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Wstęp
Globalizacja jest procesem otwartym, będącym wynikiem nieustannej modyfikacji
i ewolucji międzynarodowego ładu ekonomicznego. Proces ten trwa i ewoluuje
od co najmniej XV wieku. Łączy się on nierozerwalnie z wielkimi wydarzeniami
społecznymi i gospodarczymi, takimi jak: wielkie odkrycia geograficzne, wynalazki
i wdrożenia naukowo-techniczne oraz włączenie do procesów rozwojowych krajów
najsłabiej rozwiniętych.
Proces ten jako skutek rozwoju społecznego i gospodarczego ze względu na powiązania gospodarczo-ekonomiczne, stan techniczny rozwiązań i rozmiar zachodzących zjawisk staje się zjawiskiem światowym. Jego skutkiem ma być powstanie
rynku globalnego. Tworzący się rynek globalny wyzwala się spod władzy i kontroli
instytucja państwa. Dotychczasową funkcją państwa było dążenie do kompromisu
między interesem jednostkowym i zbiorowym. W dobie globalizacji państwo traci
jednak tę władzę, gdyż nie może wpływać na decyzje transnarodowych eksterytorialnych podmiotów. Tym samym proces globalizacji można przyrównać do gry, która toczy się bez udziału arbitra, a gracze poddawani są coraz większej, bo globalnej
konkurencji. Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stoją
współcześnie wszystkie państwa, jest wykorzystanie pozytywnych skutków globalizacji przy jednoczesnym łagodzeniu skutków negatywnych. Problemem nadal pozostanie jednak to, że proces globalizacji prowadzi nieuchronnie do podziału na „zwycięzców” i „pokonanych”. Rozkład bowiem korzyści wynikających z globalizacji
w skali zarówno ogólnoświatowej, jak i regionalnej, krajowej, a w końcu jednostkowej, jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej na globalizacji zyskują kraje rozwijające
się i aktywnie uczestniczące w tym procesie, nie zaś kraje najbiedniejsze, które
z różnych względów niezdolne są do dostosowania się do światowych wymagań.
W efekcie i gospodarki, i społeczeństwa tych krajów wyłączone zostają z możliwości korzystania z osiągnięć globalizacji (np. wiele krajów Afryki czy Ameryki Łacińskiej). Nadal zatem fundamentalne pytanie związane z globalizacją pozostaje otwarte: czy uda się tę grę toczyć tak, aby – skoro nie wszyscy mogą wygrać – wygranych
było jak najwięcej, a przegranych jak najmniej?
Prezentowana książka jest refleksją nad tak postawionym pytaniem. Refleksja ta
wymaga interdyscyplinarnego podejścia i pełnego spojrzenia na koszty i korzyści
związane z procesem globalizacji.
Aby osiągnąć spójność prezentowanego materiału, uporządkowano go w następujący sposób:
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Część 1. Międzynarodowe przepływy towarów, usług i kapitałów
w dobie procesów globalizacji
Rozprzestrzenianie się na różne kraje i regiony świata aktywności gospodarczej jest
konsekwencją poszukiwania przez firmy optymalnych warunków do produkcji i lokowania kapitału. Międzynarodowe korporacje nastawione na działalność o charakterze globalnym dzielą produkcję swoich wyrobów pomiędzy różne kraje i regiony.
Optymalizują w ten sposób koszty produkcji, montażu, transportu, magazynowania
i dystrybucji. Dzięki podmiotom operującym na rynku wielonarodowościowym
zwiększają się powiązania ekonomiczne, polityczne i społeczne. Powstaje globalny
rynek towarów, usług, kapitału i podziału pracy.
Część 2. Ugrupowania integracyjne, gospodarki narodowe i inni gracze
wobec wyzwania integracyjnego
Procesy integracyjne stanowią dynamiczny element stosunków międzynarodowych.
