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1. Wstęp 
 

Globalizacja jest pojęciem wieloznacznym, z powodu złożoności i wielości 

czynników, które się w niej zawierają. Jej wielowymiarowość pozwala na szeroką 

analizę z różnych punktów widzenia co uniemożliwia sformułowanie pełnej definicji 

tego procesu.  

Według definicji Anny Zorskiej globalizacja to „dokonujący się w świecie 

długofalowy proces integrowania coraz większej liczby gospodarek ponad ich 

granicami, dzięki rozszerzaniu oraz intensyfikowaniu wzajemnych powiązań, w 

wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny o dużej współzależności 

i znaczących reperkusjach działań podejmowanych w różnych krajach”.1 

Lidia Gabryś natomiast definiuje globalizację jako „rosnące przenikanie rynków i 

wzrost umiędzynarodawiania produkcji, dystrybucji, marketingu i wymiany. 

Towarzyszy temu procesowi zmniejszanie kosztów uzyskiwania i przekazywania 

informacji, a więc zwiększanie możliwości dostępu do nowoczesnej technologii coraz 

większej liczbie krajów i społeczeństw”.2 

 

 

2. Organizacje międzynarodowe 

 

2.1 Rola organizacji 
 

Organizacje międzynarodowe to trwałe stowarzyszenia uczestników stosunków 

międzynarodowych. Dzielą się one na międzynarodowe organizacje rządowe, które 

muszą mieć minimum trzy suwerenne państwa członkowskie, oraz być powołane na 

mocy umowy międzynarodowej, oraz pozarządowe, funkcjonujące zgodnie z 

wewnętrznymi statutami i regulaminami. 

Wyróżnia się trzy główne funkcje organizacji: kontrolną, regulacyjną i 

operacyjną.3 

Funkcja kontrolna polega na badaniu stanu faktycznego sytuacji występujących w 

państwach członkowskich, a następnie porównywaniu go z przyjętymi normami. 

Pozwala to na efektywne przystosowanie do przyjętych odgórnie wzorców 

                                                           
1 Anna Zorska, Ku globalizacji?, 1998r, s.20 
2 Lidia Gabryś, Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, 1999r, s.48 
3 www.grocjusz.edu.pl/Materials/skrypt/07.pdf [2016-05-22] 
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zachowania i procesów zachodzących wśród uczestników stosunków 

międzynarodowych. 

Funkcja regulacyjna polega na tworzeniu norm i wzorców zarówno moralnych, jak i 

politycznych czy prawnych. Mają one regulować  postępowanie państw 

członkowskich. W sferze zewnętrznej oznacza to realizację istniejących umów 

międzynarodowych, a także tworzenie aktów prawotwórczych i współtworzenie, jako 

jedna ze stron, umów o charakterze międzynarodowym. 

Funkcja operacyjna to bezpośrednie świadczenie usług przez organizację. Opierają się 

one na decyzjach podjętych na podstawie wewnętrznych procedur decyzyjnych, a do 

realizacji usług wykorzystywane są zasoby ludzkie i materialne, jakimi organizacja 

dysponuje. Przykładami mogą być wydawane tłumaczenia i biuletyny, czy praca 

badawcza nad zagadnieniami objętymi przez cele danej organizacji. 

Oprócz tych trzech głównych funkcji wyróżnia się nieraz także funkcję sądową. 

Polega ona na rozstrzyganiu sporów między państwami członkowskimi oraz między 

organizacją a jej personelem. 

 

2.2 Przykłady organizacji międzynarodowych 
 

Przykładami organizacji międzynarodowych są Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy (MFW) oraz Grupa Banku Światowego. Ich utworzenie zostało 

zaproponowane przez J.M. Keynesa oraz H.D. White’a w 1944 roku na konferencji w 

Bretton Woods. 4 

MFW formalnie powstał w grudniu 1945 roku, po podpisaniu porozumienia 

przez 29 państw członkowskich, lecz zaczął funkcjonować blisko półtora roku później. 

