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OBLICZA GLOBALIZACJI

• Globalizacja stanowi przedmiot zainteresowania różnych dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych. Jej przedmiotem oddziaływania mogą być różne sfery
(…) czy elementy i struktury (np…).

• Globalizacja na gruncie politologii i stosunków międzynarodowych

• Globalizacja w ujęciu socjologicznym



GLOBALIZACJA NA GRUNCIE POLITOLOGII I 
STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

• Globalizacja i globalizm

• W 1971 r. termin „globalny” w słowniku Webstera (Webster’s Third International
Dictionary, wyd. w Londynie)

• W 1972 r. badacz George Modelski użył terminu „globalizacja”

• Badacz Ferdinand Braudel mówił (koniec lat 70.) o économie-monde

• Definicja przyjęta przez E. Haliżaka:
• Globalizacja jako wielowymiarowy proces zmiany warunków życia ludzi, grup

społecznych i społeczeństw w skali całego świata (globu), która to zmiana obejmuje sferę
świadomości i wzorce zachowań, reguły funkcjonowania wszelkich instytucji społecznych,
w tym państwa, i stosunki między nimi.

• W rzeczywistości nie chodzi o jeden proces, lecz wiele procesów globalizacji
zachodzących równocześnie w różnych dziedzinach życia, np. globalizacja zagrożeń
ekologicznych; w sferze finansów, produkcji i handlu; w sferze kultury, itd.



GLOBALIZACJA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM

• „trudno znaleźć temat socjologiczny, na który nie miałaby wpływu kształtująca się
globalna rama odniesienia” (Anthony Giddens)

• globalizacja to „rosnąca współzależność różnych społeczeństw, regionów i krajów
świata w miarę zacieśniania się stosunków gospodarczych i społecznych na świecie”
(Anthony Giddens)

• globalizacja to „proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności
ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych,
ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji
świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi
społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej”
(Piotr Sztompka)

• Globalizacja jako „nieunikniony los świata” i „nieodwracalny proces, który dotyczy
każdego z nas w takim samym stopniu i w ten sam sposób” (Zygmunt Bauman)



GLOBALIZACJA W EKONOMII



GOSPODARKA ŚWIATOWA (GŚ)

• zbiorowość różnorodnych organizmów oraz instytucji funkcjonujących zarówno na
poziomie krajowym, jak i na szczeblu międzynarodowym – tj. regionalnym,
ponadregionalnym lub globalnym (m.in. przedsiębiorstwa krajowe i
międzynarodowe/transnarodowe, gospodarki narodowe, państwa, ugrupowania
integracyjne, organizacje międzynarodowe), które bezpośrednio lub pośrednio
zajmują się działalnością gospodarczą oraz są powiązane ze sobą w pewien
całościowy system poprzez sieć międzynarodowych stosunków ekonomicznych

• kryterium instytucjonalne, podmiotowe

• kategoria ekonomiczna o charakterze zarówno dynamicznym, jak i historycznym

• inna definicja GŚ opiera się na kryterium funkcjonalnym



GOSPODARKA ŚWIATOWA (GŚ)

• Podmioty współczesnej GŚ, wynikające z przyjętej definicji GŚ wg kryterium
instytucjonalnego:

• Przedsiębiorstwa narodowe/krajowe PN

• Przedsiębiorstwa/korporacje transnarodowe/międzynarodowe/wielonarodowe
KTN

• Gospodarki narodowe poszczególnych krajów wraz z instytucją państwa GN

• Międzynarodowe (w tym regionalne) ugrupowania integracyjne MIU

• Międzynarodowe organizacje gospodarcze MOG



GOSPODARKA GLOBALNA (GG)

• Współczesna gospodarka światowa staje się lub – w ocenie niektórych – już stała się
gospodarką globalną.

• Pojęcie GŚ nie jest tożsame z GG.
• GŚ w ujęciu instytucjonalnym/podmiotowym to zbiorowość różnorodnych podmiotów

(organizmów, instytucji) prowadzących działalność gospodarczą, trwale powiązanych ze
sobą w pewien całościowy system poprzez sieć międzynarodowych stosunków
gospodarczych.

