania rynku [Wechsler, 2001].
Inni komentatorzy obwiniaj¹ wprost instytucje zachodnie, zwi¹zane
z amerykañskimi w³adzami politycznymi, o nieumylne wywo³anie kryzysu.
Wed³ug Jagdisha Bhagwati amerykañski Departament Skarbu od d³u¿szego
czasu wywiera³ polityczne naciski na kraje azjatyckie w celu otwarcia ich
rynków finansowych dla inwestorów amerykañskich. W koñcu doprowadzi³o to do nadmiernego zad³u¿enia tygrysów azjatyckich, które w obliczu
ucieczki kapita³ów stanê³y na krawêdzi bankructwa [Bhagwati, 1998].
Ekonomici krytykuj¹ równie¿ reakcjê miêdzynarodowych instytucji finansowych na kryzys azjatycki. Pod wp³ywem ¿¹dañ MFW w³adze zainteresowanych krajów odwo³a³y siê do instrumentów wywo³uj¹cych recesjê, zamiast
rodkami publicznymi pobudzaæ rozwój gospodarczy. Przedstawiciele Funduszu zalecali m.in. ograniczanie deficytu bud¿etowego i podwy¿szanie stóp
procentowych. By³y to instrumenty, które mia³y byæ korzystne przede wszystkim dla inwestorów zagranicznych i zahamowaæ ich panikê na rynkach kapi-
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ta³owych. Ale jednoczenie pogorszy³y drastycznie sytuacjê realnej gospodarki, przek³adaj¹c kryzys finansowy na za³amanie ca³ej gospodarki. W rezultacie przyspieszy³y wiêc jedynie ucieczkê przestraszonych inwestorów
[Gilpin, 2000, s. 155160].
Wspomniane kryzysy wyranie dowodz¹ koniecznoci interwencji w³adz
publicznych w obronie stabilnoci gospodarczej i w trosce o dobro spo³eczeñstwa. Wskazuj¹ na koniecznoæ lepszej regulacji rynków finansowych, nie tylko w skali krajowej, ale równie¿ miêdzynarodowej. Jednoczenie wyostrzaj¹
trudnoci globalnej gospodarki, dotykaj¹ce przede wszystkim kraje s³absze,
uzale¿nione od dop³ywu zewnêtrznych rodków inwestycyjnych. W obliczu
kryzysu gospodarczego maj¹ one niezwykle ograniczone pole manewru. Preferowane przez instytucje miêdzynarodowe i inwestorów dzia³ania niejednokrotnie uniemo¿liwiaj¹ rozwój realnej gospodarki.
Z³oty kaftan bezpieczeñstwa nak³adany na krajowe gospodarki przez
instytucje miêdzynarodowe staje siê wiêc niekiedy przys³owiow¹ pêtl¹, coraz
szybciej zaciskaj¹c¹ siê na szyi. W obliczu recesji w³adze banku centralnego
s¹ na przyk³ad zmuszone utrzymywaæ wysokie stopy procentowe, a rz¹dy staraj¹ siê ograniczaæ rozmiary wydatków publicznych. Uniemo¿liwiaj¹ tym samym skuteczne dzia³ania interwencyjne w celu pobudzenia przedsiêbiorczoci i odbudowania popytu wewnêtrznego [Krugman, 2001, s. 130135]. Jest
to, jak siê wydaje, klarowny przyk³ad ograniczenia mo¿liwoci dzia³ania
w³adz pañstwowych w dobie gospodarki globalnej. Przynajmniej krajów
o s³abszej pozycji ekonomicznej.

6.
Jednym z g³ównych problemów globalizacji, analizowanych w naukach
politycznych, jest próba odpowiedzi na pytanie o kondycjê w³adz pañstwowych. Wielu komentatorów uznaje struktury pañstwa za najbardziej poszkodowane w wyniku rozwoju globalnej gospodarki. Reprezentatywn¹ wypowied w tym wzglêdzie przedstawi³a Susan Strange. Wed³ug niej zakres
i mo¿liwoci oddzia³ywania w³adzy pañstwowej systematycznie siê zmniejszaj¹ w wyniku procesów globalizacyjnych. Bez wzglêdu na to, czy analizujemy przyk³ad krajów uprzemys³owionych, czy rozwijaj¹cych siê, silnych albo
s³abych  ograniczaj¹ one dotychczasowy zakres swojego dzia³ania, na przyk³ad w sferze ochrony spo³ecznej. Oddaj¹ równie¿ w sposób formalny lub nieformalny swoje kompetencje innym podmiotom. Przede wszystkim rynkom
finansowym oraz ponadnarodowym korporacjom. To w³anie one, zdaniem
Strange, s¹ najwiêkszymi zwyciêzcami przemian globalnych i w coraz wiêkszym stopniu przejmuj¹ dotychczasowe kompetencje w³adz narodowych.
Oprócz nich czêæ w³adzy zarezerwowanej dotychczas wy³¹cznie dla instytucji pañstwowych otrzymuj¹  z jednej strony, organizacje ponadnarodowe,
z drugiej za  lokalne i regionalne w³adze samorz¹dowe [Strange, 1996,
s. 414].
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Równie¿ wiele innych wypowiedzi zdaje siê potwierdzaæ powy¿sz¹ opiniê.
Wed³ug nich polityka nie nad¹¿a za rozwojem gospodarczym, czego przyk³adem jest niedostatecznie uregulowana sfera globalnych rynków finansowych
[Soros, 2000, s. 24]. Rz¹dy zosta³y zmuszone do dostosowania siê do warunków
rywalizacji globalnej, w której po raz pierwszy nie odgrywaj¹ zasadniczej
roli. Nast¹pi³a erozja wp³ywów politycznych pañstw terytorialnych nad sfer¹
ekonomii [Ohmae, 1995, s. 11]. Dotychczasowa autonomia pañstwa w realizowaniu narodowej polityki gospodarczej zosta³a powa¿nie ograniczona. Wiele
krajów, zw³aszcza s³abszych politycznie lub finansowo, jest uzale¿nionych od
dostêpu do zewnêtrznych rodków inwestycyjnych i technologii. Dlatego s¹
zmuszone do prowadzenia polityki sprzyjaj¹cej inwestorom [Amin, 1997,
s. 32]. Równie¿ miêdzynarodowe instytucje finansowe nak³aniaj¹ poszczególne kraje do przyjêcia restrykcyjnej polityki makroekonomicznej, przeprowadzenia prywatyzacji, deregulacji i odbiurokratyzowania gospodarki oraz
otwarcia rynków zbytu dla globalnych korporacji [Korten, 2001; Held i inni,
2000, s. 26; Friedman, 2001, s. 142].
