Globalizacja

a pañstwo narodowe
Jaros³aw Górski, student IV r.
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

1. Globalizacja z perspektywy pañstwa narodowego
1.1. Czym jest globalizacja dla pañstwa narodowego?
Definicji globalizacji jest co najmniej tyle, ile osób ma na jej temat cokolwiek do powiedzenia. Jednak wród rozlicznych jej opisów mo¿na wyodrêbniæ szereg elementów wspólnych, które stanowi¹ g³ówne wyró¿niki procesów
globalizacyjnych.
Emma Rotshield w eseju Globalizacja a demokracja w perspektywie historycznej1 przekonuje, ¿e wiêkszoæ tematów obecnej dyskusji globalizacyjnej
zosta³a sformu³owana ju¿ na prze³omie XVIII i XIX w. przez takich mylicieli
jak Smith, Condorcet czy Herder. Zauwa¿ali oni kurczenie siê wiata oraz
wzrost wspó³zale¿noci w skali globalnej. Nie ulega oczywicie w¹tpliwoci,
¿e inne s¹ podstawy tych procesów. O ile jeszcze przed 100 laty procesy globalizacyjne zwi¹zane by³y z porz¹dkiem kolonialnym i zjawiskami realnymi
(przep³ywy dóbr i us³ug, odpowiadaj¹ce im przep³ywy pieniê¿ne), o tyle obecnie podstawy globalizacji tkwi¹ w jakociowo nowym podziale pracy, niespotykanych wczeniej wiêziach informacyjnych i transportowych oraz w polityce korporacji miêdzynarodowych.
Mimo wielu ró¿nic w definiowaniu globalizacji, sprzecznoci pogl¹dów
entuzjastów globalizacji z jej kontestatorami, wszyscy siê zgadzaj¹, ¿e globalizacja to odnarodowienie. Zauwa¿aj¹ malej¹c¹ rolê pañstwa i jego suEsej powsta³ w wyniku inspiracji naukowych zaczerpniêtych na wyk³adzie prof. dr. hab.
A. £ukaszewicza Tendencje globalizacyjne w gospodarce wiatowej i pod merytoryczn¹ opiek¹ pana profesora.
1
E. Rotshield, Globalizacja a demokracja w perspektywie historycznej, za: M. Zaremba, 2001,
Globalizacja  kto ju¿ o tym mówi³. Starcia w pó³nocnym Belfacie, Rzeczpospolita, 23 czerwca.
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werennoci w relacji do autonomii podmiotów prywatnych o wiatowej skali
dzia³ania.
Ta zgodnoæ pogl¹dów na temat wp³ywu tendencji globalizacyjnych na
pañstwo narodowe jest bardzo zastanawiaj¹ca. Celem niniejszej pracy jest
okrelenie prawdziwego kszta³tu tego wp³ywu oraz odpowiedzi pañstwa na
skutki globalizacji. Moim celem jest przede wszystkim sformu³owanie najistotniejszych (moim zdaniem) pytañ, jakie musz¹ sobie zadaæ spo³eczeñstwa
pañstw narodowych. Jakie konsekwencje gospodarcze dla pañstwa niesie
globalizacja? Jakim przemianom ulega narodowa, spo³eczna masa pañstw,
jaki lad pozostawia globalizacja w ludzkiej mentalnoci, jak oddzia³uje na
narodow¹ to¿samoæ i solidarnoæ? Jaki wp³yw na suwerennoæ pañstwa
i jego si³ê polityczn¹ wywiera globalizacja? Jak reaguje pañstwo na opisywane tendencje i jaka jest przysz³oæ pañstwa narodowego? Postaram siê tak¿e
w miarê mo¿liwoci udzieliæ przybli¿onej odpowiedzi na te pytania i pokrótce oceniæ g³ówne stanowiska, jakie wyra¿ane s¹ w stosunku do tych zagadnieñ.
Dla zarysowania konstrukcji mylowej niniejszego eseju chcia³bym, za
profesorem Aleksandrem £ukaszewiczem, zwróciæ uwagê, ¿e aby w pe³ni
uwzglêdniæ wp³yw tendencji globalizacyjnych w gospodarce wiatowej na
kszta³t pañstwa narodowego, nale¿y przeprowadzaæ analizê z uwzglêdnieniem trzech sfer. Tymi sferami s¹ produkcja realna dóbr, handel oraz finanse. Istotne jest to, ¿e wymienione p³aszczyzny gospodarowania ulegaj¹ wci¹¿
 w wyniku postêpowania globalizacji  coraz g³êbszemu umiêdzynarodowieniu. Owe sfery staj¹ siê wrêcz sferami ponadnarodowymi, w coraz mniejszym stopniu zale¿nymi od podmiotów narodowych. S¹ to jednoczenie sfery
kompleksowo wspó³kszta³tuj¹ce rzeczywistoæ gospodarcz¹, spo³eczn¹, a nawet polityczn¹ poszczególnych pañstw narodowych. Odpowiadaj¹c wiêc na
wy¿ej sformu³owane pytanie, nale¿y odwo³ywaæ siê do wymienionych trzech
p³aszczyzn: produkcji, przep³ywów handlowych i finansowych (odbywaj¹cych siê w skali ponadgranicznej), i ju¿ na wstêpie zwróciæ uwagê, ¿e g³ównymi podmiotami odpowiedzialnymi za ich umiêdzynarodowienie s¹ korporacje ponadnarodowe  to one jako pierwsze (i dotychczas z najwiêksz¹ skutecznoci¹) przenios³y kompleksowo sw¹ dzia³alnoæ na arenê ponadnarodow¹, staj¹c niejednokrotnie w opozycji do dzia³añ podejmowanych przez niezale¿ne pañstwa.
1.2. Si³y napêdzaj¹ce i si³y hamuj¹ce globalizacjê
Z ekonomicznego punktu widzenia istotn¹ przyczyn¹ globalizacji jest
narastaj¹ca bariera popytu i coraz wiêksze trudnoci zwi¹zane z wykorzystaniem wiedzy i kapita³u w krajach wysoko rozwiniêtych. To przyczyni³o siê do
poszukiwania rozwi¹zañ, które u³atwi³y wejcie na inne rynki i polega obecnie na wspieraniu procesu usuwania barier administracyjnych i ekonomicznych ograniczaj¹cych konkurencjê. Narastaj¹ce bariery popytu na towary
i si³ê robocz¹ nale¿y wi¹zaæ z postêpem technologicznym. Automatyzacja
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i robotyzacja s¹ ród³em postêpu, ale jednoczenie ograniczaj¹ zatrudnienie
i p³ace, a wiêc tak¿e kreacjê popytu. W tym sensie rewolucja technologiczna
stwarza bariery popytu [Szymañski, 2001, s. 2324].
Tworzenie warunków do op³acalnej sprzeda¿y jest g³ównym zadaniem zarówno przedsiêbiorstw, jak i krajów jako sposób poszukiwania okazji wzrostu. Globalizacja, likwiduj¹c bariery ochrony przed konkurencj¹ zewnêtrzn¹,
jest wa¿nym sposobem s³u¿¹cym rozwi¹zaniu przez kraje rozwiniête powy¿szego zadania.
W ogólnym zarysie mo¿na wyró¿niæ dwa wa¿ne procesy, bêd¹ce g³ównymi
motorami globalizacji. Za pierwszy uzna³bym liberalizacjê gospodarki
(zw³aszcza przep³ywów kapita³owych), za drugi prywatyzacjê. Oczywicie
postêpuj¹cej liberalizacji towarzysz¹ ci¹gle ponawiane zachowania protekcjonistyczne, te jednak trac¹ popularnoæ, co ³atwo zauwa¿yæ w teorii ekonomii. Nie przeczy to jednak praktyce pozostaj¹cej pod wp³ywem lokalnej polityki, która promuje liberalizacjê na potrzeby w³asnego kapita³u chc¹cego
wejæ na obce rynki, a jednoczenie stosuje protekcjonizm do ochrony w³asnych rynków. Per saldo jednak liberalizacja bierze górê i uwa¿am, ¿e jest jednym z zasadniczych przyczynków do globalizacji, opieraj¹cej siê przecie¿ na
rozmywaniu granic pañstwowych, które przestaj¹ istnieæ dla kapita³u.
Natomiast prywatyzacja i odchodzenie od w³asnoci pañstwowej zwi¹zana jest z przekonaniem, ¿e prywatne si³y rynkowe zapewniaj¹ efektywn¹ alokacjê czynników produkcji.
Ju¿ na tym etapie rozwa¿añ mo¿na zauwa¿yæ, jak¹ pozycjê dla pañstwa
rezerwuj¹ te dwie si³y globalne. Aby liberalizacja i prywatyzacja przebiega³y
sprawnie, musi siê to odbywaæ przy daleko posuniêtej deregulacji. Liberalizacja i prywatyzacja odwo³uj¹ siê w zasadniczy sposób do wartoci indywidualistycznych, stawiaj¹ na rolê aktorów prywatnych. Sprawia to, ¿e rola
pañstwa ograniczana jest do wspierania konkurencyjnoci podmiotów narodowych, stwarzania im korzystnych warunków rozwoju.
O si³ach hamuj¹cych postêp procesów globalizacyjnych mo¿na najogólniej powiedzieæ, ¿e sk³adaj¹ siê na nie: podzia³y ideologiczne, tradycyjne
konflikty miêdzy krajami oraz religie [Hawrylyshyn, 1982, s. 237238]. Ideologie oferuj¹ ró¿ne drogi i wizje organizacji spo³eczeñstw i form kierowania
nimi. Wród nich s¹ te¿ ci¹gle ¿ywe systemy gospodarek zamkniêtych i nierynkowych, broni¹cych siê przed wiatow¹ sieci¹ wspó³zale¿noci i wspó³pracy. Si³ami hamuj¹cymi s¹ te¿ tradycyjne konflikty miêdzy krajami, wynikaj¹ce z d¹¿enia do bezpieczeñstwa i integralnoci terytorialnej, utrzymania
sfer wp³ywów czy zaspokojenia coraz ambitniejszych interesów narodowych.
Na szczêcie pojêcie interesu narodowego ulega pozytywnym zmianom, czego efektem by³ dawniej rozpad imperiów, a obecnie zastêpowanie wiêzi wrogich wiêzami przyjani i wspó³pracy gospodarczej. Si³ami krêpuj¹cymi postêp w kierunku jednoci wiata s¹ równie¿ religie. One to by³y jedn¹ z g³ównych przyczyn konfliktów w ci¹gu ostatniego tysi¹clecia. Wypaczenia artyku³ów wiary doprowadza³y niejednokrotnie do zabijania ludzi w imiê mi³oci
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do Boga. W ostatnim okresie si³¹ przera¿aj¹c¹ i niszcz¹c¹ wydaje siê byæ
renesans islamu. Jego gwa³towne odrodzenie w formach fanatycznych mo¿e
byæ przyczyn¹ powa¿nego zagro¿enia dla procesów pokojowych.

2. Zakres i zró¿nicowanie stopnia globalizacji

Procesy globalizacyjne s¹ obecnie bardzo zaawansowane. Ocenia siê, ¿e
40% wiatowego produktu brutto przypada na podmioty funkcjonuj¹ce na
rynku wiatowym, a 60% wiatowego produktu brutto poddane jest procesom
zwi¹zanym z globalizacj¹; dotyczy to tak¿e 7080% handlu wiatowego i w takim samym zakresie finansów wiatowych [Kleer, 1998, s. 10].
Dane tu przytoczone s¹ w równym stopniu uderzaj¹ce co niemiarodajne,
przynajmniej z punktu widzenia analizy globalizacji w przekroju pañstw
narodowych, gdy¿ nie ukazuj¹ ró¿nic w stopniu poddania poszczególnych
pañstw procesom globalizacyjnym.
Taka analiza jednak¿e zosta³a ju¿ dokonana. W 2001 r. A.T. Kearney Inc. we
wspó³pracy z Carnagie Endowment for International Peace opracowa³y pierwszy dotychczas wspó³czynnik mierz¹cy stopieñ zaawansowania procesów globalizacyjnych w poszczególnych krajach. Miar¹ t¹ jest A.T. Kearney/FOREIGN POLICY Magazine Globalization Index i zosta³a ona u¿yta do przeprowadzenia badañ opublikowanych nastêpnie w Measuring Globalization2.
Konstrukcja indeksu globalizacji oparta zosta³a na czterech grupach czynników:
1. Dobra i us³ugi.
2. Finanse.
3. Kontakty osobiste.
4. Technologie.
Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich czterech wyodrêbnionych
dziedzinach zaznaczy³ siê w ci¹gu ostatnich 20 lat ogromny postêp, zarówno
ilociowy jak i jakociowy, wskazuj¹cy na istnienie ogó³u zjawisk okrelanych mianem globalizacji. Dla przyk³adu w USA miêdzy 1995 a 1999 rokiem
uleg³a podwojeniu kwota granicznych przep³ywów krótko- i d³ugookresowych inwestycji. W 2000 r. po raz pierwszy przekroczono liczbê 100 mld minut
miêdzynarodowych rozmów telefonicznych oraz 250 mln u¿ytkowników internetu. Najbardziej zauwa¿alny i dynamiczny jest ten proces w odniesieniu do
rynków finansowych: w latach 19701999 nast¹pi³ 54-krotny wzrost dziennych
transgranicznych przep³ywów aktywów finansowych dla USA, 55-krotny dla
Japonii i a¿ 60-krotny dla Niemiec [Measuring Globalization , s. 34].
Raport Measuring Globalization podaje ranking 20 najbardziej zglobalizowanych pañstw wiata [s. 3]:
1. Singapur
2. Holandia
2