• Pojęcie GG odnosi się natomiast do organicznej całości globalnych procesów
gospodarczych, charakteryzujących się specyficznymi cechami.

• Jeśli gospodarkę światową rozumieć jako agregat gospodarczy na skalę ogólnoświatową,
złożony z różnych podmiotów gospodarczych, to GG jest powstającą w ramach GŚ
nową jakością lub nowego rodzaju organizmem czy systemem ekonomicznym o
charakterze globalnym.



GLOBALIZACJA

• Globalizacja to najbardziej zaawansowany (najwyższy) etap procesu
umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, którego szczególnie
istotną cechą jest scalanie się (integrowanie się) działalności
gospodarczej prowadzonej przez poszczególne podmioty w skali
międzynarodowej.



POCZĄTKI GLOBALIZACJI 

• Globalizacja odnosi się do wielu sfer życia ludzi: gospodarki, polityki,
społeczeństwa, kultury, co widać w genezie tego pojęcia.

• Globalizacja a internacjonalizacja

• Internacjonalizacja życia gospodarczego

• Multilateralizacja stosunków gospodarczych



W LITERATURZE PRZEDMIOTU SPOTYKA SIĘ RÓŻNE 
POJĘCIA, KTÓRE NALEŻY ODRÓŻNIAĆ I ROZUMIEĆ:

• Internacjonalizacja gospodarki – rozwój stosunków międzynarodowych między
względnie niezależnymi gospodarkami krajowymi i firmami narodowymi

• Międzynarodowa integracja gospodarcza – zarówno element globalizacji, jak i jego
odwrotność w odniesieniu do szczebla regionalnego (regionalizacja gospodarcza)

• Transnacjonalizacja gospodarki światowej – odnosi się do rosnącej roli
przedsiębiorstw transnarodowych, których pochodzenie trudno często
jednoznacznie wskazać

• Globalizacja – proces poszerzenia i pogłębienia współzależności między krajami,
regionami, społeczeństwami, firmami i wszelkimi podmiotami gospodarczymi w
wyniku rosnących przepływów międzynarodowych oraz działalności korporacji
transnarodowych, co prowadzi do jakościowo nowych powiązań na różnych
szczeblach – między przedsiębiorstwami, rynkami i gospodarkami.



GLOBALIZACJĘ CHARAKTERYZUJE:

• wielowymiarowość

a globalizację gospodarczą (ekonomiczną) w szczególności:

1. złożoność

2. wielopoziomowość i jednoczesne zespalanie się działalności
gospodarczej na różnych poziomach

3. międzynarodowa współzależność podmiotów gospodarki
światowej, która nie zawsze jest symetryczna

4. ścisłe powiązanie z postępem nauki, techniki i organizacji

5. kompresja czasu i przestrzeni

6. dialektyczny charakter



• Podsumowując, u podstaw globalizacji znajdują się czynniki o
zróżnicowanym charakterze:

• Ekonomicznym (przyjęcie systemu gospodarki wolnorynkowej i liberalizacja
gospodarcza zarówno wewnątrz krajów, jak i między nimi)

• Technologicznym (postęp techniczny prowadzący do spadku kosztów
komunikowania się i transportu oraz wzrost szybkości przenoszenia się
informacji)

• Politycznym (upadek komunizmu i ruchy na rzecz demokracji w krajach
postkomunistycznych)



• Nowe formy współpracy gospodarczej i integracji zwłaszcza po II WŚ

• Otwieranie się rynków dla handlu towarowego nie jest zjawiskiem
nowym, jednak ostatnie dekady przyniosły jego intensyfikację i
wykazują się nowymi cechami jakościowymi



GDZIE WYPRODUKOWANO TWOJE 
AUTO?







ZWROT KU PRODUKTOM REGIONALNYM, 
LOKALNYM, TRADYCYJNYM?