Bez w¹tpienia w a r u n k i g l o b a l n e j g o s p o d a r k i o g r a n i c z a j ¹
p r z e d e w s z y s t k i m m o ¿ l i w o  c i d z i a ³ a n i a p a ñ s t w s ³ a b s z y c h.
Dobrym przyk³adem s¹ wspomniane wczeniej konsekwencje dla ich polityki
wywo³ane grob¹ kryzysu finansowego i masowym odp³ywem inwestorów. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e skutecznoæ polityki gospodarczej w³adz publicznych ocenia siê obecnie nie po zachowaniu realnej gospodarki, a wiêc jej
wp³ywie na produkcjê, eksport i zwiêkszenie zatrudnienia, ale po zachowaniu inwestorów finansowych i dostêpie danego kraju do zewnêtrznych rodków inwestycyjnych [Emmerij, 2001; Shiller, 2000].
W zwi¹zku z tym ze szczególn¹ wyrazistoci¹ pojawia siê problem utrzymania sterownoci gospodarki przez instytucje polityczne. Jest to równie¿
zagadnienie dotycz¹ce umiejêtnoci okrelenia przez elity polityczne narodowych interesów rozwojowych i ich w³aciwego zbilansowania w odniesieniu do interesów inwestorów zagranicznych oraz miêdzynarodowych zobowi¹zañ prawnych i dyplomatycznych.
Jednoczenie silne organizmy pañstwowe krajów najbogatszych w dalszym ci¹gu w powa¿ny sposób wywieraj¹ wp³yw na gospodarkê i zachowuj¹
szereg dotychczasowych wp³ywów politycznych. Rola pañstwa w procesach
rozwoju konkurencyjnej gospodarki jest coraz czêciej zauwa¿ana przez czo³owych ekonomistów. Podkrelaj¹ oni fakt, i¿ wobec braku instytucji miêdzynarodowych  tylko pañstwo mo¿e zapewniæ ochronê przed skutkami nieuregulowanego rynku wiatowego. Bruce R. Scott podkrela koniecznoæ powo³ania nowych wiatowych instytucji, zabezpieczaj¹cych przed kryzysami.
Jednoczenie uwa¿a, i¿ nawet po wypracowaniu regu³ globalnych instytucje
narodowe bêd¹ odgrywa³y w dalszym ci¹gu wa¿n¹ rolê w pobudzaniu gospodarki.
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Pañstwo odgrywa obecnie g³ówn¹ rolê w procesach rozwoju, bez jego pomocy i strategii rozwojowych mo¿na mieæ tylko nik³¹ nadziejê na odniesienie sukcesu.
Znaczenie silnych instytucji publicznych jest równie¿ szczególnie wa¿ne zdaniem profesora Harvardu w krajach przechodz¹cych transformacjê ustrojow¹ [Scott, 2001].
Specjalici podkrelaj¹ rosn¹c¹ i n t e r n a c j o n a l i z a c j ê o r g a n i zm ó w p a ñ s t w o w y c h, czyli ich wzrastaj¹ce zaanga¿owanie na arenie miêdzynarodowej [Zorska, 2000, s. 41]. Warto przypomnieæ, ¿e w³anie dzia³ania
najbogatszych pañstw skupionych w grupie G7 w najwiêkszym stopniu tworz¹ regu³y dzia³ania i kieruj¹ rozwojem gospodarki wiatowej. Najwiêksze
mocarstwa decyduj¹ o nasilaj¹cych siê procesach integracji regionalnej.
W przypadku NAFTA s¹ to oczywicie Stany Zjednoczone Ameryki. W Unii
Europejskiej czo³ow¹ rolê odgrywaj¹ Niemcy, natomiast wspó³praca w obszarze Azji Po³udniowo-Wschodniej jest inspirowana przede wszystkim przez
Japoniê [Gilpin, 2000, s. 29].
Jak ju¿ wspomnia³em, silne organizmy pañstwowe wywieraj¹ przemo¿ny
wp³yw na rozwój gospodarki. D o m i n u j ¹ c ¹ s t r a t e g i ¹ j e s t o b e c n i e
a n g a ¿ o w a n i e s i ê i n s t y t u c j i p a ñ s t w o w y c h n a r z e c z o t w i er a n i a n o w y c h r y n k ó w z b y t u d l a r o d z i m y c h p r z e d s i êb i o r s t w. Chodzi przede wszystkim o wywieranie nacisków dyplomatycznych na rzecz ³agodzenia restrykcji w dostêpie do tych rynków, a tak¿e nak³anianie miejscowych w³adz administracyjnych do zmiany instrumentów polityki ekonomicznej w kierunku wzmacniania si³y przetargowej miêdzynarodowych koncernów [Zorska, 2000, s. 43, 47]. Znakomitym tego przyk³adem s¹
dzia³ania administracji amerykañskiej w Europie i Azji [Gilpin, 2000, s. 96].
Wbrew oczekiwaniom liberalizmu laissez-faire na wiecie nie nast¹pi³ odwrót od wydatków na cele socjalne i inwestycyjne. W latach 80. i 90. nie tylko
nie zmniejszy³a siê, ale systematycznie ros³a skala wydatków pañstwowych.
Jak obliczy³ Geoffrey Garrett, bezporednie wydatki rz¹dowe w tym okresie
waha³y siê miêdzy ok. 14 a 20% PKB, zarówno w krajach rozwiniêtych, jak
i pozosta³ych. Co ciekawe, proporcjonalnie do dochodu narodowego najwy¿sze wydatki rz¹dowe odnotowuj¹ w³anie kraje najbogatsze. Do tej liczby
trzeba dodaæ jeszcze wydatki publiczne przeznaczone na transfery i subwencje, które wród krajów najbogatszych wynosz¹ rednio ok. 22% PKB. Jest to
przy tym znakomity przyk³ad wskazuj¹cy na du¿o lepsz¹ pozycjê konkurencyjn¹ pañstw bogatych w warunkach liberalnej gospodarki wiatowej [Garrett, 2001].