Publikacja dostêpna na stronach: www.atkearney.com oraz www.foreignpolicy.com.
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3. Szwecja
4. Szwajcaria
5. Finlandia
6. Irlandia
7. Austria
8. Wielka Brytania
9. Norwegia
10. Kanada
11. Dania
12. USA
13. W³ochy
14. Niemcy
15. Portugalia
16. Francja
17. Wêgry
18. Hiszpania
19. Izrael
20. Malezja
Singapur zawdziêcza swoj¹ pozycjê lidera przede wszystkim bardzo wysokiemu poziomowi miêdzynarodowych kontaktów osobistych. Znacznie przewy¿sza inne kraje, wykazuj¹c a¿ 390 minut zagranicznych rozmów telefonicznych na osobê i liczbê podró¿nych przekraczaj¹cych granicê a¿ 3-krotnie
wiêksz¹ od populacji Singapuru (USA ma 6 razy mniejszy wskanik podró¿nych i 4 razy gorszy wskanik rozmów telefonicznych)3. Singapur czyni³
w ostatnich latach starania o utrzymanie wysokiego poziomu handlu, inwestycji bezporednich i portfelowych. Jednak¿e do sfer spowalniaj¹cych integracjê Singapuru z krajami rozwiniêtymi nale¿y zaliczyæ s³aby postêp w prywatyzacji mienia pañstwowego, niepowodzenia w uzyskaniu aprobaty dla
regionalnego porozumienia o wolnym handlu oraz zbyt cis³¹ kontrolê pañstwa nad rozpowszechnianiem internetu.
Holandia zajmuje drugie miejsce w rankingu ze wzglêdu na silne podstawy ekonomiczne. Du¿a zas³uga le¿y w tym przypadku po stronie bardzo wysokich inwestycji, zarówno poczynionych w Holandii, jak i przez Holendrów
poza granicami ich kraju. Dziêki deregulacji i uelastycznieniu rynku pracy
inwestycje zagraniczne w Holandii wzros³y z 8% (1995 r.) do 19% GDP (1998 r.).
W tym samym czasie dokona³ siê skok inwestycji portfelowych z poziomu
5% do 30%  najwy¿szego w skali globalnej (piêciokrotnoæ poziomu W. Bry3

Przypadek Singapuru jest ciekawy tak¿e i z tego wzglêdu, i¿ pokazuje, jak istotny jest dobór kryteriów opisuj¹cych ogó³ zjawisk nazywanych przez nas globalizacj¹ i jak odmienne wyniki mo¿na uzyskaæ, stosuj¹c ró¿ne kryteria. Singapur od wiêkszoci najbardziej zglobalizowanych pañstw wiata odró¿nia siê sw¹ wielkoci¹, a wiêc tak¿e skal¹ dzia³ania. Bêd¹c pañstwem-miastem, mo¿e uzyskiwaæ nadzwyczaj wysokie wyniki w turystyce i telekomunikacji miêdzynarodowej, nie odznacza siê jednak gospodark¹ silnie zintegrowan¹ z gospodark¹ wiatow¹,
nie ma wiêc mocnych ekonomicznych podstaw procesów globalizacyjnych.
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tanii i ponad dwukrotnoæ Francji i Niemiec) [Measuring Globalization,
s. 45].
Pañstwa skandynawskie znalaz³y siê w czo³ówce najbardziej zglobalizowanych krajów mimo tradycji pañstw opiekuñczych i wysokiego stopnia regulacji pañstwowej. Tak siln¹ pozycjê zawdziêczaj¹ niespotykanemu rozwojowi
nowoczesnych technik komunikowania siê, szczególnie internetowi. Sztokholm, z 60% populacji posiadaj¹cej dostêp do internetu, uznawany jest za
najbardziej usieciowione miasto wiata.
Generalny wniosek, jaki mo¿na wyprowadziæ z analizy raportu Measuring
Globalization nt. nowoczesnych technologii, jest taki: nie wszystkie kraje sporód najbardziej zglobalizowanych wyró¿niaj¹ siê ponadprzeciêtnym poziomem rozwoju nowoczesnych technik komunikacyjnych. Natomiast wszystkie
kraje odznaczaj¹ce siê wysokim poziomem rozwoju nowoczesnych technologii znajduj¹ siê w czo³ówce rankingu najbardziej zglobalizowanych pañstw
wiata (wyj¹tek stanowi Singapur). Ponadto s¹ to kraje wyró¿niaj¹ce siê bardzo wysokim ogólnym rozwojem  odznaczaj¹ siê tu USA, Kanada i Skandynawia. Mo¿na wiêc wyprowadziæ zale¿noæ, ¿e nowoczesne techniki informacyjne nie s¹ koniecznym warunkiem rozwoju procesów globalizacyjnych, ale
ich wykszta³cenie znacznie przyspiesza te procesy.
Tempo procesów globalizacyjnych uleg³o w ostatnich latach spowolnieniu. Do 1997 r. globalizacja postêpowa³a bardzo szybko, co dobrze oddaj¹ s³owa prezesa Citicorp Waltera Wristona:
globalizacja tworzy wiat powi¹zany w jeden rynek elektroniczny, poruszaj¹cy siê
z prêdkoci¹ wiat³a.
Jednak¿e po roku 1997 procesy te postêpuj¹ du¿o wolniej, co pozostaje
w zwi¹zku z kryzysami finansowymi w krajach rozwijaj¹cych siê (p³d.-wsch.
Azja, Ameryka £aciñska, Rosja), a przyrosty wspó³czynnika globalizacji maj¹
miejsce g³ównie dziêki czynnikowi technologicznemu.
Interesuj¹cych wniosków dostarcza analiza porównawcza A.T. Kearney/FOREIGN POLICY Magazine Globalization Index z rankingiem swobód osobistych i praw politycznych przygotowywanym przez amerykañsk¹
organizacjê Freedom House oraz poziomem korupcji mierzonym przez
Transparency International4. Wyrana jest dodatnia korelacja stopnia zaawansowania procesów globalizacyjnych z poziomem wolnoci osobistych
i politycznych, zw³aszcza dla krajów rozwijaj¹cych siê, i ujemna z poziomem
korupcji. Wyj¹tkiem jest tutaj Singapur, który bêd¹c najbardziej zglobalizowanym pañstwem wiata, jednoczenie odznacza siê niskim poziomem
Freedom House rating, choæ nie wyró¿nia siê negatywnie du¿¹ korupcj¹.

4

Porównanie zosta³o dokonane przez autorów Measuring Globalization (s. 6).
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3. Korporacje  g³ówny nonik procesów globalizacyjnych
3.1. Przewaga konkurencyjna korporacji ponadnarodowych
Wspó³czesn¹ gospodarkê rynkow¹ dzia³aj¹c¹ na rynku globalnym, z mechanizmem alokacji niezale¿nym od granic pañstw narodowych, okreliæ
mo¿na jako system gospodarczy oparty na ponadnarodowych sieciach przedsiêbiorczoci. Miêdzynarodowe korporacje s¹ bowiem odpowiedzi¹ na jakociowe zmiany w technice przesy³ania informacji, a zarazem na zmiany roli
poszczególnych czynników produkcji, i sposobem dostosowania do liberalizacji miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, umo¿liwiaj¹cych coraz
bardziej swobodne rozmieszczanie produkcji na globalnym rynku.
Obecnie rozwój korporacji ponadnarodowych jest najlepsz¹ miar¹ zaawansowania i postêpu procesu globalizacji. Wa¿nym argumentem za takim
moim stwierdzeniem jest fakt, ¿e to w³anie korporacje s¹ czynnikiem sprawczym owego trójp³aszczyznowego przebiegu procesów globalizacyjnych, który
zaznaczy³em we wstêpie jako wa¿n¹ perspektywê badawcz¹. Korporacje wysz³y z produkcj¹, handlem i zarz¹dzaniem finansami ponad granice pañstw,
daj¹c silny bodziec rozwojowy procesom globalizacyjnym w ogóle.
Rozwój korporacji jest w ostatnich latach zadziwiaj¹cy. W ci¹gu kilku lat
liczba takich podmiotów zwiêkszy³a siê o 50%. W po³owie lat 90. w gospodarce
wiatowej dzia³a³o oko³o 40 000 korporacji, posiadaj¹cych 250 000 filii zagranicznych i wykazuj¹cych sprzeda¿ 7 bilionów USD, czyli wiêksz¹ od sprzeda¿y w ramach tradycyjnych transakcji handlowych5. W roku 1999 te dane szacowano na poziomie: 60 000 korporacji i ponad 500 000 filii zagranicznych.
Korporacje ponadnarodowe wytwarzaj¹ ponad 1/3 wiatowej produkcji
przemys³owej oraz ok. 25% wiatowego produktu brutto. Wartoæ sprzeda¿y
korporacji ponadnarodowych jest ok. 30% wy¿sza od wartoci wiatowego
eksportu, a tempo jej wzrostu przewy¿sza tempo wzrostu globalnego eksportu
[Szymañski, 2001, s. 34].
W gospodarce globalnej efektywnym i konkurencyjnym staje siê ten, kto
wie, ¿e o przewadze konkurencyjnej decyduje kapita³ intelektualny i dba³oæ
o jego wydajnoæ, najlepiej przez kojarzenie go z czynnikami, w które obfituje
rynek globalny. Wtedy bowiem skala produkcji stwarza warunki zarówno do
finansowania, jak i op³acalnoci wdra¿ania postêpu technicznego.
Nic wiêc dziwnego, ¿e korporacje ponadnarodowe traktuj¹ posiadanie kapita³u intelektualnego i umiejêtne dbanie o jego wydajnoæ przez wykorzystanie go na globalnym rynku jako podstawê d³ugookresowej przewagi konkurencyjnej.
Korporacje miêdzynarodowe s¹ organizacjami d¹¿¹cymi do wytwarzania
i sprzeda¿y produktów i us³ug na wielu rynkach zagranicznych, by przez optymalne kojarzenie czynników w skali globalnej i dostosowanie produkcji do
5