EFEKTY/SKUTKI GLOBALIZACJI

• Efekty globalizacje są zróżnicowane i mają głęboki charakter.

• Globalizacja powoduje, że:
• Poszczególne gospodarki narodowe muszą szukać sposobów na dostosowanie

się do tego procesu

• Konieczne są nowe procesy demokratyzacji

• Kształtują się tendencje do ideologicznego ekstremizmu i religijnego
fundamentalizmu

• Ewoluują stosunki między Północą a Południem

• Organizacje pozarządowe są zachęcane do generowania nowych norm i
polityk umożliwiających globalne rządzenie





PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ 
GLOBALIZACJI

(BANK ŚWIATOWY, 2002)
• Przyjęcie, że w ramach nowej rundy „rozwojowej” negocjacji handlowych

nie będzie podejmowana problematyka zaostrzonych standardów
socjalnych i środowiskowych

• Poprawa klimatu inwestycyjnego w krajach rozwijających się dla firm w
ogóle, a szczególnie dla małych i średnich firm krajowych

• Podnoszenie poziomu edukacji i ochrony zdrowia

• Ochrona socjalna dostosowana do bardziej dynamicznych rynków pracy w
gospodarkach otwartych

• Większa oficjalna pomoc rozwojowa (Official Development Assistance,
ODA), lepiej rozdysponowywana

• Umorzenie długów, oddłużenie

• Rozwiązywanie problemów globalnych (ochrona środowiska, terroryzm)



GOSPODARCZE SKUTKI 
GLOBALIZACJI (INNE PODEJŚCIE)

• Z ekonomicznego punktu widzenia globalizacja jako proces jest
oceniana pozytywnie

• Globalizacja ma zróżnicowany wpływ na uczestników procesu –
preferuje i wzmacnia tych najsilniejszych ekonomicznie i eliminuje
najsłabszych.

• Konsumenci uzyskują dostęp do produktów lepszych jakościowo i
nowocześniejszych technicznie oraz tańszych od poprzednich.

• Globalizacja przyspiesza przepływ czynników produkcji, oraz know-
how, nowoczesnych metod zarządzania produkcją, technik
marketingu i reklamy.

• Podział korzyści z globalizacji jest nierównomierny.



GLOBALIZACJA A PAŃSTWO

• Globalizacja oznacza zarówno korzyści, jak i koszty, a ich odbiorcami
są różnorodne podmioty, w tym państwa.

• Wraz z pogłębianiem się globalizacji państwa narodowe tracą swoją
autonomię a ich rola jest ograniczana przez:
• międzynarodowe organizacje o charakterze globalnym i regionalnym

• funkcjonowanie przedsiębiorstw (korporacji) transnarodowych

• Jednak rynek i jego niewidzialna ręka rynku bywają zawodne

• „Rynek – jak każda gra – wymaga przepisów i arbitrów. To jest rola
państwa, z której nikt go nie zwolni”



• Rolę państwa należy dostrzegać m.in. w odniesieniu do takich
zjawisk i problemów związanych z globalizacją jak:
• Ograniczony wzrost gospodarczy i niski poziom rozwoju gospodarczego w

krajach słabo rozwiniętych a pomoc rozwojowa ze strony państw wysoko
rozwiniętych

• Terroryzm i różne ekstremizmy

• Rosnące bezrobocie (nawet w państwach wysoko rozwiniętych, w tym w
Europie Zachodniej)

• Ubóstwo w skali globalnej (np. w wielu państwach Afryki)

• Zagrożenia ekologiczne

• Erozja bezpieczeństwa związanego z zatrudnieniem we wszystkich
krajach jako skumulowany efekt otwarcia granic, wolnego handlu i
gospodarczej globalizacji

• Spadek bezpieczeństwa socjalnego



PROBLEMY GLOBALNE

• Problemy globalne, czyli zagadnienia, które odnoszą się do całej
gospodarki i społeczności światowej.