Bogate pañstwa maj¹ wszechstronne mo¿liwoci pobudzania rozwoju gospodarki. Mog¹ bezporednio wspieraæ przedsiêbiorstwa. Na przyk³ad, rz¹d
amerykañski przez lata stymulowa³ rozwój koncernu Boeinga poprzez hojne
kontrakty zbrojeniowe. Z kolei rz¹dy Francji i Wielkiej Brytanii udziela³y
bezporednich subsydiów dla koncernu Airbus [Gilpin, 2000, s. 98]. W³adze
publiczne mog¹ rozbudowywaæ infrastrukturê, stymulowaæ rozwój przedsiê-
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biorczoci, wspieraæ badania naukowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych na rynku pracy. Czêstym instrumentem takich dzia³añ jest tzw. polityka
rozwoju regionalnego, prowadzona w problemowych obszarach kraju.
Garrett podkrela, ¿e wydatki publiczne na gospodarkê nie burz¹ regu³
rynkowych, ale zmniejszaj¹ poziom ryzyka dzia³alnoci gospodarczej, co ma
decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju przedsiêbiorczoci. Natomiast wydatki socjalne nie tylko przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia nierównoci spo³ecznych
i przeciwdzia³aj¹ negatywnym skutkom wymiany rynkowej. Z punktu widzenia perspektywicznego rozwoju gospodarki tego typu interwencja pañstwa
przyczynia siê tak¿e do utrzymania ³adu spo³ecznego. Prowadzi do akceptacji
regu³ gry wolnego rynku, co jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego [Garrett, 2000].
Podsumowuj¹c, mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e konkurencyjnoæ na forum globalnej ekonomii wydaje siê w wysokim stopniu uzale¿niona od dzia³ania instytucji narodowych, a zw³aszcza skutecznoci wprowadzania strategii wzrostu gospodarczego [Castels, 2000, s. 264]. Jak siê wydaje, jest to zwi¹zane
z ideowym nastawieniem elit politycznych. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e zwolennicy
rozwi¹zañ liberalnych bêd¹ w mniejszym stopniu oddzia³ywali na rozwój gospodarczy ani¿eli politycy o pogl¹dach socjaldemokratycznych. Jednak czynnikiem decyduj¹cym w tym wypadku s¹ przede wszystkim mo¿liwoci w³adz
publicznych, zarówno polityczne, jak i finansowe.
Problemy krajów ubogich nie wynikaj¹ jednak wy³¹cznie z ograniczeñ
finansowych. Czêsto do tego dochodzi niesprawna administracja, kultura
polityczna sprzyjaj¹ca korupcji i przedk³adaniu interesu prywatnego nad
publiczny. Wydaje siê, ¿e w przypadku Polski wspomniane czynniki ¿ycia
publicznego mog¹ co najmniej w równym stopniu co k³opoty bud¿etowe zawa¿yæ na perspektywicznych szansach rozwojowych.

7.
O procesach globalizacyjnych czêsto mówi siê jako o integracji sterowanej przez rynek, gdzie g³ównymi podmiotami s¹ korporacje i inwestorzy finansowi. Nie jest to stwierdzenie do koñca prawdziwe, zw³aszcza bior¹c pod
uwagê zasadniczy udzia³ w³adz politycznych w tworzeniu liberalnych uwarunkowañ dla rozwoju gospodarczego. Szczególn¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywaj¹ w³adze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dlatego nie przez przypadek globalizacja gospodarcza jest czêsto zgodna z interesami amerykañskimi
[Grosse, 2001]. Natomiast regionaln¹ integracjê gospodarcz¹, na przyk³ad
w ramach UE lub NAFTA  uznaje siê za kierowan¹ g³ównie przez instytucje
polityczne [Zorska, 2000, s. 38; Emmerij, 2001; Kleer, 1998, s. 1920].
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e trend w stronê regionalizacji jest silnie wzmacniany przez dzia³alnoæ korporacji ponadnarodowych. Wielkoæ przep³ywów
handlowych i inwestycyjnych odbywa siê w³anie w skali regionalnej, a nie
globalnej. Dlatego r e g i o n a l i z a c j a g o s p o d a r c z a j e s t p r z e z n i e-
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k t ó r y c h s p e c j a l i s t ó w u z n a w a n a z a b a r d z i e j d o n i o s ³ e z j aw i s k o a n i ¿ e l i s a m a g l o b a l i z a c j a [Gilpin, 2000, s. 182].
Wiêkszoæ ekspertów amerykañskich uwa¿a regionalizacjê za etap poredni prowadz¹cy nieuchronnie do pe³nej globalizacji gospodarczej [Scott,
1998]. Natomiast inni uznaj¹, ¿e znacznie silniejszym trendem jest podzia³ na
bloki regionalne, które w coraz wiêkszym stopniu ze sob¹ rywalizuj¹ zamiast
siê integrowaæ. Wojna gospodarcza w ramach wspó³czesnej geoekonomii jest
wiêc ich zdaniem nieuchronna [Luttwak, 2000, s. 154180].
Du¿a czêæ specjalistów uznaje zarówno regionalizacjê, jak i globalizacjê
za procesy przede wszystkim komplementarne, a nie antagonistyczne. Regionalizacja jest uznawana za sposób osi¹gniêcia lepszej pozycji konkurencyjnej w ramach globalnej gospodarki. W ramach tego pogl¹du gospodarcza
regionalizacja jest odpowiedzi¹ pañstw narodowych na pojawiaj¹ce siê wraz
z globalizacj¹ problemy polityczne i ekonomiczne. D¹¿enie do regionalizacji
jest jednoczenie przemylan¹ strategi¹ w³adz publicznych, która ma na celu
wzmocnienie autonomii poszczególnych krajów, poprawienie pozycji narodowych gospodarek i osi¹ganie cile okrelonych celów politycznych i ekonomicznych w ramach globalnej gospodarki. Podstawowym celem jest umo¿liwienie krajowym przedsiêbiorstwom osi¹gniêcia lepszych rezultatów, korzystaj¹c z wiêkszej skali dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e ochrony przed
zewnêtrzn¹ wobec ca³ego bloku konkurencj¹ [Gilpin, 2000, s. 43, 109; Zorska,
2001b].