World Investment Report 1995, Transnotion and Competiveness Overview UN New York
and Genewa, za: W. Szymañski, 2001, s. 34.
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wymogów lokalnych maksymalizowaæ nadwy¿kê ekonomiczn¹. Dysponuj¹ olbrzymim kapita³em i popytem, posiadaj¹ wiêc cenn¹ si³ê przetargow¹ wzglêdem innych podmiotów rynku. Pozwala im to na uzyskiwanie w istocie przewagi konkurencyjnej monopsonisty, a wiêc wykorzystywanie przewagi du¿ej
firmy kupuj¹cej pó³produkty i us³ugi, narzucanie trudnych warunków dostawcom. Niskie koszty zaopatrzenia, niskie ceny pó³fabrykatów i us³ug wynikaj¹ nie tylko z mo¿liwoci wyboru tanich dostawców na globalnym rynku, ale
równie¿ z monopsonicznej przewagi tych korporacji.
Si³owa przewaga korporacji wykorzystywana jest coraz czêciej tak¿e na
rynku pracy. Wzrost bezrobocia pozwala równie¿ na stosowanie systemu just
in time worker. Wyra¿a siê to w coraz czêstszym przechodzeniu od zatrudnienia sta³ego do zatrudnienia w niepe³nym wymiarze godzin, a wiêc na umowy
zlecenie. W takiej sytuacji przerzuca siê na zatrudnionych nie tylko ryzyko
wynikaj¹ce z burzliwoci rynku, ale równie¿ koszty ubezpieczeñ. Wywo³uje to
efekt ukrywania wzrostu bezrobocia pod postaci¹ zatrudnienia w niepe³nym
wymiarze godzin.
Mówi¹c o przewagach konkurencyjnych korporacji ponadnarodowych,
podkreliæ trzeba wiêc stawianie przez nie na wiedzê i informacje o rynku,
optymalizacjê struktury czynników produkcji i sprzeda¿y oraz wykorzystywanie pozycji monopolistycznej, a zw³aszcza monopsonistycznej. Za spraw¹
powy¿szych czynników korporacje coraz bardziej dystansuj¹ pozosta³e firmy
w g³ównych formach przewag przedsiêbiorczych.
Je¿eli chodzi o bardziej bezporednie zwi¹zki korporacji z globalizacj¹, to
trudno jednoznacznie wskazaæ, czy korporacje s¹ skutkiem globalizacji, czy
te¿ stanowi¹ czynnik sprawczy globalizacji. Czêciow¹ odpowiedzi¹ na to
pytanie jest wspomniana tzw. rewolucja konserwatywna, która  dokonuj¹c
g³êbokiej liberalizacji  umo¿liwi³a umiêdzynarodowienie kapita³u i wyjcie korporacji poza granice pañstw macierzystych. Z drugiej strony, korporacje ponadnarodowe stanowi¹ tak potê¿n¹ si³ê ekonomiczn¹ i s¹ zjawiskiem
na tyle jakociowo wyodrêbnionym, ¿e mo¿na je uznaæ za niezale¿ny, samodzielny czynnik, przyspieszaj¹cy, a wrêcz wymuszaj¹cy liberalizacjê. Dysponuj¹c ogromnymi zasobami i rynkiem, maj¹ realne narzêdzie wp³ywu na pañstwa narodowe, aby tworzy³y im warunki dzia³ania. W tym sensie ich rozwój
jest zarówno skutkiem, jak i zwiastunem liberalizacji przep³ywów kapita³owych i miêdzynarodowych stosunków gospodarczych. Obecnie rozwój korporacji ponadnarodowych jest najlepsz¹ miar¹ zaawansowania i postêpu procesu globalizacji.
3.2. Sfery konfliktowe w relacjach korporacje ponadnarodowepañstwo
narodowe
Tak du¿a si³a przetargowa korporacji miêdzynarodowych (osi¹gaj¹cych
obroty przewy¿szaj¹ce nierzadko dochód narodowy krajów rozwiniêtych, np.
obroty GM 178,2 mld USD przy dochodzie Austrii 157,9 mld USD [Szymañski,
2001, s. 34]) nie mo¿e pozostaæ bez wp³ywu na równowagê miêdzy rynkiem
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a pañstwem, miêdzy w³adz¹ publiczn¹ a w³adz¹ prywatn¹. Korporacje oddzia³uj¹ na kraj udzielaj¹cy gociny (tzn. kraj, w którym otwierana jest filia),
co nie pozostaje bez wp³ywu na suwerennoæ gospodarcz¹ i polityczn¹ tego
pañstwa. Jak s³usznie twierdzi profesor A. £ukaszewicz, sfera konfliktów
miêdzy pañstwami a korporacjami jest wrêcz oczywistym nastêpstwem znacznej rozpiêtoci ich interesów:
zbie¿noæ celów, form dzia³ania i horyzontów czasu dla korporacji, z jednej strony,
a pañstw narodowych i ugrupowañ integracyjnych, z drugiej, mo¿e byæ tylko cz¹stkowa i przypadkowa. ¯adna uroczysta retoryka tego nie zmieni, nie mo¿e bowiem zmieniæ regu³ gry gospodarki rynkowej [£ukaszewicz, 2001, s. 30].
A. Kapoor i J. Boddewyn przedstawili typologiê spornych sfer miêdzy
przedsiêbiorstwami miêdzynarodowymi a krajami przyjmuj¹cymi inwestycje
bezporednie6. Wyró¿nia ona trzy obszary sprzecznoci: obszar interesu
narodowego, suwerennoci narodowej i to¿samoci narodowej (nacjonalizmu). W ka¿dym z tych obszarów wystêpuj¹ zasady postêpowania krytykowane
przez rz¹dy pañstw przyjmuj¹cych obce inwestycje i przez przedsiêbiorstwa
miêdzynarodowe.
Najpowa¿niejsze sprzecznoci wystêpuj¹ przy interpretacji suwerennoci.
Rz¹dy krajów przyjmuj¹cych obce inwestycje krytykuj¹ przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe za takie postêpowanie, które redukuje aktualn¹ lub potencjaln¹
kontrolê nad rozwojem kraju oraz za stronniczoæ wobec polityki swych krajów
macierzystych. Krytyka krajów goszcz¹cych kieruje siê tak¿e pod adresem krajów eksportuj¹cych kapita³, sprowadza siê ona do zarzutu braku w³aciwej
kontroli nad zagraniczn¹ dzia³alnoci¹ ich przedsiêbiorstw miêdzynarodowych. Przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe ze swej strony krytykuj¹ pañstwa
goszcz¹ce za nieakceptowanie ponadnarodowych porozumieñ dotycz¹cych
rozwi¹zywania kwestii spornych oraz brak sk³onnoci do wyrzeczenia siê choæby czêci swej suwerennoci dla rozwi¹zania wspólnych celów.
W wiêkszym stopniu ni¿ tworzenie ograniczeñ dla dzia³alnoci korporacji
ponadnarodowych, pañstwa narodowe skupiaj¹ siê na organizowaniu im
bodców zachêcaj¹cych do poczynienia inwestycji na ich terenie. Wypracowano nawet systemy gwarancyjne dla prywatnych inwestorów z krajów rozwiniêtych, umieszczaj¹cych inwestycje w krajach Trzeciego wiata, na wypadek, gdyby kraje te próbowa³y odzyskiwaæ suwerennoæ i kontrolê nad kapita³em (groba wyw³aszczenia, nacjonalizacji kapita³u korporacji miêdzynarodowych, utrudniania transferów zysku)7.
Nie stoi to oczywicie w sprzecznoci z obecnymi w krajach rozwiniêtych
i rozwijaj¹cych siê tendencjami do sprawowania kontroli nad funkcjonowa6
Praeger Publishers, New York 1973, s. 232235, za: Z. Grzelak, Suwerennoæ a dzia³anie
kapitalistycznych przedsiêbiorstw miêdzynarodowych, Warszawa, 1982, s. 110111.
7
Tam¿e, s. 112113.
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niem goszczonych korporacji miêdzynarodowych. Zjawisko to nale¿y jednoznacznie wi¹zaæ z obawami pañstw narodowych, ¿ywionymi g³ównie przez polityków, o mo¿liwoæ prowadzenia autonomicznej polityki gospodarczej i zachowania suwerennoci decyzji pañstwowych w obliczu rosn¹cej si³y ekonomicznej ponadnarodowych podmiotów i zdolnoci wywierania przez nie nacisku. Skala i charakter tych tendencji wiadcz¹ o powadze zagro¿enia dla
niezale¿noci pañstwa narodowego, w tym tak¿e dla krajów silnych gospodarczo, wiêc wydawa³oby siê, reprezentuj¹cych wzglêdnie wysoki poziom suwerennoci gospodarczej i politycznej.

4. Spo³eczno-kulturowe aspekty globalizacji
4.1. Nierówny podzia³ dochodów
Kwesti¹ nie do pominiêcia w zakresie spo³ecznych skutków globalizacji
dla pañstwa narodowego jest narastaj¹ca polaryzacja dochodów miêdzy pañstwami oraz miêdzy grupami spo³ecznymi wewn¹trz pañstw. Sprzeciwy wobec globalizacji wi¹¿¹ siê w g³ównej mierze z powszechnie dostrzeganym
wzrostem nierównoci w podziale dochodu. Zrodzi³ siê problem szerokiej
kontestacji form globalizacji, przy czym przez formy te nale¿y rozumieæ zasady podzia³u bogactwa w ka¿dej skali, a wiêc tak¿e kanony pojmowania sprawiedliwoci spo³ecznej, to¿samoci pañstw narodowych czy nawet ludzkiej
godnoci [£ukaszewicz, 2001, s. 18]. Problem zró¿nicowania dochodów widaæ
bardzo wyranie w dwóch sensach znaczeniowych. W wê¿szym rozumieniu
oznacza rozwarstwianie siê wiata na kraje bogatej Pó³nocy i biednego Po³udnia, a wiêc nierównomierny dostêp pañstw do korzyci z globalizacji, wypadaj¹cy na korzyæ krajów lepiej rozwiniêtych  jest to w uproszczeniu
problem kolizji globalizacji z procesami konwergencji w skali wiatowej.
Jednak w drugim znaczeniu, problem zró¿nicowania dochodowego obejmuje
tak¿e nierównoci wewn¹trz pañstw. Jest to ujêcie szersze, gdy¿ pokazuje, ¿e
globalizacja  proces ponadnarodowy  mo¿e zaogniaæ konflikty spo³eczne
wewn¹trz pañstw narodowych, oddzia³uj¹c na parytet podzia³u dochodu miêdzy grupy bran¿owe w gospodarce, miêdzy w³acicieli a niew³acicieli, czy
nawet (w du¿ym stopniu) miêdzy grupy o zró¿nicowanym poziomie kwalifikacji. Owo rozwarstwienie dochodów, równie¿ szeroko omawiane w literaturze
przedmiotu, dotyczy moim zdaniem g³ównie jednego zjawiska, wi¹¿¹cego siê
z podzia³em dochodów rozumianym na oba sposoby.
ród³em przewag konkurencyjnych i w konsekwencji si³¹ napêdow¹ globalizacji jest wiedza, wysoko kwalifikowany kapita³ ludzki. On to jest g³ównym beneficjentem globalizacji i to na jego korzyæ odbywa siê rozwarstwienie dochodowe, o czym wspomina³em ju¿ wy¿ej. Argument, ¿e równie silnie
na globalizacji korzystaj¹ kraje s³abo rozwiniête o taniej sile roboczej, gdy¿
jednostki mobilne tam lokuj¹ sw¹ produkcjê, jest tylko czêciowo s³uszny.
Z drugiej bowiem strony, kapita³ szuka inwestycji bezpiecznych i do tego
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efektywnych, lubi wiêc towarzyszyæ wydajnej pracy, a ta jest domen¹
pañstw wysoko rozwiniêtych. Profesor Hoffmann argumentuje, ¿e
kiedy niemiecka firma inwestuje za granic¹, w omiu wypadkach na dziesiêæ robi to,
by podbiæ nowy rynek, a nie, by obni¿yæ koszty p³acowe [Ziemba, 2001].
Czêsto wbrew pozorom kapita³ lokowany jest w rejonach o wysokich pensjach, silnych zwi¹zkach zawodowych i z dobrze rozwiniêtym systemem zabezpieczeñ socjalnych.
Uwa¿am, ¿e doszukiwanie siê ró¿norakich form dyskryminacji narodów
czy regionów wiata, maj¹ce rzekomo objawiaæ siê nierównomiernym podzia³em korzyci z globalizacji i w efekcie wzrostem rozpiêtoci dochodowych, jest demagogi¹ antyglobalistów. Prawd¹ jest natomiast, ¿e nie wszystkie kraje maj¹ równe szanse startu w wycigu globalistycznym, chocia¿by
ze wzglêdu na swe pozycje geopolityczne, zasobnoæ w surowce itd. Niestety,
prawd¹ jest tak¿e, ¿e nie ma i nie widaæ perspektyw utworzenia jakiegokolwiek sensownego mechanizmu redystrybucji dochodu w skali globu. Co wiêcej, nie wiadomo nawet, na jakich zasadach mia³aby siê ona odbywaæ, jakie
kryteria sprawiedliwoci czy równoci przyj¹æ.
Grzegorz Ko³odko twierdzi, na przyk³ad, ¿e niezbêdne jest redystrybuowanie czêci dochodów z najbogatszych regionów i krajów do krajów i regionów
najbiedniejszych, podobnie jak w obrêbie gospodarek narodowych powinno
siê to dziaæ w odniesieniu do najzamo¿niejszych i najubo¿szych jednostek
oraz warstw spo³ecznych.
Istnieje potrzeba stworzenia globalnego systemu, który bêdzie politycznie i technokratycznie w stanie transferowaæ pewn¹ czêæ dochodów z miejsc, gdzie one obficie
powstaj¹, do miejsc, gdzie s¹ niezbêdne dla p³ynnego finansowania procesów reprodukcji i rozwoju [Ko³odko, 2001, s. 120].
Postulat ten brzmi szlachetnie i merytorycznie jest s³uszny, nie ulega ju¿ bowiem dzi w¹tpliwoci, ¿e nadmierne zró¿nicowanie dochodu i poziomu ¿ycia,
przy jednoczesnej du¿ej wiedzy zarówno biednych, jak i bogatych o tym zjawisku (dziêki globalizacji informacji), prowadziæ mo¿e do powa¿nych napiêæ spo³ecznych, a nawet jest wyranym zagro¿eniem dla demokracji w skali globalnej,
co postaram siê jeszcze udowodniæ. Nie widaæ jednak dotychczas ¿adnych sensownych propozycji co do kszta³tu owego globalnego systemu transferu dochodu. Ko³odko postuluje, aby z krajów zamo¿nych trafia³ co najmniej 1% ich PKB
na potrzeby rozwoju pañstw biednych, zdaje sobie jednak sprawê, ¿e ani globalizacja, ani wysi³ki pañstw nie doprowadzi³y jeszcze do zbudowania form instytucjonalnych zdolnych do efektywnej redystrybucji dochodu, czyli takiej redystrybucji, która faktycznie by³aby czynnikiem wzrostu pañstw zacofanych.
Finansista i filantrop wiatowej s³awy, przewodnicz¹cy Instytutu Spo³eczeñstwa Otwartego, George Soros [2001], wyró¿nia piêæ powodów, dla któ-
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rych dotychczasowe próby bezporedniej, finansowej i doradczej pomocy
pañstwom biednym nie przynios³y rezultatu:
1. Donatorzy czêsto udzielaj¹ pomocy, kieruj¹c siê w³asnymi interesami.
2. Pomoc nie uwzglêdnia potrzeby zaanga¿owania si³ i rodków pañstw potrzebuj¹cych, a pañstwa te nie s¹ w stanie wch³on¹æ pomocy.
3. Pomoc zagraniczna ma charakter pomocy miêdzyrz¹dowej, nie trafia do
miejsc najwiêkszego zapotrzebowania (nieudolnoæ i skorumpowanie rz¹dów pañstw otrzymuj¹cych pomoc).
4. Brak koordynacji miêdzy udzielaj¹cymi a pobieraj¹cymi pomoc.
5. Efektywne zarz¹dzanie rodkami pomocowymi jest trudniejsze od skutecznego prowadzenia przedsiêbiorstwa dla zysku.
Ja zwróci³bym jeszcze uwagê na fakt, ¿e nieefektywnoæ transferów, maj¹cych na celu wyrównywanie rozpiêtoci dochodowej miêdzy pañstwami
w nierównym stopniu uczestnicz¹cymi w procesach globalizacyjnych, mo¿e
wynikaæ z nieudolnoci krajów pobieraj¹cych pomoc w jej skutecznym spo¿ytkowaniu:
wiele krajów nie ma dobrych rz¹dów. Najpowa¿niejsze dzisiaj ród³a ubóstwa i nêdzy
to w³anie represyjne, skorumpowane re¿imy, a tak¿e s³aboæ pañstwa. Dlatego nie
wystarczy obmylanie, jak lepiej zadbaæ o dobro publiczne w skali globalnej. Musimy
równie¿ znaleæ sposób, by wspieraæ poprawê rz¹dów w wielu krajach [Soros, 2001].
Nieudolnoæ rz¹dów mo¿na rozumieæ jako skorumpowanie aparatu biurokratycznego czy te¿ przejmowanie rodków przez w³adzê elit lub aparat
mafijny. Jak wynika z opracowañ Banku wiatowego8, do najpowa¿niejszych
nadu¿yæ w postaci korupcji politycznej i administracyjnej dochodzi w krajach rozwijaj¹cych siê i najs³abiej rozwiniêtych. Tam te¿ wykrywa siê rozwiniêt¹ w najwy¿szym stopniu najgroniejsz¹ formê korupcji, jak¹ jest tzw. state
capture (zaw³aszczanie pañstwa), polegaj¹c¹ na nielegalnym kszta³towaniu
korzystnej dla wybranych jednostek sytuacji prawnej, politycznej czy gospodarczej przez korumpowanie administracji publicznej. W krajach przechodz¹cych transformacjê do najbardziej skorumpowanych nale¿¹: Azerbejd¿an, Kirgizja, Ukraina i Uzbekistan.
Konsekwencje skorumpowania pañstwa s¹ zgubne w dwojaki sposób. Po
pierwsze, jako przejaw nieefektywnoci gospodarowania i rz¹dzenia korupcja sama w sobie jest bardzo kosztowna  dla przyk³adu ocenia siê, ¿e przez
10 lat w Chinach zmarnotrawiono ok. 150 mld USD, czyli 15% PKB9. Po drugie,
gorsze od marnotrawienia rodków pomocowych i w efekcie niemo¿noci zre8
Dane tu zamieszczone pochodz¹ z wyk³adu Jacka Wojciechowicza, dyr. polskiego oddzia³u
Banku wiatowego pt. Korupcja w krajach transformacji systemowej, przeprowadzonego w ramach cyklu wyk³adów Studencki miesi¹c o korupcji w marcu 2001 r., zorganizowanych przez SKN
Badañ nad Przestêpczoci¹ Gospodarcz¹ i Bezpieczeñstwa w Biznesie oraz Stowarzyszenie M³odzie¿ Przeciw Korupcji.
9
ród³o jak wy¿ej.
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kompensowania ró¿nic dochodowych z tytu³u gorszego uczestnictwa w procesach globalnych jest to, ¿e korupcja wywo³uje szereg negatywnych nastêpstw
rozwojowych w makroskali. Spowalnia wzrost gospodarczy, zmniejsza wp³ywy bud¿etowe, wypiera inwestycje, pogarsza nastroje i zniechêca kapita³
zagraniczny.
Wniosek ogólny jest wiêc taki, ¿e choæ globalizacja nie niweluje ró¿nic dochodowych miêdzy krajami i wewn¹trz nich (a s¹ powa¿ne obawy, ¿e nawet je
pog³êbia), to brak jest skutecznych metod likwidowania tego efektu. Pañstwa
bogate niechêtnie udzielaj¹ pomocy, natomiast pañstwa biedne okazuj¹ siê
w du¿ej mierze niezdolne do jej wykorzystania. Wydaje siê, ¿e jedynym wyjciem z tej sytuacji jest wykszta³cenie w pañstwach s³abiej rozwiniêtych w³asnych mechanizmów wzrostu, które stworz¹ mo¿liwoci pe³niejszego uczestnictwa w globalizacji i podjêcia konkurencji na stopniowo coraz wy¿szych
p³aszczyznach. Do prze³amania marazmu gospodarczego potrzebne jest jednak wielkie pchniêcie, którego róde³ nie wiadomo sk¹d oczekiwaæ.
Kwesti¹ marginaln¹ pozostaje sprawa, i¿ nie ma pe³nej zgodnoci co do
tego, ¿e globalizacja przyczynia siê do polaryzacji dochodów i poziomów ¿ycia. Wiêkszoæ teoretyków zdecydowanie twierdzi, ¿e taka sytuacja ma miejsce (i nie sposób siê nie zgodziæ, bo jest to twierdzenie dobrze uzasadnione).
Tymczasem cytowany przeze mnie raport Measuring Globalization wskazuje,
¿e globalizacja nie ma wyranego zwi¹zku z narastaj¹c¹ rozpiêtoci¹ dochodów [s. 79]. Je¿eli chodzi o polaryzacjê wewn¹trz krajów, to wskanik A.T.
Kearney/FOREIGN POLICY Magazine Globalization Index nie ma dodatniej korelacji z ró¿nicami dochodowymi. Jako kontrargument do popularnego twierdzenia, ¿e globalizacja potêguje nierównoci miêdzy grupami spo³ecznymi, w pracy odnajdujemy nastêpuj¹cy przyk³ad: wród krajów rozwijaj¹cych siê Polska, Izrael, Czechy i Wêgry s¹ bardziej zglobalizowane, ale maj¹
relatywnie mniejsz¹ polaryzacjê dochodu ni¿ Rosja, Chiny i Argentyna, które
maj¹ ni¿szy wspó³czynnik globalizacji.
Z kolei w odniesieniu do rozpiêtoci miêdzy krajami autorzy raportu sugeruj¹, ¿e te nierównoci nie s¹ skutkiem liberalizacji i globalizacji, lecz wynikaj¹ z zasz³oci historycznych, nieodpowiedniej polityki makroekonomicznej
(w tym p³acowej i cenowej), programów wspierania dobrobytu spo³ecznego
i polityki edukacyjnej.
4.2. Pozadochodowe aspekty spo³eczne globalizacji
Z problemu rosn¹cego zró¿nicowania dochodowego wynika wiele innych
problemów spo³ecznych, istotnych dla pañstwa narodowego. Mo¿na bowiem
powiedzieæ, ¿e globalizacja, zaostrzaj¹c wspó³zawodnictwo, polaryzuj¹c dochody, os³abiaj¹c funkcje pañstwa, jest sprzeczna z wieloma wartociami
spo³ecznymi. Narastanie globalnej konkurencji i eksplozja indywidualizmu
wypieraj¹ solidarnoæ spo³eczn¹ i wiêzi spo³eczne zbudowane wczeniej
w pañstwach dobrobytu.