Są też względnie autonomicznym składnikiem wpływającym w poważnym stopniu
na dynamikę i strukturę relacji między podmiotami gospodarki światowej. Regionalizacja jest konsekwencją globalizacji i zwiększonej konkurencji oraz powiększających się rynków zbytu, pozwalających na wykorzystanie efektów skali, co jednocześnie przyspiesza procesy regionalizacji.
Część 3. Polska w globalnej gospodarce – wybrane problemy
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej postawiło przed polskimi przedsiębiorstwami wyzwanie budowania zdolności do konkurowania zarówno na jednolitym
rynku europejskim, jak i w skali globalnej. Powiększenie jednolitego rynku, dynamiczny rozwój technologii i transportu, wzrost znaczenia organizacji i instytucji
międzynarodowych, a także ekspansja zagranicznych przedsiębiorstw stymulują lub
wręcz wymuszają internacjonalizację małych i średnich polskich przedsiębiorstw.
Rosnąca konkurencja na zagranicznych rynkach, wysokie wymagania odbiorców
produktów i upowszechnianie się międzynarodowych standardów narzucają przedsiębiorcom potrzebę ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków
i budowania bezpieczeństwa ekonomicznego w skali mikro i makro.
Część 4. Znaczenie komunikacji i marketingu dla kształtowania postaw
w globalnej gospodarce
Skuteczne konkurowanie na rynkach krajowych i zagranicznych wymaga od przedsiębiorstw umiejętnego przygotowania oraz realizowania działań marketingowych,
wśród których szczególną rolę odgrywa komunikacja marketingowa. W globalnej
gospodarce, która jest siecią połączeń i współzależności, przedsiębiorstwa muszą
współpracować z różnymi podmiotami tego otoczenia, aby dostarczać klientom coraz większych korzyści, a jednocześnie osiągać zyski. Coraz większa liczba przed-
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siębiorstw angażuje się w operacje na rynkach zagranicznych, dostrzegając w internacjonalizacji możliwość rozwoju oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jest to
konsekwencją postępującej globalizacji, która wymusza internacjonalizację przedsiębiorstw.
Część 5. Państwo w globalnej gospodarce
Od połowy lat 90. globalizacja procesów ekonomicznych na nowo ożywiła dyskusję
nad kwestią siły zarówno państwa, jak i globalnych korporacji (tzw. globalnego kapitalizmu). Przede wszystkim w Nowej Ekonomii Politycznej prezentowane są dwa
stanowiska w tej kwestii: pierwsze – które uznaje tzw. silne państwa, będące „przeciwwagą” dla globalnego biznesu, oraz drugie – które głosi pogląd, że siła państwa
i – w konsekwencji – jego zdolność do aktywności oraz oddziaływania na globalne
i krajowe procesy ekonomiczne jest wyraźnie ograniczona na tle możliwości w tym
zakresie transnarodowych korporacji. Nawet nie opowiadając się za którymś z tych
stanowisk, wyraźnie można zauważyć, że funkcje państwa podczas ostatnich kilkunastu lat podlegają ewolucji głównie ze względu na postępującą globalizację rynków
towarowych i kapitałowych. Liberalizowane nieustannie przepływy kapitałowe,
rosnące znaczenie korporacji transnarodowych, umiędzynarodowienie rynku dóbr
i usług, migracje ludności, rozwój tzw. nowej gospodarki, kształtowanie się światowego rynku dóbr kultury, rosnące znaczenie niektórych organizacji międzynarodowych – to czynniki, które powodują, że coraz większa część aktywności gospodarczej nie podlega ani kontroli, ani nawet regulacji władz państwowych. Pewne
mechanizmy kształtowania ładu międzynarodowego kształtowane są przez mechanizmy oddziaływania na poszczególne gospodarki narodowe (np. poprzez sankcje),
jednak część kompetencji nadal pozostaje w gestii instytucji danego państwa (np.
kształtowanie polityki strukturalnej, oddziaływanie na rynek pracy itp.).
Małgorzata Domiter