Sojusze regionalne powstaj¹ najczêciej z inicjatywy
n a j s i l n i e j s z y c h p o d m i o t ó w w d a n y m r e g i o n i e i s³u¿¹ w oczywisty sposób realizacji ich interesów politycznych i gospodarczych. Wskazuje
na to dowiadczenie powstawania Unii Europejskiej. Poza celami stricte politycznymi pañstwom europejskim, zw³aszcza liderom tej integracji  Niemcom i Francji, zale¿a³o na poprawie ekonomicznej pozycji na arenie miêdzynarodowej [Wallace i inni, 1996, s. 17].
Jednoczenie integracja regionalna nie jest zwykle równomiernie korzystna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów narodowych. Wskazuje na to
Lloyd Gruber, przedstawiaj¹cy przyk³ad powstania Europejskiego Systemu
Monetarnego (ESM). By³ to re¿im walutowy, który zosta³ zapocz¹tkowany
w 1979 roku i znacz¹co wzmocni³ wspó³pracê regionaln¹ w Europie. By³ przede wszystkim korzystny dla Niemiec i Francji. Rz¹d niemiecki zamierza³
powi¹zaæ kurs swojej waluty z frankiem, aby przeciwdzia³aæ aprecjacji marki, a wiêc podtrzymywaæ rozwój niemieckiej gospodarki oparty na konkurencyjnoci eksportu. Z kolei politycy francuscy zamierzali zwi¹zaæ swoj¹ walutê
z siln¹ mark¹ i ustabilizowaæ poziom cen, a nawet stopniowo zmniejszaæ inflacjê.
Pozosta³e rz¹dy europejskie nie mia³y równie oczywistych korzyci z przy³¹czenia siê do mechanizmu ESM. Wed³ug Grubera na przyk³ad, dla W³och
system by³ ma³o atrakcyjny, i gdyby ten kraj mia³ takie mo¿liwoci  z pewnoci¹ stara³by siê zablokowaæ jego powstanie. Politycy w³oscy obawiali siê
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pogorszenia sytuacji gospodarczej. W istocie, po przy³¹czeniu siê do re¿imu
ESM we W³oszech nasili³y siê trendy recesyjne i nast¹pi³ wzrost bezrobocia.
Ponadto w³oski lir nie wytrzyma³ ataku spekulacyjnego podczas kryzysu
walutowego na pocz¹tku lat 90. Pod jego wp³ywem rz¹d tego kraju zosta³ zmuszony do wycofania siê z uczestnictwa w systemie monetarnym.
Jednak, jak podkrela Gruber, nieprzy³¹czenie siê do tego systemu mog³o
siê wi¹zaæ ze znacznie wiêkszymi problemami. Politycy w³oscy obawiali siê,
¿e ich kraj spadnie do gorszej kategorii krajów europejskich. W nastêpstwie
tego W³ochy mog³y straciæ zainteresowanie inwestorów miêdzynarodowych,
co grozi³o nawet masowym odp³ywem rodków finansowych z tego rynku. Ponadto politycy w³oscy obawiali siê politycznych nastêpstw pozostawania poza
ESM. Uwa¿ali, ¿e mo¿e nast¹piæ trwa³y podzia³ Wspólnoty Europejskiej na
pañstwa lepsze i gorsze. Obawiali siê nadmiernej emancypacji Niemiec, tym
bardziej ¿e doskonale wiedzieli o korzyciach, jakie ten kraj móg³ odnieæ
w wyniku wprowadzenia systemu monetarnego. Dlatego W³osi woleli uczestniczyæ w systemie i w wypracowywaniu decyzji. W ten sposób zamierzali porednio kontrolowaæ zachowanie Niemiec i w wiêkszym stopniu zwi¹zaæ ten
kraj ze Wspólnot¹ Europejsk¹ [Gruber, 2000, s. 171212].
Powy¿szy przyk³ad jest znamienny z punktu widzenia integracji regionalnej. Wydaje siê ilustrowaæ zasadê, w myl której jest ona korzystna przede
wszystkim dla krajów najsilniejszych. Natomiast kraje s³absze nie maj¹ po
prostu lepszego wyboru. Chocia¿ w mniejszym stopniu korzystaj¹ na integracji, podejmuj¹ to wyzwanie. Pozostawanie poza strukturami regionalnymi
wi¹¿e siê bowiem ze znacznie wiêkszymi zagro¿eniami.
Wydaje siê równie¿, ¿e przed zbli¿onym wyborem stanê³a Polska. Oczywicie, nasz kraj nie bêdzie g³ównym aktorem Unii Europejskiej, a polskie interesy bêd¹ drugoplanowe w procesie decyzyjnym tej organizacji. Prawdopodobnie integracja europejska bêdzie siê w pocz¹tkowym okresie wi¹za³a
z ró¿norodnymi zawirowaniami dla polskiej gospodarki. Mo¿e to przynieæ
np. utratê konkurencyjnoci dla wielu polskich przedsiêbiorstw, wzrost bezrobocia lub ugruntowanie siê dualnej gospodarki, w której uprzywilejowan¹
pozycjê bêd¹ zajmowa³y g³ównie przedsiêbiorstwa zagraniczne.
Ale wydaje siê, ¿e w d³u¿szej perspektywie Polska skorzysta na integracji.
Unia mo¿e staæ siê dwigni¹ dla poprawy konkurencyjnoci krajowych podmiotów gospodarczych. Zostan¹ wprawdzie narzucone naszemu krajowi ró¿norodne rozwi¹zania systemowe, ale przynajmniej w czêci poprawi¹ one
struktury pañstwa i uwarunkowania instytucjonalne rozwoju ekonomicznego. Polska ma równie¿ szansê skorzystaæ z pomocy finansowej UE do przeprowadzenia zmian strukturalnych w gospodarce, inwestycji infrastrukturalnych i wsparcia rolnictwa. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e wy³¹czenie Polski
z integracji regionalnej wi¹za³oby siê z ca³kowit¹ marginalizacj¹ gospodarcz¹ i brakiem jakichkolwiek szans na poprawê konkurencyjnoci na arenie
wiatowej. W konsekwencji nale¿a³oby oczekiwaæ ucieczki inwestorów
i rodków inwestycyjnych z naszego kraju.