230

ekonomia 8

Globalizacja a pañstwo narodowe

Prawdopodobnie przesad¹ jest twierdzenie, ¿e pieni¹dz, bêd¹c rodkiem
do zdobywania niektórych celów, ulega fetyszyzacji, ale prawd¹ jest wypaczanie ludzkiego systemu wartoci i narastanie egoizmów. Podmioty globalizacji
(g³ównie korporacje ponadnarodowe) stawiaj¹ na kapita³ ludzki, co mo¿e powodowaæ, ¿e ludzie najbardziej wykwalifikowani, najsilniej zwi¹zani z rynkiem i gospodark¹ globaln¹ trac¹ poczucie zale¿noci od rynku i dochodów
krajowych. To jest równoznaczne z zerwaniem przez takich ludzi z perspektyw¹ pañstwa narodowego, uniezale¿nieniem siê od warunków lokalnych.
Tymczasem pañstwo narodowe i demokracja wymagaj¹ obywateli powi¹zanych wspólnym interesem publicznym. Pañstwu potrzebni s¹ obywatele
niezale¿nie myl¹cy i oceniaj¹cy, podczas gdy globalizacja kreuje raczej konsumentów, sprzyjaj¹c ich unifikacji i kulturowemu sp³yceniu.
Takie s¹ ogólne, naj³atwiej identyfikowalne i zauwa¿alne spo³eczne skutki procesów globalizacyjnych. Globalizacja wywiera jednak g³êbszy wp³yw na
jakoæ ¿ycia ludzkoci i owocuje dalszymi, trudniejszymi do wychwycenia
efektami, zarówno w sferze uzewnêtrznianych zachowañ ludzkich, jak te¿
w mentalnoci i tendencjach rozwojowych ca³ych spo³eczeñstw.
W systematyczny sposób mo¿na te przemiany uj¹æ jako pewien rodzaj
punktu zwrotnego w pojmowaniu rozwoju, który rodzi nowe wzorce o charakterze kulturowym10.
Do tych przemian nale¿y zaliczyæ wyd³u¿anie horyzontu czasowego podejmowanych decyzji rozwojowych, jak te¿ rozszerzanie zakresu rozpatrywanej
problematyki rozwojowej, który nabiera charakteru ponadlokalnego, ponadregionalnego oraz ponadkrajowego. Wa¿n¹ tendencj¹ jest zmiana sposobu
pojmowania cz³owieka jako podmiotu kszta³tuj¹cego procesy rozwojowe,
który przestaje byæ postrzegany jako jednowymiarowy cz³owiek ekonomiczny i zaczyna byæ pojmowany jako cz³owiek wielowymiarowy, czyli rzeczywisty. Tendencje te sk³adaj¹ siê na bardziej ogóln¹, polegaj¹c¹ na zmianie
kryteriów wyboru w podejmowaniu decyzji rozwojowych i stopniowym przenoszeniu punktu ciê¿koci z kryteriów technicznych na kryteria wartociuj¹ce.
Jednoczenie tendencjom powy¿szym o pozytywnym wymiarze towarzysz¹
symultanicznie tendencje przeciwstawne. Obserwuje siê bowiem tendencje
do: skracania horyzontu czasowego i mylenia krótkofalowego (zw³aszcza realizowanego przez elity rz¹dz¹ce w perspektywie ich kadencji); regionalizacji mylenia oraz nacjonalizmu (bêd¹cego odpowiedzi¹ na obawy i napiêcia
zwi¹zane z postêpuj¹c¹ globalizacj¹). Ponadto kontrtendencj¹ do ekologizacji mylenia politycznego, spo³ecznego i ekonomicznego jest dominacja racjonalnoci alokacyjnej i technokratyzmu w praktyce codziennej. Podobnie
dostrzeganie tendencji do humanizacji mylenia nie mo¿e przys³oniæ faktu
10
J. Stacewicz, Cywilizacyjno-kulturowy wymiar globalizacji, integracji oraz transformacji,
w: J. Kleer, 1998, Globalizacja gospodarki wiatowej a integracja regionalna, Warszawa, s. 121
122.
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dehumanizacji ¿ycia spo³ecznego, przejawiaj¹cej siê w ró¿nych formach
przemocy fizycznej i politycznej.
Tak sprzeczne formy oddzia³ywania procesów globalizacyjnych na rzeczywistoæ spo³eczn¹ wiadcz¹ o wielkiej dynamice poszukiwañ nowych wzorców ³adu spo³ecznego, nowych wzorców dzia³ania oraz nowych wzorców mylenia. Ich wypracowanie wymaga przemiany wiadomoci wspó³czesnego
cz³owieka, obecnie bowiem ludzka percepcja zjawisk nie nad¹¿a za szybkoci¹ ich zmian, co jest tak¿e prawd¹ w odniesieniu do globalizacji. Je¿eli
nast¹pi taka przemiana wiatopogl¹du i wzorców mylenia o cz³owieku i rzeczywistoci, w jakiej ¿yje, to uwa¿am, ¿e mog¹ zwyciê¿yæ, czy te¿ wiadomie
byæ wtedy wsparte, tendencje pozytywne. W przeciwnym razie nale¿y siê obawiaæ kumulacji negatywnych kontrtendencji i zmierzchu dotychczasowego
wzorca cywilizacji, kultury i rozwoju.
4.3. Kulturowe aspekty globalizacji
Oddzia³ywanie globalizacji na kulturê pañstwa narodowego nie le¿y
w obszarze moich kompetencji, muszê jednak zauwa¿yæ, ¿e wp³yw taki istnieje i jest on istotny, tak¿e i z tego wzglêdu, ¿e kultura narodowa wywiera wp³yw
na pozosta³e sk³adniki ¿ycia pañstwa narodowego: gospodarkê, politykê,
nastroje spo³eczne.
Globalizacja rozpatrywana z gospodarczo-politycznego punktu widzenia
oznacza poszukiwanie nowych obszarów oraz sposobów ekspansji kapita³u,
podczas gdy z cywilizacyjno-kulturowego punktu widzenia oznacza ona powstawanie nowej cywilizacji i kultury w drodze jednoczesnej konfrontacji
oraz wzajemnego przenikania kultur i cywilizacji istniej¹cych11.
Pokrótce zaznaczê jedynie, ¿e istotnym elementem przemian globalizacyjnych w sferze kultury, a jednoczenie czynnikiem przyspieszaj¹cym globalizacjê, jest ujednolicenie stylów ¿ycia, technologii i wzorców konsumpcji
w skali wiata. Je¿eli globalizacja wzmacnia i zaostrza konkurencjê w produkcji, to jednoznacznie ogranicza konkurencjê na rynku idei i obrazów.
W tym zakresie zró¿nicowanie ustêpuje miejsca uniformizacji, konkurencjê
wypiera monopol [Szymañski, 2001, s. 57]. Korporacje prowadz¹ politykê
ujednolicania swoich klientów, nazywan¹ wrêcz aksamitn¹ rewolucj¹.
S¹dzê, ¿e stosuj¹c ekonomiczne ujêcie problematyki globalizacyjnej, tak¿e
przemiany kulturowe, zw³aszcza tak wyrane, nale¿y sobie uwiadamiaæ.
Uniwersalizacja wzorców konsumpcji i ich niespotykana dotychczas na tak¹
skalê przenonoæ przestrzenna s¹ zarówno rezultatem, jak i czynnikiem
sprawczym tendencji globalizacyjnych [£ukaszewicz, 2001 r., s. 17].