Jego główną rolą było oddziaływanie na kursy walutowe oraz na system płatności w 

skali międzynarodowej. Miało to na celu efektywne i pewne pobudzenie handlu na 

arenie międzynarodowej. MFW jest instytucją finansową opierającą swoje działanie na 

funkcjach regulacyjnych, kredytowych, konsultacyjnych i kontrolnych. Organizacja 

wykonuje operacje takie jak udzielanie niskooprocentowanych pożyczek krajom ze złą 

sytuacją finansową oraz świadczenie pomocy technicznej. Usługi te mają 

gwarantować osiągnięcie głównego celu MFW, czyli stabilizację kursów i ekspansję 

wzrostu gospodarczego.  

W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć organizacji, z których 

najważniejszą jest Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, nazywany również 

Bankiem Światowym.  

                                                           
4 Anna Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa, 2012r., s.212-215 
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W momencie utworzenia, czyli w 1944 roku głównym celem Banku Światowego była 

pomoc państwom europejskim w odbudowie po drugiej wojnie światowej. Obecnie 

jego misją jest walka z ubóstwem i głodem na świecie. Do reszty zadań Banku 

Światowego należą: 

 Walka z chorobami rozumiana jako zapewnienie szczepień, opieki medycznej i 

niezbędnej edukacji, 

 Ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

 Poprawa warunków życia ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, 

 Działania zapewniające szerszy dostęp do edukacji, 

 Pomoc doradcza i analityczna, między innymi w sferze wydatków publicznych. 

Wyżej wymienione zadania są realizowane dzięki dwóm głównym instrumentom 

wykorzystywanym przez Bank Światowy, a mianowicie przez udzielanie 

niskooprocentowanych pożyczek oraz nieoprocentowanych kredytów dla 

najbiedniejszych państw na realizację celów zgodnych z misją organizacji. 

 

3. Plusy i minusy globalizacji5 

 

3.1 Zalety procesu globalizacji 
 

Gwałtowne przyśpieszenie procesu globalizacji nastąpiło dzięki 

rozpowszechnieniu ogólnoświatowych mediów oraz systemów szybkiego 

przekazywania informacji. Jest to bez wątpienia pozytywny czynnik, ponieważ 

umożliwia rozprzestrzenianie wiadomości o ważnych wydarzeniach takich jak kryzysy 

czy klęski żywiołowe do znacznie od siebie oddalonych lokalizacji w zaledwie parę 

godzin. Dzięki temu system reagowania działa sprawniej i efektywniej. 

Kolejną zaletą jest wydajniejsze wykorzystanie kapitału. Liberalizm przepływu 

kapitałów, towarów i wiedzy sprawia, że rynek zaczyna działać w ramach gospodarki 

światowej.6 Dzięki temu rozmieszczenie czynników produkcji opiera się na logice 

mechanizmu rynkowego, a nie na możliwościach produkcyjnych i kapitałowych 

danego regionu.  

Pozytywnym aspektem globalizacji, oddziałującym na sferę społeczną, jest 

lekcja tolerancji i odpowiedzialności globalnej. Efektem globalizacji jest wzajemne 

przenikanie się różnych kultur, często znacznie od siebie różnych. Dobrym 

                                                           
5 Kazimierz Kuciński, Gospodarka Globalna, 2002r., s 159 
6 Władysław Szymański, Globalizacja wyzwania i zagrożenia, 2001r., s.14 
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przykładem są Stany Zjednoczone Ameryki, przyciągające emigrantów z 

najodleglejszych krańców świata, a wraz z nimi ich kulturę i obyczaje. 

Niewątpliwym plusem jest wzrost handlu międzynarodowego. Wpływa na to 

przykładowo likwidacja barier celnych czy swoboda wymiany walut. W 

konsekwencji, niegdyś niedostępne rynki lokalne zostały włączone w rynek 

ogólnoświatowy i otwarte na dużych producentów. 

 

3.2 Wady procesu globalizacji 
 

Do wad globalizacji zaliczyć można koncentracje bogactw i wpływów w rękach 

stosunkowo niewielkiej frakcji społeczeństwa, podczas gdy znaczna jego część 

pogrążona jest w biedzie, a ich interesy nie są reprezentowane na radach czy 

konferencjach międzynarodowych. Prowadzi to do marginalizacji tych ludzi i 

pogłębienia różnic pomiędzy bogatymi a ubogimi. 

Kolejną wadą jest zanikanie różnorodności zarówno pod względem kulturowym 

jak i gospodarczym. Tak zwana kultura globalna zajmuje coraz silniejszą pozycję nie 

tylko w krajach europejskich, lecz także coraz częściej w państwach rozwijających się. 