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8.

Nasilaj¹ca siê konkurencja wiatowa prowadzi do odmiennego kszta³towania uk³adów przestrzennych. Maleje znaczenie tradycyjnych zwi¹zków
terytorialnych. Najlepszym przyk³adem tego zjawiska jest wzrost rangi metropolii i technopolii we wspó³czesnym rozwoju ekonomicznym. Wybrane
metropolie staj¹ siê lokomotywami wzrostu. Obszary te mog¹ siê obecnie
rozwijaæ samodzielnie, bez ogl¹dania siê na spónialskich  nawet je¿eli
owi spónieni w rozwoju znajduj¹ siê w ich bezporednim s¹siedztwie. Metropolie s¹ wiêc w coraz mniejszym stopniu zwi¹zane i uzale¿nione od najbli¿szego otoczenia geograficznego. Zamiast tego ronie znaczenie ich przestrzennego zwi¹zku z innymi centrami metropolitarnymi. Tworz¹ one sieci
wzajemnej wspó³pracy. Razem ogniskuj¹ potencja³ akademicki i innowacyjny, kadrê zarz¹dzaj¹c¹ miêdzynarodowych korporacji, instytucje finansowe
i g³ówne instytucje administracyjne [Castells, 1998, 378386; Ja³owiecki,
1999, s. 2025]. Rozwój metropolii i regionów produkcyjnych traktowany jest
jako istotny czynnik wp³ywu na globaln¹ gospodarkê.
Jednoczenie globalizacja przyspiesza zmianê dotychczasowego statusu
prawnego i polityczn¹ emancypacjê niektórych obszarów. Odmienia ich uwarunkowania spo³eczne i kulturowe. Interesuj¹cym przyk³adem mo¿e byæ
emancypacja polityczna niektórych regionów europejskich  na przyk³ad
Szkocji i Katalonii. Procesy globalnej gospodarki wzmacniaj¹ tendencje
separatystyczne, gdy¿ zwiêkszaj¹ ich szanse rozwojowe i miêdzynarodow¹
konkurencyjnoæ. Regiony te os³abiaj¹ dotychczasowe wiêzi ze swoim centrum politycznym i przestaj¹ czuæ siê ograniczone pod wzglêdem planowania
rozwoju gospodarczego. Staj¹ siê coraz bardziej autonomicznie i szukaj¹
szansy na arenie europejskiej i globalnej.
Zmiany gospodarki globalnej mog¹ równie¿ wp³ywaæ na stagnacjê ekonomiczn¹ niektórych obszarów, a nawet trwa³e wykluczenie ich z procesów rozwoju. Przyk³adem tego procesu mog¹ byæ niektóre dzielnice metropolii amerykañskich zamieszkane przez ludnoæ kolorow¹ i nazwane przez Manuela
Castellsa czarnymi dziurami informatycznego kapitalizmu [Castells, 1998,
s. 128165]. W naszej czêci Europy podobne zjawiska wykluczenia z procesów rozwoju najczêciej dotykaj¹ terenów wiejskich.
Podsumowuj¹c dotychczasowe refleksje, nale¿y stwierdziæ, i¿ szczególnie
konkurencyjne s¹ wyspecjalizowane uk³ady regionalne, które skupiaj¹ bran¿e zbli¿onego profilu produkcji i bazuj¹ na podobnej lub tej samej myli technologicznej. Jednoczenie przyci¹gaj¹ do siebie najwybitniejszych specjalistów i tworz¹ centra naukowo-badawcze. Zachêcaj¹ miêdzynarodowych inwestorów. Generuj¹ sieci wzajemnej wspó³pracy, wymiany dowiadczeñ, koprodukcji [Amin, 1999].
Uk³ady sieciowe, o których mowa, s¹ zbudowane przede wszystkim ze wzajemnych powi¹zañ przedsiêbiorców. Dziêki kooperacji osi¹gaj¹ oni znacz¹ce
efekty mno¿nikowe przy promowaniu eksportu, wprowadzaniu innowacji
technicznych oraz przy dzia³aniach szkoleniowych. Tego typu wymianê infor-

198

ekonomia 8

Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski

macji i wspó³pracê mo¿emy obserwowaæ przynajmniej w dwóch regionach
globalnej gospodarki: w Dolinie Krzemowej (stan Kalifornia USA) i obszarach Trzeciej Italii (rodkowo-Pó³nocne W³ochy). Przyk³ad kalifornijski dodatkowo wskazuje na wa¿n¹ zdolnoæ Ameryki do generowania koncernów na
skalê globaln¹. Europa nie potrafi równie skutecznie dokonaæ przemiany
przedsiêbiorstw rednich, przez stadium rozwoju na skalê kontynentaln¹
i dalej  do koncernów wiatowych [Thurow, 1999, s. 93].
Jednoczenie przyk³ad regionów w³oskich obrazuje znaczenie uk³adów
sieciowych pomiêdzy trzema rodzajami partnerów instytucjonalnych. Mam
na myli triadê wspó³pracuj¹cych podmiotów. Z jednej strony, przedsiêbiorców lub zwi¹zków przedsiêbiorców. Z drugiej  regionalnych instytucji us³ugowych (np. doradczych i prawniczych) i finansowych, kredytuj¹cych dzia³alnoæ inwestycyjn¹ i eksportow¹. Wreszcie z trzeciej  miejscowych w³adz
publicznych.
Rozwój spo³eczny i gospodarczy w warunkach liberalnego kapitalizmu
zachodzi z regu³y w sposób nierównomierny. Czêsto konkurencja rynkowa
sprawia, ¿e jedne tereny wzbogacaj¹ siê kosztem innych. Obszary krajów
Triady tworz¹ g³ówny nurt procesu globalizacji  jego aktywne centrum,
inne regiony wiata stanowi¹ swoiste reaktywne peryferie, poddawane
dzia³aniu bodców p³yn¹cych z centrum [Zorska, 2000, s. 238].