11

J. Stacewicz, Cywilizacyjno-kulturowy wymiar globalizacji, integracji oraz transformacji w:
J. Kleer, 1998, Globalizacja gospodarki wiatowej a integracja regionalna, Warszawa, s. 119.
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5. Gospodarczy wp³yw globalizacji na pañstwo narodowe
5.1. PKB a PNB
O aktywnoci gospodarczej w danym kraju w coraz wiêkszym stopniu decyduje nie tylko krajowy popyt, ale konkurencyjnoæ w zakresie lokalizowania
produkcji i kapita³u z punktu widzenia globalnego rynku oraz konkurencyjnoæ krajowych producentów w stosunku do oferty producentów zewnêtrznych. Oznacza to, ¿e wzrost dochodów obywateli kraju bêdzie coraz bardziej
zale¿ny nie tylko od aktywnoci gospodarczej w danym kraju, ale tak¿e od
umiejêtnoci wiadczenia wysoko cenionych us³ug na rzecz gospodarki globalnej, niekoniecznie w danym kraju. Owa mobilnoæ produkcji, us³ug, czynników produkcji przede wszystkim, poci¹ga za sob¹ mobilnoæ dochodów ponad granicami krajów. Wzmo¿one transfery dochodów w czasie globalizacji
sprzyjaj¹ rozwarstwieniu dwóch wielkoci: produktu krajowego brutto PKB
i produktu narodowego brutto PNB. W najgorszej sytuacji s¹ pod tym wzglêdem kraje, które same nie posiadaj¹c konkurencyjnych czynników produkcji
mog¹cych operowaæ na rynku globalnym, takowych potrzebuj¹ i pos³uguj¹ siê
obcym kapita³em jako czynnikiem wzrostu. W takim przypadku ci¹g³y wzrost
ró¿nicy miêdzy PKB a PNB, na niekorzyæ tego ostatniego, odzwierciedla
odp³yw dochodów generowanych z u¿yciem czynników produkcji bêd¹cych
w³asnoci¹ obywateli innych krajów.
Jasne staje siê wiêc, ¿e aktywnoæ w danym kraju nie przes¹dza o dochodach obywateli, gdy¿ warunkowana jest równie¿ udzia³em zewnêtrznej w³asnoci wykorzystywanych w kraju czynników produkcji.
W zwi¹zku z tym definicja ekonomii jako nauki o tym, jak jednostki i spo³eczeñstwa decyduj¹ o wykorzystaniu rzadkich zasobów (o mo¿liwych alternatywnych zastosowaniach) w celu wytworzenia dóbr i rozdzielenia ich na konsumpcjê obecn¹ i przysz³¹ pomiêdzy ró¿ne osoby i grupy w spo³eczeñstwie,
musi zostaæ przedefiniowana. Przejæ nale¿y od ekonomii gospodarki narodowej do analizy z punktu widzenia gospodarki globalnej. Zmieni³ siê bowiem zakres gospodarowania. Podmioty krajowe maj¹ dostêp ju¿ nie tylko do
krajowych rzadkich zasobów, a ocena efektywnoci dokonuje siê nie poprzez
porównanie z krajowymi alternatywnymi zastosowaniami czynników, lecz dotyczy rachunku kosztów i potencjalnych zysków w skali globalnej.
5.2. Nowy typ specjalizacji
Skutkiem przyspieszenia podzia³u pracy w zwi¹zku z wejciem w etap
postindustrialny jest stopniowe odejcie od tradycyjnego podzia³u pracy
i przejcie do specjalizacji nowego typu. Proces przechodzenia do gospodarki postindustrialnej to przechodzenie od gospodarki, w której strategicznym
bogactwem by³ kapita³, do gospodarki, w której takim bogactwem jest wiedza
i informacja. Szczególn¹ cech¹ tego przejcia jest przyspieszenie podzia³u na
ga³êzie schy³kowe i rozwojowe [Szymañski, 2001, s. 29]. W krajach najbardziej
rozwiniêtych w wyniku spadku konkurencyjnoci przemys³ów, które kiedy
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by³y przemys³ami flagowymi, nastêpuje dezindustrializacja i przestawienie gospodarki na rozwój ga³êzi opartych na potencjale intelektualnym i nowoczesnych technologiach. Tradycyjne ga³êzie przejmowane s¹ natomiast
przez kraje o ni¿szym poziomie rozwoju, gdy¿ uzyskuj¹ one w tych bran¿ach
przewagê konkurencyjn¹, np. dysponuj¹c tañsz¹ nisko kwalifikowan¹ si³¹
robocz¹. Zjawisko to nazywamy dynamizacj¹ drabiny rozwoju [Szymañski,
2001, s. 30]  przyspieszeniu wskutek globalizacji i ³atwiejszego przep³ywu
czynników produkcji i dóbr ulega proces schodzenia tradycyjnych dziedzin
po drabinie rozwoju do krajów mniej rozwiniêtych oraz wchodzenia dziedzin nowoczesnych po drabinie rozwoju do krajów najlepiej rozwiniêtych.
Wskutek tego zarysowuje siê w poszczególnych krajach podzia³ na dwie oddzielne sfery: gospodarkê wschodz¹c¹ i gospodarkê zanikaj¹c¹. Proces
przechodzenia od gospodarki industrialnej do postindustrialnej mo¿e napotykaæ jednak opory spo³eczne i grup bran¿owych. To od reakcji pañstwa i jego
wiadomoci niemo¿noci unikniêcia takich zmian rozwojowych zale¿y, czy
i w jakim stopniu te zmiany bêdzie siê hamowaæ (przez ratowanie ga³êzi s³abn¹cych) oraz czy i w jakim stopniu bêdzie siê likwidowaæ niekorzystne skutki
tego nieodwo³alnego procesu przez wspieranie restrukturyzacji gospodarki.
Restrukturyzacja jest tu wskazana z d³ugookresowego punktu widzenia,
jako czynnik podwy¿szaj¹cy konkurencyjnoæ gospodarki narodowej, pchaj¹cy j¹ w stronê sektorów gospodarki wschodz¹cej. Pañstwo stoi jednak
przed powa¿nym dylematem, maj¹c do wyboru: wspieranie dynamizacji
drabiny rozwoju, nie licz¹c siê z kosztem spo³ecznym (a niezadowolenie
spo³eczne mo¿e zaowocowaæ nawet niebezpiecznymi formami destabilizacji
politycznej, np. pod postaci¹ nadmiernego populizmu), albo hamowanie
drabiny rozwoju (przez tworzenie barier konkurencji zewnêtrznej), które
mo¿liwe jest tylko na krótk¹ metê i to pod grob¹ utraty konkurencyjnoci.
Uwa¿am, ¿e w takim uk³adzie globalizacja jest w pewnym sensie czynnikiem u³atwiaj¹cym pañstwu narodowemu okrelenie swoich d¹¿eñ w procesie przejcia od gospodarki industrialnej do postindustrialnej, bo globalizacja sama stwarza utrudnienia dla polityki protekcjonistycznej, utrudnia
ochronê bran¿ flagowych, otwiera granice. Wymusza wiêc niejako na pañstwach szybsz¹ restrukturyzacjê, zwiêkszaj¹c grobê szybkiej utraty pozycji
konkurencyjnej.
Globalizacja, prowadz¹c do uwalniania rynku od barier granicznych, likwiduje ograniczenia dla konkurencji. Globalizacja jest procesem znoszenia
instrumentów i rodków ochrony przed konkurencj¹ zewnêtrzn¹, ujawnia
wiêc rzeczywist¹ konkurencyjnoæ podmiotów danego pañstwa narodowego.
Zdolnoæ kraju, przedsiêbiorstw i ludzi do dostosowania siê do wymogów globalizacji w zasadniczym stopniu zale¿y od zdolnoci do sprostania konkurencji zewnêtrznej.
W minionym czasie wzmo¿onego protekcjonizmu i ochrony przed konkurencj¹ zewnêtrzn¹ sektor handlu zagranicznego podzieliæ mo¿na by³o na podsektory: produkcji eksportowanej i produkcji eksportowalnej [Szymañski,
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2001, s. 46]. Produkcja eksportowalna by³a pewnym rozszerzeniem produkcji
eksportowanej, bo choæ sama nie by³a przeznaczona na eksport, to odznacza³a siê dostateczn¹ efektywnoci¹ i konkurencyjnoci¹, aby j¹ na eksport przeznaczyæ. Jednak¿e przy globalizacji poszerzaj¹cej swobodê przep³ywu towarów i kapita³u, uruchamiaj¹cej dodatkowe si³y konkurencyjne, w interesie
pañstwa narodowego i jego suwerennych podmiotów gospodarczych jest zamiana produkcji eksportowalnej w eksportowan¹. Jest to konieczna odpowied na wyzwania konkurencyjne globalizuj¹cego siê wiata  pe³en zakres
produkcji musi byæ podporz¹dkowany wymogom efektywnoci i kryterium
konkurencyjnoci, gdy¿ w przeciwnym razie zostanie wyeliminowany tak¿e
z rynku krajowego.
W warunkach globalizacji tak silne natê¿enie konkurencji nale¿y rozumieæ równie¿ jako zmianê jakociow¹, nie tylko ilociow¹, w tym sensie, ¿e
zmieniaj¹ siê wektory si³ konkurencyjnych. S³abnie pozycja dostawców i odbiorców krajowych, bo w warunkach uwolnienia rynku i alokacji ponad granicami mog¹ ich zast¹piæ podmioty rynków miêdzynarodowych, co wi¹¿e siê
z mniejszymi barierami wejcia na rynek.
Pañstwo narodowe poddawane jest presji coraz potê¿niejszych korporacji, by likwidowaæ przywileje w stosunku do przedsiêbiorstw krajowych i zaprzestaæ dyskryminacji kapita³u zewnêtrznego. W szerszym rozumieniu jest
to powszechna presja do ujednolicania zasad bezpreferencyjnego traktowania kapita³u bez wzglêdu na kraj pochodzenia. Prowadzi to do ograniczania
protekcjonistycznych funkcji pañstwa, chroni¹cego pewne bran¿e czy przedsiêbiorstwa. Próbuje siê nak³aniaæ pañstwa do likwidowania politycznych
przywilejów udzielanych w³asnym przedsiêbiorstwom (tzn. bêd¹cym w³asnoci¹ jednostek danego narodu).
Z tego punktu widzenia globalizacja jest czynnikiem ograniczaj¹cym
wp³yw polityki narodowej na sferê gospodarowania, a jednoczenie stoi na
stra¿y obiektywnych, twardych ekonomicznych kryteriów oceny konkurencyjnoci. Prowadzi bowiem do zaostrzania ograniczenia bud¿etowego, gdy¿
ronie wiadomoæ braku mo¿liwoci liczenia na wsparcie w wypadku napotkania trudnoci. Pañstwo przestaje byæ stronniczym arbitrem w grze miêdzy
krajowymi i zewnêtrznymi jednostkami gospodarczymi.
5.3. Wspó³zawodnictwo pañstw
Szczególn¹ cech¹ globalizacji jest liberalizacja przep³ywów kapita³owych
i coraz wiêksza swoboda w podejmowaniu produkcji wszystkiego prawie
wszêdzie [Szymañski, 2001, s. 49]. Globalizacja prowadzi do os³abienia zale¿noci miêdzy tworzeniem kapita³u (oszczêdnoci w kraju) a wykorzystaniem
go w kraju (inwestycje). Coraz ³atwiej mo¿na korzystaæ z globalnych rezerw
oszczêdnoci. Dlatego pañstwa nie s¹ skazane na dostosowanie inwestycji do
oszczêdnoci i mog¹ prowadziæ inn¹ politykê ni¿ ta, która wynika z wymogów
tradycyjnej ekonomii.
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Sytuacja ta wyzwoli³a w wielu krajach nadzieje na rozwój oparty na zewnêtrznym kapitale i czerpanie ze skumulowanych oszczêdnoci krajów bogatych. Aczkolwiek nale¿y przyznaæ, ¿e istniej¹ powa¿ne ograniczenia w tym zakresie, jako ¿e nap³yw kapita³u musi byæ na poziomie uzasadnionym wzglêdn¹
równowag¹ bilansu p³atniczego, tzn. nadwy¿ka bilansu kapita³owego równowa¿y deficyt bilansu obrotów bie¿¹cych. Ten za przy nadmiernym poziomie mo¿e
zniechêcaæ kapita³ do dalszego nap³ywu, np. przez ryzyko kursowe skorelowane
z nisk¹ konkurencyjnoci¹ krajow¹ (jako skutek i przyczyna deficytu BOB).
Abstrahuj¹c jednak od problematyki ograniczeñ w nap³ywie zewnêtrznego kapita³u, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e globalizacja otwiera pole intensywnego
wspó³zawodnictwa o lokowanie inwestycji i produkcji (o czym by³a ju¿ mowa
przy problematyce korporacji). Obecnie to ubieganie siê o lokalizacjê FDI
oznacza wspó³zawodnictwo o nowe miejsca pracy. W zwi¹zku z tym powstaje
nie tylko ekonomiczna, ale tak¿e spo³eczna i polityczna presja potêguj¹ca
i zaostrzaj¹ca konkurencjê.
Zarysowuje siê wiêc nastêpuj¹cy uk³ad: globalizacja, zacieraj¹c granice
miêdzy pañstwami dla obiegu kapita³u i dzia³alnoci coraz liczniejszej i silniejszej grupy podmiotów ponadnarodowych, przesuwa akcent z konkurencji
wewn¹trz pañstwa narodowego (miêdzy ró¿nymi jednostkami obrotu gospodarczego, na arenie pod arbitra¿em pañstwa) na konkurencjê miêdzy pañstwami o szereg przewag, sumuj¹cych siê do ogólnego dobrobytu spo³eczeñstwa (przy czym dobrobyt ten przysparzany jest nie tylko przez jednostki krajowe, ale ogó³ wiatowych jednostek dzia³aj¹cych z uwzglêdnieniem interesu
tego pañstwa lub jego podmiotów).
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie pañstwa realnie konkuruj¹
ze sob¹, co wynika z ró¿nic w pozycjach rozwojowych i ról w gospodarce globalnej  czêæ krajów nie ma wspólnych p³aszczyzn wspó³zawodnictwa. W praktyce wiêc zabiegi pañstw narodowych o postêp w dobie procesów globalizacyjnych to nie tylko konkurencja na konkretnych p³aszczyznach, ale tak¿e starania
o przejcie do konkurencji na p³aszczynie wy¿szego zaawansowania.
Jakie s¹ te p³aszczyzny konkurencji w procesie rozwojowym pañstw narodowych? W. Szymañski [2001, s. 5152] proponuje nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê:
1. Pierwsza p³aszczyzna (najwy¿ej po³o¿ona)  konkurencja nie o teraniejsze, ale o przysz³e przewagi: pierwszeñstwo w innowacjach; mobilizowanie kapita³u intelektualnego.
2. Druga p³aszczyzna  zdolnoæ obywateli do tworzenia opartych na wiedzy
i kapitale fizycznym korporacji ponadnarodowych.
3. Trzecia p³aszczyzna  konkurencja przez postêp w jakoci poda¿y czynników produkcji dla rynku globalnego: edukacja; oferowanie czynników
rzadkich; specjalizacja pracy.
4. Czwarta p³aszczyzna  konkurencja o lokalizacjê kapita³u i produkcji:
zdolnoæ do tworzenia zachêt.
Poza powy¿szymi p³aszczyznami konkurencji pozostaj¹ kraje, które nie
tworz¹ niezbêdnego minimum warunków w zakresie infrastruktury, polityki
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i bezpieczeñstwa. Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e 40 najbiedniejszych krajów
wiata jest wy³¹czonych z obszaru konkurencji pañstw narodowych o korzyci
z procesów globalizacyjnych. Do takich krajów p³ynie minimalna iloæ kapita³u, gdy¿ uwa¿a siê je za posiadaj¹ce niedorozwiniête i zbyt ryzykowne rynki, na których nie nale¿y lokowaæ zasobów.
Dwie pierwsze z wymienionych p³aszczyzn konkurencji to domena krajów
wysoko rozwiniêtych, których obywatele s¹ zdolni do tworzenia podmiotów
staj¹cych siê g³ównymi beneficjentami globalizacji. Jak ju¿ wspomina³em,
z globalizacji korzysta w najwiêkszym stopniu kapita³ ludzki, bêd¹cy podstaw¹ efektywnego funkcjonowania korporacji miêdzynarodowych. Ich najwy¿szy stopieñ konkurencyjnoci obejmuje mylenie z wielkim zaanga¿owaniem
o konkurencji w przysz³oci, nie tylko w teraniejszoci. Zabiega siê zarówno
o udzia³ w obecnym rynku, jak i o przysz³e zyski.
5.4. Ekonomia kasyna