• Problemy globalne można definiować w różny sposób, np. jako
„obiektywne następstwa rozwoju gospodarczego lub wynik
istniejących w nim dysproporcji”

• „globalizm gospodarczy”, czyli całościowe myślenie o światowych
procesach ekonomicznych

• Raport U’Thanta (koniec lat 60. XX w.)



RAPORT  U’THANTA (KONIEC LAT 60. XX W.)

• „Nie chciałbym, aby moje słowa zabrzmiały zbyt dramatycznie, ale na podstawie
danych, do których mam dostęp jako sekretarz generalny, mogę wysunąć jeden
tylko wniosek, a mianowicie, że członkom Narodów Zjednoczonych pozostało może
jeszcze 10 lat na uregulowanie zastarzałych waśni i podjęcie wspólnej
ogólnoświatowej inicjatywy w celu zahamowania wyścigu zbrojeń, poprawy
warunków środowiskowych człowieka, zlikwidowania groźby eksplozji
demograficznej oraz nadania należytego rozmachu wysiłkom w dziedzinie rozwoju.
Jeżeli w ciągu najbliższego dziesięciolecia zorganizuje się takiego współdziałania w
skali światowej, to obawiam się, że wspomniane przeze mnie problemy osiągną tak
zatrważające rozmiary, że ich opanowanie nie będzie już w naszej mocy”.

Sithu U’Thant, sekretarz generalny ONZ (1961-1971) 

• Początki zainteresowania problemami globalnymi…



PODSTAWOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
PROBLEMY GLOBALNE I UMOŻLIWIAJĄCE ICH
ZDEFINIOWANE:

• Fakt, iż obejmują swoim zasięgiem cały świat lub znaczące jego części

• Zagrożenie dla przyszłości świata; konieczność rozwiązania problemów globalnych
wypływa z szeroko pojętego interesu globalnego, niepodjęcie wysiłków w kierunku
rozwiązania któregoś z problemów może mieć dramatyczne konsekwencje dla
części lub całości cywilizacji

• Kompleksowość, wynikająca z zazębiania się wielu obszarów, co powoduje, że nie
można de facto zająć się jedną stroną zagadnienia, nie podejmując wysiłków na
rzecz rozwiązania pozostałych jego stron

• Fakt, że nawet, jeśli nie dotykają one bezpośrednio wszystkich krajów czy
społeczności globu, to, aby skutecznie je rozwiązać, wszystkie kraje i społeczności
muszą włączyć się w ten proces



WYRÓŻNIA SIĘ TRZY RODZAJE 
PROBLEMÓW GLOBALNYCH:

1. Bariery wspólne dla wszystkich ogniw gospodarki światowej

2. Zagrożenia, których występowanie jest powszechne, lecz których
rozwiązanie zależy od podjęcia działań o charakterze globalnym

3. Zagrożenia globalne wynikające z określonych układów polityczno-
ustrojowych



PODSTAWOWE PROBLEMY 
GLOBALNE I MOŻLIWE SPOSOBY 

ICH ROZWIĄZANIA







GLOBALIZACJA A INTEGRACJA

• Wg niektórych badaczy integracja regionalna jest przejawem globalizacji i stanowi
formę pośrednią między gospodarowaniem w skali jednego państwa i w skali
globalnej. W tym ujęciu oba zjawiska – regionalizację i globalizację – można
postrzegać jako zjawiska komplementarne.

• IR jest zjawiskiem programowanym w dużym stopniu przez grupę państw, co
znajduje wyraz w wypracowanych rozwiązaniach instytucjonalnych. Integracja jest
ograniczoną terytorialnie globalizacją „na zamówienie” grupy zainteresowanych
państw.

• Z kolei globalizacja jest procesem dynamicznym, który nie został zaprogramowany
instytucjonalnie przez państwa poddane oddziaływaniu mechanizmów
regulujących funkcjonowanie gospodarki światowej.

• Integracja i globalizacja postępują w wyniku liberalizacji gospodarki.