Jednoczenie wiêkszoæ krajów rozwijaj¹cych siê nie potrafi sprostaæ narastaj¹cej konkurencji. Szczególnie wtedy, kiedy usytuowane s¹ z dala od
centrów gospodarczych, rynków zbytu, lub kiedy maj¹ s³abe instytucje publiczne i gospodarcze oraz niewystarczaj¹ce dzia³ania elit spo³ecznych na
rzecz rozwoju. Dlatego systematycznie narastaj¹ dysproporcje i nierównoci
w rozwoju wspó³czesnego wiata. Coraz czêciej mówi siê o dualnym rozwoju
globalnej gospodarki. Z jednej strony, wystêpuje czêæ rozwiniêta i bogata,
a z drugiej  czêæ zacofana i uboga. Przestrzeñ miêdzy tymi biegunami wype³niaj¹ kraje o porednim stopniu rozwoju. Wród nich niektórym udaje siê
wst¹piæ na cie¿kê trwa³ego rozwoju. Ale nie zmienia to faktu, i¿ dysproporcje mierzone w skali wiatowej narastaj¹. Ju¿ kilkanacie lat temu zauwa¿ono, i¿ 20% ludnoci wiata wytwarza³o a¿ 80% produktu wiatowego. Obecne badania wskazuj¹, ¿e ju¿ tylko 15% ludnoci wiata wytwarza 80% jego
produktu [Muller, 2001].
Wbrew zapowiedziom teorii neoliberalnej w latach 80. i 90. g w a ³ t o wn i e w z r o s ³ y n i e r ó w n o  c i m i ê d z y k r a j a m i n a j w y ¿ e j r o z w in i ê t y m i i p o z o s t a ³ y m i. Nierównoci dochodu pog³êbiaj¹ siê tak¿e
wewn¹trz poszczególnych pañstw. Najbardziej znacz¹co ró¿nicuj¹ siê spo³eczeñstwa najbiedniejsze oraz kraje transformacji gospodarczej. Jednoczenie z globalnego handlu oraz us³ug finansowych i inwestycji przemys³owych
w najwiêkszym stopniu korzystaj¹ kraje wysoko rozwiniête. Tylko one tak
naprawdê tworz¹ zintegrowany globalny rynek, do którego jedynie aspiruj¹
inne kraje. Jednoczenie niemal niemo¿liwy jest awans niektórych obszarów
globu. Na przyk³ad wiêkszoæ krajów afrykañskich nie odnosi ¿adnych ko-
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rzyci ze wiatowego rynku, a ich sytuacja w razie otwarcia na gospodarkê
globaln¹ ulega wrêcz pogorszeniu [Garrett, 2001].
Wydaje siê wiêc, ¿e zró¿nicowanie rozwoju w ramach globalnej gospodarki pog³êbia siê zgodnie z przewidywaniami teorii szwedzkiego ekonomisty
Gunnara Myrdala. Wed³ug niego jest to spowodowane kumulowaniem siê
i wzajemnym oddzia³ywaniem przyczyn ekonomicznych, politycznych i kulturowych (cumulative causation). W ten sposób obszary bogate rozwijaj¹ siê coraz szybciej, natomiast biedne pogr¹¿aj¹ siê w stagnacji. Jest to wiêc mechanizm b³êdnego ko³a, który jest samopowtarzalny i którego nie mo¿na przerwaæ, odwo³uj¹c siê jedynie do samoregulacji rynkowej. Wprawdzie, zdaniem Myrdala, mo¿na zaobserwowaæ efekt rozprzestrzeniania siê rozwoju
poza centra gospodarcze, ale jednoczenie towarzysz¹ im procesy uzale¿nienia gospodarczego obszarów peryferyjnych i drenowania ich w¹t³ego potencja³u wzrostu. Ponadto migracja si³y roboczej, przep³ywy rodków kapita³owych i wolny handel pog³êbiaj¹ zró¿nicowanie gospodarcze i dodatkowo
wzmacniaj¹ zarówno pozytywne, jak i negatywne tendencje rozwojowe. Niezbêdna jest wiêc interwencja publiczna, zw³aszcza na terenach zaniedbanych, która mog³aby przerwaæ dzia³anie mechanizmów b³êdnego ko³a [Malizia i inni, 1999, s. 108109, 163].
W kontekcie dyskusji o narastaj¹cych dysproporcjach wiatowych warto
przyjrzeæ siê sytuacji panuj¹cej w najbogatszych krajach Triady, w Ameryce
i Europie Zachodniej. Wiêkszoæ autorów wykazuje stosunkowo siln¹, oko³o
dwuprocentow¹ konwergencjê roczn¹ zachodz¹c¹ w USA w minionym stuleciu [Barro i inni, 1999, s. 1327]. Wed³ug tych badañ okresem szczególnie silnego wyrównywania poziomu rozwoju by³y lata 30. i 40., kiedy poziom konwergencji miêdzy stanami USA siêga³ 3,8% rocznie. Natomiast w drugiej po³owie
lat 70. poziom zmniejszania ró¿nic gwa³townie zmala³ [Dye, 1990, s. 138142].
Jednoczenie nowsze badania zakwestionowa³y te wyniki. Wed³ug nich nie
mo¿na stwierdziæ konwergencji dochodu miêdzy wszystkimi stanami amerykañskimi dla okresu 19291994, a jedynie bardzo silne oddzia³ywanie gospodarcze pomiêdzy najbli¿szymi s¹siaduj¹cymi ze sob¹ terenami [Rey i inni,
1999]. Podobnie inny badacz zakwestionowa³ ostatnio konwergencjê wewn¹trz USA dla okresu 19771996 [Tsionas, 2000].
Równie¿ polityka spójnoci Unii Europejskiej, maj¹ca na celu stopniowe
wyrównywanie ró¿nic wewnêtrznych na obszarze krajów europejskich, przynosi niejednoznaczne wyniki. Na polu ekonomicznym uda³o siê jedynie
w niewielkim stopniu uzyskaæ konwergencjê pomiêdzy poziomem rozwoju
krajów biednych i ubogich. Zmniejszanie ró¿nic przebiega niezwykle wolno.