Z tematyk¹ globalizacji i jej wp³ywem na gospodarkê narodow¹ nieod³¹cznie zwi¹za³ siê problem swobodnego przep³ywu kapita³u, w tym spekulacyjnego, oraz zagadnienie oderwania procesów realnych od finansowych. Nawet
wród sceptyków szafowania s³owem globalizacja, kwestionuj¹cych powszechnoæ i autentycznoæ procesów globalizacyjnych w ogóle, zauwa¿alne
jest zrozumienie zjawiska oderwania pieniêdzy od produkcji jako przejawu globalizacji. Profesor politologii Jürgen Hoffmann twierdzi, ¿e niewiele
sporód globalnych zjawisk zas³uguje na to miano. Wskazuje jednak na pewne negatywne zjawisko, które uzasadnia mówienie o globalizacji:
Ten nowy wróg ma wiele okreleñ: hiperkapitalizm, kapitalizm kwartalny, kapitalizm
bez kapitalistów, kapitalizm akcjonariuszy, ekonomia kasyna. Wszystkie nawi¹zuj¹
do tego samego: ¿e nagle oto pieni¹dze i produkcja zosta³y od siebie oddzielone [Zaremba, 2001, 14 lipca].
£atwoæ zmiany lokalizacji produkcji, swobodny dostêp do czynników produkcji oraz do rodków finansowania, sprawi³y, ¿e sporód kryteriów oceny
w³asnej dzia³alnoci wielkie przedsiêbiorstwa eliminuj¹ prawie wszystko, co
nie jest zyskiem. W chwili, gdy przedsiêbiorstwo traci twarz swojego w³aciciela, bo zastêpuj¹ j¹ tysi¹ce anonimowych akcjonariuszy, przestaje byæ wa¿ne, co i dla kogo siê produkuje, a zyskuje na znaczeniu, za ile siê wyprodukuje.
Francuski bankier, Michel Albert, ujmuje to tak, ¿e kiedy firmy konkurowa³y o klientów, surowce i rynki. Teraz musz¹ dodatkowo rywalizowaæ o w³acicieli [Zaremba,
2001, 14 lipca].
Sporo mówi siê i pisze o uwolnieniu przep³ywów kapita³owych, autonomicznym wzrocie rynków finansowych i fakcie, ¿e przemieszczaj¹cy siê ze
zbytni¹ ³atwoci¹ kapita³ spekulacyjny, poszukuj¹cy szybkiej i wysokiej dywi-
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dendy, stwarza zagro¿enie dla bilansów p³atniczych pañstw. Nie chcia³bym
w tym miejscu powtarzaæ wszystkich obaw, jakie wymienia siê przy okazji tej
debaty, jednak zwrócê uwagê na co innego.
Podejmuj¹c krytykê liberalizacji przep³ywów kapita³owych, win¹ za
wszelkie z³o obarcza siê wielki kapita³. Faktem jest jednak, ¿e ten wielki,
chciwy, pozbawiony skrupu³ów, zorientowany na zysk kapita³ sk³ada siê
z oszczêdnoci drobnych ciu³aczy. Przecie¿ najwiêkszymi podmiotami autonomicznego rynku finansowo-bankowego s¹ fundusze inwestycyjne, obracaj¹ce pieniêdzmi pojedynczych ludzi. Komasuj¹ siê one do wielkich kwot kapita³owych, bior¹cych potem udzia³ w transakcjach spekulacyjnych, gro¿¹cych destabilizacj¹ gospodarki. Zagro¿eniem nie s¹ wiêc krwio¿erczy,
¿¹dni procentu wielcy imperialici, przerzucaj¹cy swobodnie kapita³, jak
chcieliby to widzieæ kontestatorzy globalizacji, ale zjawisko, które okreli³bym problemem wzrostu liczby w³acicieli. Nowe formy oszczêdnoci, tak¿e za porednictwem funduszy inwestycyjnych, sprawiaj¹, ¿e coraz szersze
rzesze ludzi niecelowo i mo¿e nawet niewiadomie staj¹ siê wspó³w³acicielami korporacji i innych podmiotów rynku. Powierzaj¹ swe pieni¹dze jednostkom inwestycyjnym z jedynym zamiarem pomno¿enia swych rodków, na
przyk³ad w celu zapewnienia sobie spokojnej emerytury. Nastêpnie jednak
rodki te inwestowane s¹ w ró¿ne formy w³acicielskie (np. akcje) i tu pojawia siê problem  zamiast bowiem kryterium d³ugookresowego rozwoju
przedsiêbiorstw, w których siê lokuje finanse, jedynym celem jest krótkookresowy zysk, który odk³ada siê, aby go wyp³aciæ drobnym kapitalistom
(np. emerytom). Rezygnuje siê wiêc z pielêgnowania kapita³u, dokonywania du¿ych i d³ugich inwestycji na rzecz spekulacji cenami papierów wartociowych, za którymi stoi przecie¿ czyje prawo w³asnoci i jaka realna przedsiêbiorczoæ, która schodzi w tej sytuacji na drugi plan.
Uwa¿am, ¿e specyfika i struktura kapita³u spekulacyjnego zas³uguje na
podkrelenie, zw³aszcza ¿e nieustannie wskazuje siê na
rosn¹ce umiêdzynarodowienie kapita³u, który traci wzgl¹d na granice pañstw. W wietle tego niewiele mo¿liwoci pozostaje dla pañstwa narodowego: pañstwa ani pojedynczo, ani kolektywnie nie s¹ w stanie rz¹dziæ wiatowym rynkiem. Pañstwa musz¹ zaakceptowaæ, jeli nie chc¹ dzia³aæ wbrew swoim spo³eczeñstwom, ¿e jedyn¹ rol¹ im
pozostaj¹c¹ jest promowanie konkurencyjnoci lokalnych aktorów ekonomicznych
i uatrakcyjnianie swojego terytorium dla inwestowania mobilnego globalnie kapita³u12.
Trzeba wiêc pamiêtaæ, ¿e ustêpowanie pañstwa przed kapita³em nie jest
wynikiem gry miêdzy potentatami finansowymi a pañstwem narodowym, lecz
jest rezultatem sumowania siê indywidualnych decyzji alokacyjnych, podejmowanych przez obywateli tych pañstw, a spotykaj¹cych siê na jednym, globalnym, niezale¿nym od granic i polityk rynku finansowym.
12
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6. Polityczne konsekwencje globalizacji dla pañstwa
6.1. Ograniczanie suwerennoci pañstwa narodowego
Pokój westfalski zawarty 14 padziernika 1648 r. mia³ miêdzy innymi ten
symboliczny sens, ¿e gwarantowa³ pañstwom suwerennoæ ich wewnêtrznych
polityk w takim zakresie, w jakim nie zagra¿aj¹ one s¹siadom [Zaremba, 2002,
5 stycznia]. Czy dzisiaj, w dobie globalnego obiegu informacji oraz sieci wzajemnych powi¹zañ na niespotykan¹ wczeniej skalê, mo¿na jeszcze mówiæ
o tak rozumianej suwerennoci pañstw narodowych? Wydaje siê, ¿e co najmniej tak siln¹ w³adz¹ jak w³adza polityczna reprezentuj¹ca interesy narodowe (czy te¿ cilej: interesy elit rz¹dz¹cych) jest w³adza miêdzynarodowego
kapita³u. Pañstwa s¹ zale¿ne od zewnêtrznego zasilania w kapita³, a ten
ceni sobie pokój i stabilnoæ. Zatem pañstwo, które uzale¿ni³o siê od rynków finansowych, zmuszone jest przyj¹æ cywilizowane obyczaje. Gdy wiosn¹ 1998 r. Indie dokona³y próby nuklearnej, kilka dni póniej rynek finansowy obni¿y³ ocenê zdolnoci kredytowej kraju ze stabilnej na obarczon¹ ryzykiem. Znacznie obci¹¿y³o to kasê
pañstwa i w krótkim czasie wymusi³o bardziej umiarkowan¹ politykê [Zaremba,
2002, 5 stycznia].
Profesor Elmar Altvater z Berlina jest w Bundestagu cz³onkiem komisji do
spraw globalizacji. Wypowiadaj¹c siê o zjawisku kompresji czasu i przestrzeni, twierdzi, ¿e jest ono równowa¿ne koñcowi pokoju westfalskiego 
w tym sensie, ¿e pañstwo narodowe utraci³o czêæ swojej suwerennoci na
rzecz konkurencji w postaci organizacji pozarz¹dowych i firm prywatnych
[Zaremba, 2002, 5 stycznia].
Ekspansja wielu pozarz¹dowych organizacji miêdzynarodowych (NGO)
jest wa¿nym aspektem wspó³czesnej fazy globalizacji. W odró¿nieniu od miêdzynarodowych organizacji rz¹dowych rozwijaj¹ one sw¹ dzia³alnoæ zupe³nie poza kontrol¹ rz¹dów i ich porozumieñ. Staj¹ siê aktorem sceny globalnej
o rosn¹cym znaczeniu. W pewnych kwestiach, jak na przyk³ad ochrona rodowiska czy propagowanie idei likwidowania zad³u¿enia zagranicznego krajów
najbiedniejszych, globalnie dzia³aj¹ce organizacje pozarz¹dowe staj¹ siê coraz bardziej znacz¹cym sojusznikiem postêpu spo³ecznego.
To jednak nie NGO s¹ podmiotami w najwiêkszym stopniu ograniczaj¹cymi autonomiê decyzyjn¹ pañstw narodowych. Stanowi¹ raczej rodowisko
opiniotwórcze i presjogenne, dysponuj¹c jednak ograniczon¹ realn¹ sfer¹
dzia³ania i narzêdzi wp³ywu. Potê¿niejszym ród³em redukcji znaczenia pañstwa w zakresie kszta³towania polityki (g³ównie makroekonomicznej) s¹ procesy bezporednio lub porednio powi¹zane z rosn¹c¹ si³¹ korporacji ponadnarodowych.
W warunkach liberalizacji obrotów kapita³owych i przeniesienia mechanizmów ekonomicznych ponad granice krajów, zauwa¿alne s¹ dwa równolegle postêpuj¹ce procesy:
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1. Stopniowe wyrównywanie cen czynników produkcji w skali gospodarki
globalnej.
2. Przyspieszone wyrównywanie polityki ekonomicznej poszczególnych krajów i ujednolicenie dzia³ania w sferze gospodarczej, jako realizacja zasady równania w dó³, czyli ograniczania podatków i regulacji pañstwowych
[Szymañski, 2001, s. 53].
Mo¿na powiedzieæ, ¿e obiektywnie uwarunkowana zasada równania w dó³
i konkurowanie o jakoæ walorów lokalizacyjnych dla kapita³u to jedne z najwyraniejszych skutków globalizacji i przy tym jej akceleratory. Narasta
ostroæ konkurencji, co tworzy nacisk na uwalnianie kosztów z obci¹¿eñ socjalnych i podatkowych. Pañstwa s¹ silnie uwarunkowane d¹¿eniem do ograniczania bezrobocia, narasta wiêc wspó³zawodnictwo o to, by nak³oniæ firmy ponadnarodowe i kapita³ do lokowania dzia³alnoci na terytorium zabiegaj¹cych o to
pañstw, regionów, miast. Ponadto proces dzia³a te¿ w drug¹ stronê, tzn. pañstwa zainteresowane s¹ promowaniem w³asnych podmiotów, inwestycji, kapita³u za granic¹. Procesy te nak³adaj¹ siê na siebie i nie ma chyba pañstwa tak
silnego, które swobodnie wypycha³oby kapita³ rodzimy na zewn¹trz, i jednoczenie tak odpornego, by nie dopuszczaæ kapita³u obcego.
W zwi¹zku z tym powstaje presja konkurencyjna, która odbiera pañstwom
swobodê kszta³towania polityki makroekonomicznej i bud¿etowej, uruchamiaj¹c zasadê równania w dó³ w zakresie podatków i regulacji. Maleje suwerennoæ polityki gospodarczej pañstw narodowych, co objawia siê obiektywnym procesem redukcji podatków i zmniejszania wydatków.
Mo¿na wiêc zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e globalizacja i suwerennoæ pañstwa narodowego stoj¹ w pewnej opozycji wzglêdem siebie. Nie uwa¿am, aby
globalizacja by³a antytez¹ pañstwa w tym sensie, ¿e mia³aby postêpowaæ
kosztem ci¹g³ego os³abiania funkcji pañstwa i tylko pod tym warunkiem.
Uwa¿am jednak, ¿e jest prosta zale¿noæ stanowi¹ca, ¿e postêp globalizacji
wynika z os³abienia pañstwa  oswobadzanie przyp³ywów granicznych kapita³u, dóbr, us³ug i si³y roboczej nastêpuje w wyniku pewnych ustêpstw pañstwa i rezygnacji z polityki ograniczeñ tych przep³ywów. Nie jest to jednak
pozbawianie pañstwa wp³ywu na te kwestie, bo banaln¹ prawd¹ jest, ¿e chocia¿by samo up³ynnienie granic jest decyzj¹ polityczn¹ i bez jurysdykcji si³
pañstwowych po prostu nie mia³oby miejsca.
Stwierdzam wiêc, ¿e nie jest oczywist¹ prawd¹ sformu³owanie, ¿e w procesie globalizacji dokonuje siê destrukcja instytucji pañstwa [Szymañski,
2001, s. 94]. Nastêpuje raczej przedefiniowanie jego funkcji, przesuniêcie
aktywnoci narodowych si³ politycznych do innych obszarów dzia³ania, tak by
odpowiada³y one wyzwaniom w ujêciu globalnym, a nie tylko lokalnym, krajowym.
Natomiast za zbyt jednostronne i wrêcz demagogiczne uwa¿am stwierdzenie o ubezw³asnowolnieniu rz¹dów narodowych i likwidacji warunków
obrony interesów w³asnych krajów i w³asnych obywateli wskutek ustêpowa-
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nia w³adzy decyzyjnej pañstw decyzjom  na ogó³ utajnionym  wielkich
ponadnarodowych korporacji13.
S¹dzê, ¿e przecenia siê wp³yw, jaki wywieraj¹ sw¹ si³¹ nacisku korporacje
miêdzynarodowe na politykê pañstwa, nie doceniaj¹c jednoczenie dzia³añ
pañstw w kierunku ucywilizowania agresywnego kapita³u i poddania korporacji nadzorowi oraz wypracowania swoistego kodeksu ich funkcjonowania na terytorium pañstwa narodowego.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e kontrola funkcjonowania przedsiêbiorstw miêdzynarodowych nie jest ³atwa, jednak¿e zw³aszcza pañstwa rozwiniête podejmuj¹ takie próby. W ciê¿szej sytuacji s¹ kraje s³abe, które z braku znacz¹cej
(wzglêdem korporacji) si³y ekonomicznej, z chêci ratowania swej suwerennoci gospodarczej i politycznej czêsto mog¹ pos³u¿yæ siê tylko zabiegiem
nacjonalizacji kapita³u zagranicznego [Grzelak, 1982, s. 119].
Pañstwa goszcz¹ce filie przedsiêbiorstw ponadnarodowych zmierzaj¹ do
ograniczenia ich strategicznej autonomii. Napotykaj¹ jednak istotne trudnoci, zwi¹zane tak¿e z charakterem korporacji, które tworz¹ coraz szersze
systemy wzajemnych powi¹zañ, wchodz¹c w alianse i inne formy wspó³pracy
w celu podwy¿szenia efektywnoci dzia³ania. W rezultacie pañstwa przyjmuj¹ce inwestycje takich podmiotów maj¹ utrudnione zadanie weryfikacji
zgodnoci zachowañ i celów korporacji z w³asnymi. Niemniej jednak zachodzi proces pewnego rodzaju nadzoru nad funkcjonowaniem przedsiêbiorstw
miêdzynarodowych, jako ³¹czny efekt starañ pañstw i organizacji miêdzynarodowych w tym zakresie oraz ulegania samych korporacji tendencjom do
ograniczania ich swobody, w oczekiwaniu lepszych warunków wspó³pracy.
Ograniczanie strategicznej i faktycznej autonomii podmiotów gospodarki
globalnej zachodzi systematycznie, lecz powoli i nie bezkonfliktowo. Istnieje
nawet przybli¿ona typologia tych¿e ograniczeñ, stworzona przez Y. L. Doza
i C. K. Prahalada, obejmuj¹ca dwojaki zakres ograniczeñ:
1. Ograniczenia swobody strategicznej  oddzia³ywanie na wybór strategii
przedsiêbiorstwa w danym kraju za pomoc¹ odpowiednich zasad prawnych i przepisów finansowych.
2. Ograniczenia autonomii zarz¹dzania fili¹  wp³ywanie na mechanizm
podejmowania decyzji w przedsiêbiorstwie macierzystym i w filii.
Odpowiedzi¹ korporacji miêdzynarodowych na próbê rozci¹gania kontroli
pañstw goszcz¹cych nad ich funkcjonowaniem jest stosowanie rodków przeciwdzia³aj¹cych. rodki te zale¿¹ od si³y przetargowej przedsiêbiorstwa w stosunku do rz¹du kraju goszcz¹cego i od pozycji konkurencyjnej wzglêdem firm
rodzimych. Do g³ównych elementów tworz¹cych tê si³ê zaliczy³bym14:
1. Technikê i technologiê  inwestycje nowoczesnych, dobrze zarz¹dzanych
korporacji ponadnarodowych równoznaczne s¹ z transferem (importem)
nowych technologii przez kraj goszcz¹cy, co stanowi kartê przetargow¹
13
14