PRÓBY POMIARU GLOBALIZACJI

• KOF Index of Globalization – Indeks Globalizacji Szwajcarskiego Instytutu Ekonomii
(Ekonomicznego) KOF, http://globalization.kof.ethz.ch/

• Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation – CSGR Globalisation
Index: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/ (Centrum Badań nad
Globalizacją i Regionalizacją Uniwersytetu Warwick)

• Indeks Globalizacji opracowany przez A. T. Kearney i magazyn Foreign Policy,
http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/10/11/the_globalization_index_2007

• Indeks globalizacji gospodarek światowych opracowany przez firmę doradczą
Ernst & Young oraz Economist Intelligence Unit

http://globalization.kof.ethz.ch/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/10/11/the_globalization_index_2007


KOF INDEX OF GLOBALIZATION –
INDEKS GLOBALIZACJI 

SZWAJCARSKIEGO INSTYTUTU 
EKONOMII





SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

• Adopted in September 2015 by all United Nations 

member states, the SDGs are a set of 17 global

goals and 169 targets related to key development 

issues facing society today. 

Countries will aim to achieve them by   

2030.



BASE OF THE ECONOMIC 
PYRAMID

• Base of the Economic Pyramid (or BOP) is used to describe men 

and women who are low-income or who lack access to basic goods 

and services. 

• The low-income segment is commonly considered to include people 

earning up to $8/day in purchasing power parity terms (PPP). 

• The term "Base of the Pyramid" was first coined by Stuart L. Hart 

and C.K. Prahalad in 2002 and has become synonymous with both 

the method by which we can more effectively address poverty and 

the opportunity that exists in a multi-trillion-dollar market.



WHAT ARE INCLUSIVE BUSINESS MODELS?

➢Business models – way business creates and captures value within network of producers, suppliers 
and consumers

• Business models - strategy (process and design), operations (implementation)

• Partner network (supply chain and coordination) - competitiveness

➢Key elements 

• Ownership – natural, physical, financial assets and human capital

• Information – accessible to all parties

• Participation (Voice) – planning, decision-making, monitoring and addressing relevant issues

• Transparency – decisions, relevant accounts (cost structure, profits, tax contribution, benefits to 
communities)

• Risk – commercial, financial, political, natural disasters

• Reward – sharing costs and benefits of the investment

42



INCLUSIVE BUSINESS MODEL ECOSYSTEM

➢Inclusive businesses are commercially viable business 

ventures that engage people living at the base of the 

economic pyramid as consumers, producers, suppliers 

and distributors of goods and services.

It's vital to understand the needs, demands and constraints of the target market

➢ IBM ecosystem is the framework that fundamentally 

transforms how the private sector and citizen sector 

collaborate to address global issues that neither could 

address on their own.



BUSINESS CALL TO ACTION

Sustainability should not be linked to philanthropy or doing good to

compensate for doing bad, but that good business means doing good

things. Today, if a company’s brand has this positive association, it can

attract better talent and more consumers

Roger Schmid, Innovation Hub at Natura Company, BRASIL

REF.: Business Call to Action Annual Forum 2016 22 September 2016 | New York City, Increasing Effectiveness of Inclusive Business as a Key Contributor to the 

SDGs

This is not only a question of raising incomes, but involves providing 

recognition and enabling low-income communities to feel included.

Can the new management concept of inclusive business be a source of 

revenue for the business sector and make a significant contribution to 

reducing poverty and social exclusion?



EXAMPLES OF 
INCLUSIVE 
BUSINESS 

MODEL FOR 
SUSTAINABLE 

TRADE 



INCLUSIVE MODEL BY 
L'OCCITANE

The example of L'Occitane, which entered the shea-rich Burkina 

Faso market in 2006. It has worked to support female shea butter

pickers and processors and to improve their working conditions, 

including through literacy programs, microcredit loans and 

training to support income-generating activities.
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Courage is what it takes to stand up and speak; 

Dare to change the world

HOW ABOUT YOU ? 

courage is also what it takes to sit down and listen. 

Winston Churchill
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