Niektóre pañstwa, na przyk³ad Irlandia, odrabiaj¹ zaleg³oci szybciej, inne,
np. Grecja  prawie w ogóle [Armstrong i inni, 1997; Barro i inni, 1999,
s. 132850; Tondl, 1999].
Jeszcze s³absze wyniki konwergencji osi¹ga siê na poziomie regionalnym
(a nie pañstwowym). Od lat niemal nie zmniejszaj¹ siê dysproporcje pomiê-
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dzy regionami europejskimi, a tak¿e zró¿nicowania regionalne wewn¹trz poszczególnych krajów UE [Jednoæ , 2001, s. 4953].
W tym kontekcie warto zastanowiæ siê nad przysz³oci¹ polskich regionów w Unii Europejskiej poszerzonej o nasz kraj. Wed³ug prognozy Grzegorza Gorzelaka i Bohdana Ja³owieckiego w wyniku procesów globalnych najprawdopodobniej nast¹pi dalsze pog³êbienie ró¿nicowania siê polskiej przestrzeni. Regiony wschodnie i obszary pozametropolitarne bêd¹ nadal spychane do roli dostarczyciela zasobów ni¿ej przetworzonych, w tym relatywnie
s³abiej wykwalifikowanej si³y roboczej. Natomiast skorzystaæ z integracji
europejskiej, a wiêc wykorzystaæ szansê na poprawienie konkurencyjnoci
w skali globalnej mog¹ jedynie najsilniejsze metropolie oraz regiony zachodnie. Jednoczenie, zdaniem uczonych, europejska polityka spójnoci nie bêdzie w stanie przeciwdzia³aæ procesom narastania zró¿nicowañ wewnêtrznych w naszym kraju, tym bardziej ¿e zakres mo¿liwej interwencji bêdzie
ograniczony z uwagi na rozszerzenie Unii o biedne kraje Europy rodkowej
[Gorzelak i inni, 2001].

9.

Podsumowuj¹c rozwa¿ania dotycz¹ce globalizacji gospodarczej, mo¿na
sformu³owaæ kilka uwag co do aktualnej sytuacji w Polsce. Wbrew obiegowym opiniom procesy globalne nie zmniejszaj¹ odpowiedzialnoci w³adz
publicznych za rozwój gospodarczy i spo³eczny. Oczywicie, w krajach
o mniejszym potencjale finansowym i politycznym, a do takich nale¿y zaliczyæ
Polskê, globalizacja ogranicza faktyczne mo¿liwoci realizacji skutecznej
polityki gospodarczej. Jednak nie eliminuje ich ca³kowicie, a zw³aszcza nie
powinna zwalniaæ elit politycznych od przyjêcia odpowiednich strategii dzia³ania w tej mierze. Mówi¹c inaczej, brak takich strategii i profesjonalnych
instytucji pañstwowych powo³anych do ich realizacji mo¿e siê okazaæ du¿ym
problemem dla generowania konkurencyjnoci gospodarki narodowej. Kryzys wiata polityki, wyra¿aj¹cy siê utrat¹ kontroli przez instytucje publiczne
nad rozwojem ekonomicznym, mo¿e dodatkowo os³abiæ pozycjê konkurencyjn¹ Polski na arenie globalnej gospodarki.
Obecnie ze szczególn¹ wyrazistoci¹ pojawia siê w naszym kraju problem
utrzymania sterownoci gospodarki przez instytucje polityczne. Wed³ug Jadwigi Staniszkis jest to zwi¹zane zarówno z procesami globalizacyjnymi, jak
i integracj¹ europejsk¹. Oba czynniki w coraz wiêkszym stopniu kszta³tuj¹
system prawny, a zw³aszcza warunki rozwoju gospodarczego w naszym kraju.
Jednoczenie nastêpuj¹ powa¿ne wewnêtrzne zmiany strukturalne w Polsce,
w których wyniku obumiera pañstwo, które traci kontrolê polityczn¹ nad
przemianami gospodarczymi.
ród³em utraty kontroli jest przede wszystkim proces wydzielania agencji
i funduszy celowych poza nadzór parlamentarny i ich stopniowa komercjalizacja. Wed³ug Staniszkis, próba urynkowienia powa¿nej czêci sektora publicznego nie prowadzi do zwiêkszenia racjonalnoci lub oszczêdnoci dzia³a-
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nia tych instytucji. Nie zapewnia równie¿ mobilizacji funduszy inwestycyjnych niezbêdnych do rozwoju gospodarczego. Zamiast tego zacieraj¹ siê granice miêdzy gospodark¹ a sfer¹ polityki. Ponadto komercjalizacja prowadzi
do okresowego opanowania stanowisk mog¹cych wywieraæ wp³yw na rozwój
gospodarczy przez ró¿norodn¹ klientelê partyjn¹. W zwi¹zku z tym nastêpuje
powa¿ne rozproszenie kompetencji decyzyjnych i podporz¹dkowanie omawianych instytucji publicznych raczej w¹skim grupom interesów, ani¿eli
spójnej strategii rozwoju gospodarczego. Jednoczenie nastêpuje redukcja
instrumentów rz¹dzenia pozostaj¹cych w gestii rz¹du centralnego. W rezultacie obecne mechanizmy polityczne w Polsce nie sprzyjaj¹ utrzymaniu sterownoci systemu gospodarczego, a przede wszystkim nie zapewniaj¹ odpowiedniego kierowania procesami rozwoju [Staniszkis, 2001, s. 89115].
Powa¿nym problemem wydaje siê równie¿ brak umiejêtnoci okrelania
przez polityczne elity narodowych interesów rozwojowych. Ponadto k³opotliwe jest ich skuteczne wyra¿anie w odpowiednich przedsiêwziêciach planistycznych i wdro¿eniowych. Jednoczenie sztuka kierowania rozwojem gospodarczym w epoce globalnej oznacza umiejêtnoæ skoordynowania krajowych
interesów rozwojowych z interesami inwestorów zagranicznych oraz miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami Polski. Wymaga to od polskiej elity politycznej
i urzêdników administracji publicznej dodatkowych umiejêtnoci i specjalistycznej wiedzy.