Cytaty zaczerpniête z: [Szymañski, 2001, s. 9899].
Na podstawie: [Grzelak, 1982, s. 122124].
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korporacji w obronie przed tendencjami pañstwa do ograniczania jej autonomii.
2. Ekonomiê skali  stanowi ona wa¿ny czynnik buduj¹cy si³ê ekonomiczn¹
korporacji, a wiêc tak¿e efektywny rodek przeciwdzia³ania redukcji ich
suwerennoci.
Mimo widocznych trudnoci zwi¹zanych z wprowadzaniem regulacji i kontroli zagranicznych inwestycji bezporednich (zw³aszcza operacji finansowych dokonywanych po wejciu inwestycji bezporednich przez te same podmioty) zosta³a wykszta³cona pewna praktyka w tym zakresie. Regulacja prawna stosowana przez pañstwa narodowe nad dzia³alnoci¹ przedsiêbiorstw
zagranicznych odbywa siê na omiu p³aszczyznach: 1) podleg³oæ administracyjna; 2) kryteria celów inwestowania; 3) sfera wa¿noci; 4) kwestie finansowe (g³ównie transfer zysków); 5) zatrudnienie i szkolenie kadr; 6) transfer
technologii; 7) stosowane bodce i zachêty inwestycyjne; 8) ustalenia w zakresie rozstrzygania sporów powstaj¹cych na tle funkcjonowania przedsiêbiorstw.
Podsumowuj¹c, opowiadam siê za uznaniem globalizacji za czynnik redukuj¹cy suwerennoæ decyzji pañstwowych. Nie jest jednak prawd¹, jakoby
wywi¹zywa³a siê swoista walka o przywództwo i prymat w zakresie zarówno
decyzji gospodarczych, jak i czêciowo politycznych, podejmowanych na terenie poszczególnych pañstw narodowych, a rozgrywaj¹ca siê miêdzy w³adz¹
polityczn¹ tych pañstw a korporacjami miêdzynarodowymi. Uwa¿am, ¿e nale¿y wyranie rozgraniczyæ pojêcia suwerennoci od niepodleg³oci. Ograniczenie suwerennoci pañstw narodowych nie jest niczym wiêcej ni¿
pomniejszeniem niezale¿noci jego decyzji, os³abieniem mo¿liwoci podejmowania ich samodzielnie. Pañstwa nie staj¹ siê podleg³e korporacjom,
lecz musz¹ siê liczyæ z ich interesami i podejmowaæ wysi³ki nadzorcze wzglêdem nich.
Poza tym, w ograniczeniu suwerennoci pañstw mo¿na siê doszukiwaæ elementów pozytywnych. Takie spojrzenie prezentowane jest przez Edmunda
Szota w pracy Zabójcy kapitalizmu [Szot, 2001]. Zauwa¿a on, ¿e suwerennoæ pañstwa nie jest dobrem najwy¿szym, bywa za to czêsto mylnie pojmowana (np. Kuba jest niew¹tpliwie suwerenna, ale jej mieszkañcy oddaliby
znaczn¹ czêæ suwerennoci za prawa jednostki i poprawê statusu materialnego). Pojawienie siê silnych podmiotów w postaci miêdzynarodowych organizacji pozarz¹dowych oraz przedsiêbiorstw ponadnarodowych zapobiega
fetyszyzacji pañstwa i decyzyjnej roli wspólnot narodowych (reprezentowanych przez w³adzê pañstwow¹) i ³amaniu wartoci, które wykraczaj¹ poza wymiar wspólnotowy. Mo¿na to tak¿e rozumieæ jako poszerzanie indywidualnych wolnoci.
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6.2. Globalizacja a demokracja
Rz¹dy bêd¹ mia³y coraz mniejsz¹ kontrolê nad przep³ywem informacji, technologii,
chorób, imigrantów, uzbrojenia oraz nad transakcjami finansowymi. W sprawach
wewnêtrznych i miêdzynarodowych rosn¹æ bêdzie rola aktorów niepañstwowych 
od firm po organizacje [Darewicz, 2001]
 takie sformu³owania zawarte zosta³y w przygotowanym na zlecenie CIA
raporcie o stanie wiata do 2015 r. (Globalne trendy 2015). Eksperci podzielaj¹ wiêc obawy, ¿e globalizacja prowadzi do ograniczeñ regulacyjnych ze strony pañstw. Powstaje jednak pytanie  skoro rz¹dy s¹ wybieraln¹ reprezentacj¹ interesów i w³adzy narodów, to czy redukcja autonomii rz¹dów nie jest zagro¿eniem dla demokracji?
Za pewn¹ przes³ankê istnienia konfliktu globalizacji i demokracji uzna³bym fakt, ¿e presja kapita³u i zewnêtrznych si³ ekonomicznych wywo³uje
stopniowe kruszenie cia³ przedstawicielskich. Oczywicie zachowuj¹ one
swe kszta³ty i funkcje i, jak pisa³em powy¿ej, staraj¹ siê aktywnie reagowaæ
na dzia³ania korporacji ponadnarodowych, jednak nastêpuje stopniowe
przeorientowanie tych organów decyzyjnych. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
politycy coraz silniej ws³uchuj¹ siê w g³osy rynków kapita³owych, finansowych, a nie tylko w g³osy wyborców. Wzrost wp³ywu rynków to wzrost roli
w³adz niewybieralnych, czyli przeniesienie podejmowania decyzji z areny
publicznej do instytucji prywatnych. Mo¿na oczywicie argumentowaæ, ¿e to,
co s³u¿y rynkowi, s³u¿y tak¿e demokracji, bo rynek, zw³aszcza dzia³aj¹cy
w warunkach zaostrzaj¹cej siê konkurencji, odzwierciedla indywidualne
decyzje prywatnych aktorów rynkowych, jest wiêc wysoce demokratyczny.
Jest to jednak, moim zdaniem, tylko pozorna prawda, gdy¿ nie ma równego
i powszechnego dostêpu obywatelskiego do rynków, które odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w os³abianiu demokracji. Rynki bowiem, które zagra¿aj¹ demokratycznym cia³om przedstawicielskim przez wywieranie na nie wp³ywu, to
g³ównie pole manewru korporacji miêdzynarodowych. A decyzje przedsiêbiorstw ponadnarodowych trudno chyba uznaæ za reprezentacjê demokratyczn¹ woli spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Problematykê ograniczania suwerennoci pañstwa uzna³em za wyolbrzymion¹, ukaza³em, ¿e przeszacowuje siê stosunek si³ kapita³ów obcych do si³y
pañstwa w starciu o prymat w kszta³towaniu polityki gospodarczej na terytorium pañstw narodowych. Je¿eli nawet z tego tytu³u nie wynikaj¹ specjalne
zagro¿enia dla mechanizmów demokratycznych w pañstwach, to obawiam
siê, ¿e mo¿na siê ich doszukiwaæ gdzie indziej i ostatnie wydarzenia polityczne w Europie (Polsce, Francji, Holandii) potwierdzaj¹ moje obawy.
Wzrost procesów globalizacyjnych charakteryzuje siê nierównomiernym
podzia³em korzyci z niego wynikaj¹cych, co pokaza³em ju¿, odwo³uj¹c siê do
g³ównych mechanizmów napêdowych globalizacji  g³ównymi jej partcypantami s¹ kadry wysoko kwalifikowanej si³y roboczej oraz udzia³owcy i mene-
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d¿erowie. Choæ szczytn¹ ide¹ g³oszon¹ przez zwolenników globalizacji jest
niwelowanie ró¿nic dochodowych, a autorzy Measuring Globalization [s. 79]
dowodz¹, ¿e postêp globalizacji nie ma nic wspólnego z zaostrzaniem siê
podzia³ów dochodowych, to jednak proces polaryzacji dochodów postêpuje
i to nie tylko w krajach rozwijaj¹cych siê, ale tak¿e w najbogatszych.
Wnioskujê, ¿e wzrost zró¿nicowañ dochodowych i w poziomie ¿ycia stanowi istotne zagro¿enie dla demokracji. Jeli wiêc uznaæ, ¿e globalizacja przyczynia siê do polaryzacji dochodów, to faktem jest, ¿e stanowi wyrane wyzwanie dla demokracji w skali globu.
Demokracja jest ustrojem, który mo¿e funkcjonowaæ przy pewnym, lecz
nie ka¿dym poziomie nierównoci, postrzeganej jako niesprawiedliwoæ spo³eczna. Monteskiusz, jeden z twórców idei demokracji, twierdzi³ w swym
dziele O duchu praw, ¿e ustrój demokratyczny nie mo¿e istnieæ, je¿eli wiêkszoæ obywateli nie przedk³ada interesów ogó³u nad swoje w³asne [Szymañski, 2001, s. 106]  a to objawia siê m.in. rosn¹cym zró¿nicowaniem poziomów
¿ycia. Choæ nie wszyscy w tym samym stopniu uczestnicz¹ w procesach gospodarczych i osi¹gaj¹ równe korzyci, to maj¹ jednak równe prawa polityczne
i prawo g³osu w pañstwie demokratycznym. Przy nadmiernym wzrocie nierównoci fakt ten odzwierciedlaj¹ decyzje wyborcze. Nasilaj¹ce siê frustracje i konflikty odnajduj¹ realizacjê polityczn¹ we wzrocie sympatii dla ruchów populistycznych i nacjonalistycznych, operuj¹cych has³ami antydemokratycznymi, antys¹siedzkimi, nawo³uj¹cymi do odwracania procesów integracyjnych, do zamykania granic. Populistyczne wykwity, daj¹ce szanse
niedemokratycznym strukturom w³adzy, wyrastaj¹ na bazie niepokojów spo³ecznych narastaj¹cych na skutek rosn¹cych nierównoci.