Jeśli chodzi o aspekt gospodarczy, to największą rolę odgrywają transnarodowe 

przedsiębiorstwa, które poprzez fuzje, czyli przejęcia lokalnych firm, powiększają 

swój udział w ogólnoświatowym rynku i wprowadzają swoje produkty i usługi do 

coraz większej ilości krajów, wypierając w ten sposób naturalną różnorodność 

gospodarczą regionów. 

Międzynarodowe korporacje mające największy udział w rynku globalnym 

kierują się maksymalizacją zysków. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to 

najefektywniejsza metoda prowadzenia działalności, jednak nadmierny 

ekspansjonizm, który stał się możliwy dzięki globalizacji często niesie katastroficzne 

skutki dla środowiska naturalnego. 

 Stany Zjednoczone przytoczone jako przykład państwa czerpiącego korzyści z 

tak zwanej lekcji tolerancji, wywołanej swym wielokulturowym charakterem, są 

również dobrym przykładem wad procesu globalizacji. Wady przejawiają się głównie 

w konfliktogenności regionów zamieszkanych przez imigrantów, ponieważ nie każdy 

potrafi szanować odmienność drugiego człowieka. 
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4. Indeksy globalizacji7 

 

 Problem wieloznaczności pojęcia globalizacji niesie ze sobą także problem 

niemierzalności tego zjawiska. Jednak tak samo jak potrafimy sformułować 

przybliżoną definicję, możemy również oszacować stopień zaawansowania procesu 

globalizacji w różnych państwach. Główną podstawą ku temu jest matematyczne oraz 

statystyczne ujęcie czynników ściśle związanych z umiędzynarodowieniem danego 

państwa. 

 

4.1. Globalization Index „Foreign Policy” 
 

Jest to indeks opracowywany przez firmę konsultingową A.T. Kearney, 

ukazujący się raz w roku w czasopiśmie „Foreign Policy”, któremu zawdzięcza swoją 

nazwę. Globalizacja jest w nim zdefiniowana za pomocą dwunastu wskaźników 

uporządkowanych poprzez podział na cztery kategorie: integracja ekonomiczna, 

kontakty społeczne, możliwości technologiczne komunikacji oraz zaangażowanie 

polityczne.  

Aby wielkość i siła gospodarki państw nie zdominowały kryteriów podziału, 

poszczególne dane przeliczono w stosunku do wielkości PKB lub liczby ludności. 

Jedynie liczba podpisanych traktatów międzynarodowych i ilość organizacji, których 

dane państwo jest członkiem, zostały przedstawione w wartościach bezwzględnych. 

Wprowadzony został również system wag, aby niektórym wskaźnikom nadać większe 

znaczenie. Ostatnim etapem jest przyporządkowanie najwyższej odnotowanej cesze 

wartości 1, a z reszty pozycji uczynienie jej frakcji. 

Największymi słabościami tego indeksu są skupienie się jedynie na aspektach 

gospodarczych, a pominięcie kulturowych czy ekologicznych oraz negatywne 

konsekwencje zastosowania standaryzacji, przez co małe państwa zajęły relatywnie 

wysokie miejsca. 

 

4.2 Indeks globalizacji KOF 
 

Indeks KOF został opracowany przez Axela Drehera, a swą nazwę zawdzięcza 

instytutowi badawczemu, w którym on pracuje. Konstrukcja indeksu KOF jest 

stosunkowo podobna do budowy indeksu „Foreign Policy”. 

                                                           
7 Franciszek Czech, Indeksy globalizacji, s.43-55 
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Jedną z różnic jest ilość analizowanych wskaźników, ponieważ KOF posiada ich aż 

25. Są one pogrupowane w trzech kategoriach: ekonomicznej, politycznej oraz 

społecznej. Jednym z aspektów, który został zbadany przez Drehera, a nie występuje 

w innych indeksach jest tak zwana bliskość kulturowa, czyli na przykład import i 

eksport książek oraz liczba restauracji McDonald’s czy sklepów Ikea (które są 

przedstawicielami firm mających swoje filie niemalże na całym świecie) w danym 

kraju. 