Polityczn¹ racj¹ stanu jest w chwili obecnej integracja
z U n i ¹ E u r o p e j s k ¹. Jest to proces trudny, ryzykowny politycznie i zwi¹zany z wieloma zagro¿eniami natury ekonomicznej i spo³ecznej. Dlatego
nale¿y siê do niego odpowiednio przygotowaæ, zarówno instytucjonalnie, jak
i ekonomicznie. Przyk³adem zmiany, która powinna zostaæ przeprowadzona
przed osi¹gniêciem pe³nego cz³onkostwa w Unii, jest zasadnicza reforma systemu finansów publicznych. Powinna ona znieæ szkodliwy podzia³ na czêæ
bud¿etow¹ i czêæ skomercjalizowan¹ finansów publicznych. Ponad po³owa
rodków publicznych pozostaje obecnie de facto poza kontrol¹ polityczn¹.
Wiêkszoæ funduszy bêd¹cych w dyspozycji niektórych agencji i funduszy
celowych winna zostaæ wyranie skierowana na strategiczne kierunki rozwojowe. rodki te powinny w wiêkszoci zasiliæ finanse samorz¹dów terytorialnych i zostaæ w³¹czone w politykê rozwoju regionalnego.
Innym przyk³adem w³aciwego przygotowania siê Polski do cz³onkostwa
w UE bêdzie zbudowanie odpowiedniego potencja³u instytucjonalnego dla
wykorzystania europejskich rodków strukturalnych oraz funduszy Wspólnotowej Polityki Rolnej. Wi¹¿e siê to przede wszystkim ze zbudowaniem odpowiednich struktur administracyjnych i przeszkoleniem urzêdników. Ponadto
powinno równie¿ zmierzaæ do ukszta³towania potencja³u politycznego do
w³aciwego zaplanowania pomocy europejskiej. Wykorzystanie tych funduszy powinno byæ cile zwi¹zane z interesami rozwojowymi polskiej gospodarki, a nie stosowane w sposób przypadkowy albo w celu zaspokojenia do-
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ranych ¿¹dañ klienteli politycznej. Bez spe³nienia powy¿szych warunków
trudno mówiæ o w³aciwej absorpcji funduszy europejskich.
Jednoczenie nale¿y wyranie stwierdziæ, i¿ perspektywa pozostania poza
strukturami Unii Europejskiej wi¹¿e siê z trwa³ym zmarginalizowaniem
szans rozwojowych Polski. Wydaje siê przekrelaæ mo¿liwoci na zbudowanie
bardziej korzystnej pozycji dla polskich przedsiêbiorstw na hiperkonkurencyjnej arenie miêdzynarodowej. Cz³onkostwo w Unii powinno zatem zostaæ
umiejêtnie wykorzystane do maksymalnego podwigniêcia polskiej gospodarki i poprawienia jej pozycji konkurencyjnej [Zorska, 2001b].
Polska strategia ekonomiczna powinna tworzyæ ogólne warunki makroekonomiczne do rozwoju gospodarki. Jest to dzia³anie niew¹tpliwie korzystne
z punktu widzenia utrzymania wiarygodnoci Polski na rynkach finansowych
oraz wród miêdzynarodowych koncernów. Jednak obok przyci¹gania inwestorów zagranicznych równie wa¿nym celem dzia³ania w³adz publicznych wydaje siê w s p i e r a n i e k r a j o w e j p r z e d s i ê b i o r c z o  c i. Zasadniczym
niebezpieczeñstwem w obliczu globalizacji wydaje siê bowiem stworzenie
dualnego podzia³u gospodarczego na konkurencyjne przedsiêbiorstwa zagraniczne i s³abo rozwijaj¹ce siê firmy krajowe. Dlatego dzia³ania polityczne
powinny, z jednej strony, byæ kszta³towane na poziomie krajowym, tzn. rodkami polityki podatkowej, regulacji prawnych i poprzez wzmacnianie instytucji finansowych s³u¿¹cych rodzimej przedsiêbiorczoci. Z drugiej strony,
nale¿y rozwijaæ struktury polityki regionalnej, zarówno realizowanej przez
pañstwo, jak i przez podmioty samorz¹dowe. Istotne znaczenie ma umiejêtne
po³¹czenie polityki makroekonomicznej i przemys³owej rz¹du z polityk¹ regionaln¹ w³adz publicznych ró¿nych szczebli.
Jak bowiem pokazuje dowiadczenie krajów wysoko rozwiniêtych, przedsiêbiorczoæ krajowa rozwija siê najbardziej dynamicznie w³anie dziêki
strukturom gospodarki lokalnej i regionalnej. S¹ one miejscem rozwoju zarówno ma³ych i rednich, jak i wielkich przedsiêbiorstw o znaczeniu globalnym. Dlatego zadaniem w³adz publicznych powinno byæ wzmacnianie struktur instytucjonalnych, które s³u¿¹ rozwojowi regionalnemu. Nale¿y stymulowaæ przede wszystkim powstawanie sieci wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi instytucjami rynkowymi, publicznymi i spo³ecznymi, które generuj¹ rozwój.
Nale¿y wspieraæ tworzenie kapita³u spo³ecznego, który inspiruje inicjatywê
i przedsiêbiorczoæ. Istotne znaczenie ma równie¿ stworzenie warunków
prawnych i finansowych, które zmniejszaj¹ poziom ryzyka gospodarczego.
Ponadto zasadnicze znaczenie dla zbudowania pozycji konkurencyjnej poszczególnych bran¿ ma oddzia³ywanie na rozwój nowych technologii. W³adze
publiczne powinny wiêc przyj¹æ strategiê wsparcia rozwoju nauki, zastosowania badañ w praktyce gospodarczej oraz podwy¿szania kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.
W³adze pañstwowe powinny tak¿e w wiêkszym ni¿ obecnie stopniu rozwijaæ dzia³ania strategiczne, zmierzaj¹ce do promowania ekspansji krajowych
przedsiêbiorstw za granic¹.
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