7. Jaka droga dla pañstwa narodowego?
Kapitalizm tworzy bogactwo, sam jednak nie jest w stanie zapewniæ wolnoci, demokracji i rz¹dów prawa. Biznes nie ma za zadanie staæ na stra¿y wartoci uniwersalnych  jest nastawiony na zysk. Nawet ochrona rynku jako takiego wymaga czego
wiêcej ni¿ tylko dba³oci o w³asny interes. Uczestnicy gry rynkowej konkuruj¹ przecie¿ ze sob¹ po to, by zwyciê¿yæ, i gdyby tylko mogli, wyeliminowaliby konkurencjê.
A zatem sprawy wolnoci, demokracji i rz¹dów prawa nie mo¿na zostawiæ na ³asce si³
rynkowych. Potrzeba nam zabezpieczeñ instytucjonalnych [Soros, 2000].
ród³em porz¹dku instytucjonalnego by³y historycznie pañstwa, tworz¹c
w miarê stabilny ³ad i dbaj¹c o ochronê wspólnych interesów. Jeli jednak
przyjmiemy, ¿e rola pañstwa os³ab³a na tyle, ¿e jednostkowe interesy i stoj¹ca
za nimi si³a ekonomiczna korporacji i rynków finansowych wygrywaj¹ z interesem publicznym, to nale¿y siê zastanowiæ, jaka jest przysz³oæ pañstwa, jak
ma ono realizowaæ swe zadania.
Kszta³tuje siê globalizacja gospodarki, a nie kszta³tuje siê wiatowy rz¹d,
który móg³by pe³niæ te funkcje, które uznaje siê za bezdyskusyjne i niezbêd-
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ne. Nie tworzy siê wiêc warunków powstania innego ni¿ pañstwo suwerena,
który by narzuci³ jakie ramy, warunki brzegowe dla rynku [Szymañski, 2001,
s. 95]. Globalizacja jest wiêc skazana na wchodzenie w interakcje z pañstwem narodowym. W teorii dostrzegam kilka stanowisk: 1) w zasadzie nie ma
o czym mówiæ, bo globalizacja wspiera pañstwo pod tym wzglêdem, ¿e s³u¿y
jego obywatelom jako pozytywna si³a wzrostu; 2) globalizacja jest zagro¿eniem dla pañstwa, zaprzecza wolnoci, demokracji i samostanowieniu; 3) globalizacja jest ród³em wzrostu, ale przysparza problemów zwi¹zanych z podzia³em dochodu i nadmiern¹ autonomizacj¹ rynków finansowych i dzia³añ
korporacji ponadnarodowych. Opowiadam siê za ostatnim z przedstawionych
ujêæ, którego stara³em siê dowodziæ w niniejszej pracy. Stanowisko to implikuje równie¿, ¿e zadaniem pañstwa w obliczu trendów globalizacyjnych jest
podejmowanie dzia³añ przystosowawczych zamiast reakcji obronnych przed
nimi.
Istotnego ród³a si³y dla pañstw narodowych nale¿y siê dopatrywaæ w grupowaniu siê w porozumienia integracyjne. Na temat stosunków wzajemnych
tendencji globalizacyjnych i regionalizacyjnych mo¿na by napisaæ odrêbn¹,
rozleg³¹ pracê. Ja jednak ograniczê siê do kilku stwierdzeñ, które s¹ najistotniejsze z punktu widzenia wyzwañ, jakie stwarza dla pañstw narodowych
postêpuj¹ca globalizacja.
Sporód mnogoci zdañ na ten temat uwa¿am za najtrafniejsze te, ¿e regionalizacja zarówno wspiera procesy globalizacyjne, jak te¿ zabezpiecza pañstwa integruj¹ce siê przed negatywnymi konsekwencjami globalizacji.
Regionalne porozumienia pozwalaj¹ rz¹dom na os³abienie specjalnych grup
nacisku i przyjêcie wspólnej polityki wobec rynku wewnêtrznego i globalnego. Regionalizm stwarza warunki do przeprowadzenia potrzebnych reform
legislacyjnych na poziomie narodowym, niezbêdnych do szerszego otwarcia
na globaln¹ gospodarkê. Wzmacnia politykê stabilizacji i poprawia wiarygodnoæ kraju, co wp³ywa zachêcaj¹co na kapita³ zagraniczny [Kleer, 1998, s. 62].
Przejcie od gospodarki narodowej do gospodarki globalnej jest bardzo
trudnym zadaniem. Dlatego istnienie regionalnych ugrupowañ mo¿e byæ naturalnym krokiem w procesie ewolucyjnych zmian ku gospodarce globalnej.
Na szczeblu regionalnym ³atwiej wypracowaæ i egzekwowaæ pewne zasady
zwi¹zane z liberalizacj¹ handlu, promowaniem i ochron¹ inwestycji bezporednich, ochron¹ rodowiska czy ochron¹ w³asnoci intelektualnej, ni¿ na
szczeblu globalnym. Znaczenie regionalizmu jest podkrelane wtedy, gdy dostrzega siê negatywne skutki globalizacji takie jak: narzucanie modelu rozwoju, globalizacja zagro¿eñ ekologicznych, powiêkszanie siê luk rozwojowych miêdzy pañstwami, regionami, marginalizacja niektórych spo³eczeñstw, ograniczanie swobody dzia³ania rz¹dów w stosunku do przedsiêbiorstw ponadnarodowych [Kleer, 1998, s. 63].
Oddzieln¹, równie¿ bardzo rozbudowan¹ problematyk¹ jest zagadnienie
rz¹dzenia w skali globu, ewentualnego utworzenia systemu gospodarczego
zarz¹dzania o zasiêgu wiatowym, który mia³by byæ odpowiedzi¹ na malej¹c¹
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rolê pañstwa w tym zakresie. Rozbudowane dywagacje teoretyczne15 obejmuj¹ m.in. postulaty utworzenia nowego globalnego ³adu instytucjonalnego,
opartego np. na przewodnictwie pañstw Triady, czy te¿ zreformowanie istniej¹cych ju¿ organizacji miêdzynarodowych, tak by funkcjonowa³y na zasadach
demokracji. Wydaje siê jednak, ¿e trudno by³oby zbudowaæ globalny system
demokratyczny (je¿eli w ogóle jest to mo¿liwe), gdy¿ dotychczas demokracja
dzia³a³a tylko na poziomie pañstwa narodowego. Jeli nawet nie jest to wykonalne, to rozwi¹zaniem by³by globalny system odpowiedzialny (accountable), jak argumentuje Graham Thompson16. Wsparciem w radzeniu sobie z wyzwaniami globalizacyjnymi by³yby instytucje miêdzynarodowe, które choæ
nie mog³yby siê staæ doskonale demokratyczne, to potrafi³yby funkcjonowaæ
w sposób odpowiedzialny, na zasadach operacyjnej demokratyzacji dzia³añ (operational democratization), tzn. w sposób przejrzysty, z zachowaniem
jasnoci procedur administracyjnych, dyscypliny bud¿etowej, nadzoru prawnego i innych wymogów proceduralnych.

8. Podsumowanie
Nie poczuwam siê do bycia globalist¹, nie uto¿samiam siê tak¿e z krytykami globalizacji. Moje pogl¹dy na jej temat plasuj¹ siê porodku tych skrajnych ocen skutków globalizacji, gdzie poród ca³ego spektrum pogl¹dów
bardziej wywa¿onych, doceniaj¹cych zarówno potencjalne korzyci z uczestnictwa w procesach globalizacyjnych, jak i dostrzegaj¹cych zagro¿enia, które
ze sob¹ te procesy nios¹.
W odniesieniu do wp³ywu, jaki globalizacja wywiera na kszta³t pañstwa,
nie uwa¿am, aby globalizacja by³a antytez¹ pañstwa w tym sensie, ¿e mia³aby
postêpowaæ kosztem ci¹g³ego os³abiania funkcji pañstwa i tylko pod tym
warunkiem. Z ca³¹ pewnoci¹ tendencje globalizacyjne stanowi¹ wyzwanie
dla funkcji i formy pañstwa narodowego i fakt ten nie mo¿e nie zostaæ zauwa¿ony. W³anie to, ¿e pañstwo musi byæ wiadome procesów w skali globalnej
oraz ich dynamizacji i ró¿norodnoci, uwa¿am za wniosek najistotniejszy
i ogromnie wa¿ne wskazanie dla spo³ecznoci pañstw.
Obecne tendencje rozwojowe maj¹ strategiczne znaczenie z punktu widzenia perspektyw rozwojowych poszczególnych krajów. Mog¹ one zostaæ dostatecznie wczenie rozpoznane i wziête pod uwagê w procesie formu³owania
koncepcji rozwoju, albo zostanie pope³niony zasadniczy b³¹d w kszta³towaniu przysz³oci kraju i spo³eczeñstwa. Trafne odczytanie megatrendów cywilizacyjno-kulturowych ma dla pañstw narodowych zasadnicze znaczenie zarówno w sensie uwiadomienia sobie, ¿e procesy te rzeczywicie zachodz¹,
jak i zajêcia w stosunku do nich racjonalnego stanowiska.
15
Ich szczegó³owe omówienie zawarte jest w: G. F. Thompson, Governing Globalization
i Y. Dror, The Autonomy of States in an Epoch of Globalization, obie publikacje w: [Bünz, Kukliñski, 2001].
16
G. F. Thompson, Governing Globalization w: [Bünz, Kukliñski, 2001, s. 6263].
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Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e nieumiejêtnoæ uwa¿nego rozpoznawania
i antycypowania procesów rozwojowych, w tym tendencji i kierunków globalizacyjnych, nara¿a pañstwo narodowe na permanentny brak w³asnej wizji
przysz³oci i mo¿liwoci jej wspó³tworzenia. W³anie wtedy pañstwo jest
szczególnie nara¿one na wymieniane przeze mnie zagro¿enia globalizacyjne,
takie jak odkulturowienie, destabilizacja równowagi dochodowej, utrata
mo¿liwoci swobodnego kszta³towania polityki makroekonomicznej czy
wreszcie realne os³abienie demokratyzacji ¿ycia.
Pañstwa musz¹ odpowiadaæ na tendencje rozwojowe przedefiniowaniem
swych funkcji, przesuniêciem aktywnoci narodowych si³ politycznych do innych obszarów dzia³ania, tak by odpowiada³y one wyzwaniom w ujêciu globalnym, a nie ju¿ tylko lokalnym, krajowym. Musz¹ zdawaæ sobie sprawê z potencja³u, jaki zawarty jest w promowaniu konkurencyjnoci lokalnych aktorów ekonomicznych i uatrakcyjnianiu swojego terytorium dla inwestowania
mobilnego globalnie kapita³u, a tak¿e w pozostaj¹cych tylko w gestii pañstwa
sferach: dóbr publicznych, kszta³cenia, infrastruktury spo³ecznej, planowania rozwojowego z uwzglêdnieniem mo¿liwoci uczestnictwa w ugrupowaniach integracyjnych pañstw. Umiejêtne spo¿ytkowanie tego potencja³u mo¿e sprawiæ, ¿e korzyci z globalizacji przewy¿sz¹ zagro¿enia, jakie mo¿e ona
nieæ dla przysz³oci pañstwa narodowego.
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