 

4.3 Indeks CSGR 
 

 Indeks CSGR powstał dzięki współpracy Bena Lockwooda i Michele Redoano 

w Centrum Studiów Globalizacji i Regionalizacji Uniwersytetu Warwick. 

Pomysłodawcy stworzyli ten indeks na podstawie 16 wskaźników oraz użyli innych 

wag niż twórcy poprzednich indeksów. 
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4.4 Ranking 

Wymienione przeze mnie indeksy pozwoliły skonstruować ranking państw, w których 

stopień globalizacji jest najwyższy. 8 Przedstawiony ranking pochodzi z roku 2004. 

 

Analizując tabelę można znaleźć wiele podobieństw pomiędzy rankingami według 

poszczególnych indeksów. Mimo oczywistych różnic przedstawiona wizja wydaje się 

być spójna, ponieważ wśród 20 najwyższych pozycji wiele krajów pojawia się w 

każdej kolumnie. Przeważają kraje europejskie, lecz warto zauważyć, iż nie wszystkie 

państwa były uwzględniane przy tworzeniu rankingu. 

Występuje również wiele czynników różniących dane rankingi. Przykładowo, USA, 

które według indeksu „Foreign Policy” i CSGR zajmuje odpowiednio siódme i piąte 

miejsce, według indeksu KOF jest zaledwie dziewiętnastym najbardziej 

zglobalizowanym krajem świata. Analogicznie plasuje się w rankingach Singapur. Jest 

                                                           
8 A. Dreher Does Globalization Affect Growth? Evidence from a new Index of Globalization, “Applied 
Economics” 10(2006), ss. 1091-1110. B. Lockwood, M. Redoano, The CSGR Globalisation Index: an Introductory 
Guide, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation Working Paper 155/04(2005), 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/ oraz Measuring Globalization, “Foreign Policy”, 
marzec/kwiecień 2004, s. 57. 
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w pierwszej trójce rankingu sporządzonego według indeksu „Foreign Policy” oraz 

SCGR, lecz dopiero na 16 miejscu zgodnie z indeksem KOF. 

Podsumowując, sporządzanie indeksów na podstawie różnych wskaźników, co 

świadczy o różnych sposobach postrzegania globalizacji, spowodowało różnice 

pomiędzy indeksami. Porównanie trzech niezależnie stworzonych indeksów odkrywa 

przed nami fakt, iż mimo matematycznego podejścia do tejże materii, zmierzenie 

globalizacji nie może być obiektywne. Powodem są subiektywne definicje tego 

zjawiska i niemożność korzystania jedynie z „nagich faktów”. 

 

5. Grupa G7 

 

G7 to nazwa grupy złożonej z siedmiu najbardziej wpływowych państw świata. 

W jej skład wchodzą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 

Włochy oraz Kanada. Pełnoprawnymi uczestnikami obrad są także przedstawiciele 

Unii Europejskiej. W okresie od 1994 do 2014 grupa nazywana była G8 ze względu na 

członkostwo Rosji, lecz w 2014, po przyłączeniu Krymu do Rosji, jej przynależność 

została zawieszona. 

 Ze względu na fakt, że nie wszystkie najbogatsze i najbardziej wpływowe 

państwa należą do G7, organizowane są także spotkania G7+5, na które zapraszani są 

dodatkowo przedstawiciele Chin, Brazylii, Indii, Meksyku i Republiki Południowej 

Afryki. 

 Spotkania organizowane przez grupę noszą nazwę szczytów, a poruszane na 

nich tematy obejmują zarówno kwestie gospodarcze oraz handlowe, jak i 

bezpieczeństwa czy środowiska.  

G7 nie jest organizacją międzynarodową, więc podejmowane na szczytach decyzje nie 

są formalne, nie stanowią prawa, a jedynie wskazują oczekiwany kierunek rozwoju. 

 

6. Grupa G20 

 

 W skład tej grupy wchodzi Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, 

Chiny, Francja, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany 

Zjednoczone, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Turcja, 

Unia Europejska, Wielka Brytania oraz Włochy. 
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 Grupa G20 powstała aby rozmowy dotyczące światowej gospodarki i rozwoju 

nie były prowadzone z pominięciem państw rozwijających się. Pozwala to na szersze 

spojrzenie na obecne problemy oraz efektywniejszą dyskusję nad ich rozwiązaniami.  

Na szczycie, który odbył się w listopadzie 2015 roku w tureckim mieście Antalya 

rozmawiano o kryzysie uchodźczym i konieczności odcięcia źródeł finansowych 

terroryzmu. Poruszono także tematy strategii inwestycyjno-zatrudnieniowych, 

światowej gospodarki, regulacji finansowych i międzynarodowych działań 

podatkowych.9 

 

7. Uzależnienie gospodarki od kapitału zewnętrznego, a podatność 

na kryzysy finansowe10 

 

 Jednym z głównych czynników sprzyjających podatności na kryzysy jest 

wrażenie nieskończoności obcego kapitału.  

Globalizacja, która idzie w parze z liberalizacją przepływów umożliwia korzystanie z 

oszczędności zgromadzonych przez inne kraje. Stopień ich wykorzystania powinien 

być ustalany w oparciu o rzeczywistą konkurencyjność oraz sytuację płatniczą kraju. 

W przypadku gdy oba te wskaźniki są niskie, napływ kapitału, mimo zwiększonego 

zapotrzebowania, będzie utrzymywał się na niskim poziomie. Większe możliwości 

napływu obcego kapitału daje wysoka konkurencyjność kraju, a zwłaszcza siła jej 

dynamiki.  

Można rzec, że ogólnym czynnikiem mogącym powodować kryzysy o charakterze 

finansowym jest jednoczesne otwarcie krajów na konkurencję oraz kapitał zewnętrzny. 

Gdy kraj nie radzi sobie z zewnętrzną konkurencją, dochodzi do powstania dużej 

dysproporcji prowadzącej do ogólnej destabilizacji walutowej. 

 Kolejnym ułatwieniem w powstawaniu kryzysów jest liberalizacja dewizowa, 

czyli nieograniczony przepływ i wymienialność pieniądza. Coraz częściej jest ona 

stosowana w krajach o słabej konkurencyjności, czy takich, które nie potrafią jeszcze 

zrównoważyć wewnętrznego popytu na waluty obce z popytem zewnętrznym na 

pieniądz krajowy. 

Dużym problemem jest również zmuszanie krajów, które dokonały częściowej 

liberalizacji do przyjęcia zasad pełnej liberalizacji dewizowej. 

                                                           
9 http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/11/15-16/ [2016-05-23] 
10 Władysław Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji, 2004, s.142-159 

http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international-summit/2015/11/15-16/
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 Do powstawania kryzysów często prowadzą niewystarczające możliwości 

ograniczania ryzyka przez państwo. Nieefektywne standardy reagowania na szczeblu 

mikro i makroekonomicznym lub ich brak w słabiej rozwiniętych państwach 

sprawiają, że nawet niewielkie destabilizacje waluty mogą doprowadzić do powstania 

kryzysu. 

 Kolejnym czynnikiem jest utrzymujący się przez długi czas deficyt sektora 

publicznego. Inwestycje podmiotów zagranicznych osiągają największe wartości gdy 

dany kraj ma przyjazną przedsiębiorcom politykę.  

Aby zwiększyć napływ inwestycji państwo często decyduje się na zmniejszenie 

podatków i regulacji prawnych, co prowadzić może do powstawania deficytów 

budżetowych. Z jednej strony napędzają one import poprzez zwiększenie popytu, a z 

drugiej ograniczają kredyty dla przedsiębiorstw. 

Łatwość finansowania wewnętrznych deficytów kapitałem zewnętrznym opóźnia 

dewaluację waluty krajowej oraz pogarsza konkurencyjność cenową, co dodatkowo 

nasila trudności płatnicze. 

 Wszystkie wyżej wymienione czynniki mogą zachęcać do przeprowadzenia 

ataku spekulacyjnego, ponieważ instytucje państwa, w którym one występują mogą 

nie poradzić sobie z konsekwencjami spekulacji.  

 

8. Multi-level governance11 

 

Prace nad koncepcją zarządzania wielopoziomowego (MLG) zostały 

zainspirowane stale rozszerzającym się zjawiskiem integracji Europy. 

 Specyficzność modelu takiego zarządzania polega na prowadzeniu wspólnej 

polityki ponad granicami państw przy jednoczesnym poszanowaniu państwa 

narodowego. 

Możliwe jest to dzięki współpracy wielu płaszczyzn decyzyjnych, które koordynują 

między sobą podejmowane decyzje. Występuje tak zwany policentryzm decyzyjny, 

gdyż kompetencje są rozłożone na różnych płaszczyznach, a nie skupione w rękach 

rządzących państwem. 

Aby skutecznie zarządzać danym obszarem mimo rozbicia decyzyjności stosuje się 

negocjacje i inne miękkie formy współpracy. Dzięki temu osiągane są kompromisy, a 

prowadzona polityka jest silniej demokratyczna. 

                                                           
11 Marta Lackowska, Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowanie koncepcji, 2009r., s.53-57 
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Charakteryzując MLG warto zauważyć, że przy tym podejściu zacierają się 

różnice między zewnętrznymi a wewnętrznymi funkcjami państwa. Uczestniczą w 

zarządzaniu zarówno struktury ponadnarodowe jak i terytorialne, a także różnego typu 

organizacje obywatelskie i gospodarcze. 

 

9. Wizja sprawiedliwej globalizacji 

 

Jak wynika z powyższych rozdziałów, mimo niewątpliwych korzyści płynących z 

procesu globalizacji, nie brak również jej negatywnych konsekwencji. Co więc można 

zrobić aby plusy zaczęły górować nad minusami i to nie tylko dla prezesów 

transnarodowych przedsiębiorstw? 

 Po pierwsze wyjątkowo ważne jest racjonalne podejście do problemów i nie 

rozwiązywanie jednych kosztem drugich. Na przykład, walcząc z następstwami 

kryzysu, warto racjonalnie dążyć do obniżenia zarówno inflacji jak i powstałego 

bezrobocia czy ubóstwa. 

 Należy także dążyć do większej uczciwości w handlu. Często warunki 

zawieranych umów handlowych znacząco różnią się ze względu na sytuację 

gospodarczą krajów. Wykorzystywanie słabości rynku i gospodarki może prowadzić 

do kryzysów i destabilizacji, dlatego tak ważna jest uczciwość podczas procesu 

przepływu towarów czy usług. 

 Niezbędne jest również przeprowadzenie reform zarządzania globalizacją, 

poprzez powołanie odpowiednich organów, które zajmowałyby się kontrolą 

zachodzących procesów i reagowaniem nie tylko w obrębie danego państwa, lecz w 

sferze globalnej. 

 

10. Podsumowanie 

 

 W dobie Internetu, ułatwionej komunikacji i nastrojów integracyjnych 

globalizacja jest procesem naturalnym. Pozwala na efektywne gospodarowanie 

surowcami, oszczędnościami, siłą roboczą oraz kapitałem intelektualnym. 

 Wielopoziomowość zjawisk, które idą w parze z globalizacją jest przyczyną 

niemożności sformułowania pełnej jej definicji czy oszacowania jej wartości w 

różnych krajach. Powstają coraz nowsze indeksy, próbujące zmierzyć poziom 

umiędzynarodawiania, natomiast nie są one nigdy w pełni obiektywne. 
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 Ważną rolę w zarządzaniu globalizacją pełnią organizacje międzynarodowe 

oraz nieformalne grupy najbogatszych państw. Wywierają one wpływ na otoczenie i 

ustalają oczekiwane kierunki rozwoju. 

 Liberalizacja przepływu kapitału może prowadzić do uzależnienia niektórych 

państw od inwestycji zagranicznych, co z kolei często kończy się kryzysem 

finansowym. Czynnikami prowadzącymi do tego rodzaju destabilizacji mogą być 

nieefektywne standardy ograniczające ryzyko, czy wysokie deficyty sektora 

publicznego. 

 Aby sprawniej zarządzać dużymi, wielonarodowymi obszarami, powstała 

koncepcja zarządzania wielopoziomowego, w myśl której dzielone są, między różne 

struktury i płaszczyzny, kompetencje tradycyjnie uznawane za wyłączne dla państwa. 

 Istnieje wiele dróg dalszego rozwoju globalizacji i aby zapewnić korzyści dla 

jak największej ilości podmiotów warto zadbać o przestrzeganie zasad uczciwości oraz 

utworzyć sprawne organy zarządzające naszą globalną wioską. 
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