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Abstract 

Attention to the global impact of transnational organizations received mainstream academic notice 

beginning in the 1970s as scholars focused on the increasing power of multinational corporations that 

operated with limited restraints across national boundaries.
1
 

The article presents changes in society that result from globalization process of transnational 

organizations activities that take part in the process. Business – society relations are relations between 

transnational corporations and society. Their character is negative and positive because of the results 

of their activities. The task of transnational corporations is to increase the prosperity of society and 

formation of relations based on solidarity and responsibility. 
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Socjologiczna konceptualizacja procesu globalizacji 
We współczesnym świecie mamy do czynienia z immamentnym procesem zmian. Zmiany te 

mają miejsce w każdej dziedzinie życia. Nie bez znaczenia dla kształtu obecnego społeczeństwa były 

rewolucje. Poczynając od rewolucji neolitycznej przez przemysłową, aż do odbywającej się na 

naszych oczach rewolucji informatycznej. Każdy z tych procesów niósł ze sobą nowe wizje świata i 

nowe zmiany w nim zachodzące. Wraz z rewolucją informatyczną pojawiły sie nowe technologie 

dzięki którym życie ludzi współczesnych uległo znaczącym przemianom. Wszyscy bez wyjątku 

zostali poddani procesowi globalizacji.  

We współczesnej literaturze poświęconej globalizacji można znaleźć wiele jej definicji, co 

wypływa z wielopoziomowości oraz wielowymiarowości tego zjawiska. Jest to proces złożony 

dokonujący się w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturalnej i politycznej. Przejawia się w wielości 

powiązań i wzajemnych oddziaływań państw i społeczeństw na siebie. Na złożoność procesualną tego 

zjawiska zwrócił uwagę A. Giddens, który wymienił cztery główne wymiary globalizacji: gospodarkę 

kapitalistyczną, system organizacji politycznej państwa, międzynarodowy podział pracy oraz porządek 

militarny. W tym ujęciu globalizacja stanowi dyfuzję określonych modeli ekonomicznego rozwoju, 

wzorów kulturowych, ale także struktur instytucjonalnych zmieniających organizację współczesnych 

społeczeństw. Podstawą dla tych przemian jest rozwój najnowszych technologii. Globalizacja 

przełomu XX i XXI wieku przybrał oblicze ekonomiczne, medialno-informacyjne i kulturowe. Moje 

refleksje dotyczyć będą skutków globalizacji oraz jej wpływu na państwa narodowe i ich 

suwerenność.
2
 

Globalizacja jest w socjologii pojęciem używanym do opisania zmian w społeczeństwach i 

gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej 

i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyśpieszenie i spadek cen transportu, a 

także wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych, spowodowanych znoszeniem 

barier oraz rosnących współzależności między państwami. W ekonomii termin ten oznacza głównie 

zjawiska związane z liberalizacją wymiany handlowej lub “wolnym handlem”. Kluczowym terminem, 

                                                 
1
 http://www.scu.edu/ethics-center/world-affairs/institutions/ngo.cfm. (24.10.2014). 

2
 GIDDENS, A.: Důsledky modernity. Praha, 2003, s. 68-74.  
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związanym z ekonomiczną globalizacją jest integracja ekonomiczna, która dotyczy handlu 

międzynarodowego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz finansów globalnych.
3
  

Globalizacja jest ogólnoświatowym procesem społecznym, prowadzącym do coraz większej 

wzajemnej powiązaności oraz zależności we wszystkich dziedzinach świata oraz polityki. W sferze 

ekonomicznej dochodzi do globalnego podziału pracy między państwami i regionami świata. Proces 

ten jest związany z rozwojem społeczności transnarodowych. W sferze politycznej proces ten jest 

związany z hegemonią kilku państwowych mocarstw. Elementem składowym globalizacji jest 

wzrastający stopień wymiany kulturnej między narodami. Krytycy procesów globalizacyjnych 

wskazują na negatywne ich skutki, które się przejawiają pogłębieniem stratyfikacji ogólnoświatowej 

skali, coraz większym ubóstwem, przede wszystkim w mniej rozwiniętych regionach, skąd płyną zyski 

do centrów. Świat się staje podzieloną planetą, w której marginalizacja, wykluczenie, niemożność i 

niezdolność uczestnictwa w procesie integracji dotyczą znacznej części ludzkości.
4
 Globalizacja jest 

więc zjawiskiem, które daje nowe nadzieje, ale również wywołuje niepokojące pytania. Z jednej 

strony przynosi pozytywne efekty dla całej ludzkości w postaci: rozwoju systemu stosunków 

ekonomicznych i finansowych w parze z szybkim rozwojem telekomunikacji, obniżenia kosztów 

komunikacji i nowych technologii, przyspieszenia na skali światowej procesu rozszerzenia wymiany 

handlowej i transakcji finansowych. Z drugiej, zaś jest źródłem licznych zagrożeń: powiększenia się 

nierówności, zarówno między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, relatywny wzrost nędzy, itd.
5
 

Dlatego koniecznym zadaniem wspólnoty międzynarodowej, jak też poszczególnych państw 

narodowych jest troska o to, aby globalizacja dokonywała się w oparciu o zasadę solidarności i nie 

prowadziła do marginalizacji, czego niezbędnym wymogiem jest ochrona praw ludzkich a nie tylko 

głoszenie i ich deklarowanie w dokumentach na arenie wspólnoty międzynarodowej.
6
 Nie wystarczą 

jednak same reguły dla zagwarantowania uczestnictwa i sprawiedliwości ale chodzi przede wszystkim 

o pozytywne działanie, twórczą odpowiedzialność za urzeczywistnienie warunków sprawiedliwości, 

solidarności i uczestnictwa.
 

W miarę narastającego umiędzynarodowienia gospodarki powinny 

powstawać odpowiednie i skutecznie działające międzynarodowe organy kontrolne i kierownicze, 

dzięki którym gospodarka służyłaby dobru wspólnemu. Wymaga to coraz bardziej harmonijnej 

współpracy wielkich krajów oraz równoprawnej reprezentacji w instytucjach międzynarodowych 

interesów całej wielkiej rodziny ludzkiej.
7
 

Globalizacja to „intensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od 

siebie miejsca w taki sposób, że lokalne wydarzenia są kształtowane przez wydarzenia występujące w 

innych oddalonych o wiele mil miejscach i vice versa”.
8
 

Można wyróżnić trzy fale globalizacji:  

1. Rozpoczęła się w czasie wielkich odkryć geograficznych i ekspansji Europy poza jej granice 

geograficzne.  

2. Została zapoczątkowana rewolucją przemysłową.  

3. Nastąpiła po rozpadzie ZSSR i upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.
9
 

Globalizacja ma dwa podstawowe wymiary gospodarczy i kulturowy. Na samym początku swego 

istnienia globalizacja przejawiała się głównie w gospodarce. Powstał rynek światowy, na którym w 

XX wieku pojawiały się nowoczesne technologie m.in. w Japonii, USA i Europie zachodniej, a 

                                                 
3
 BERETTA, S.: Ocena etyczna globalizacji. In: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia 

gospodarczego. Katowice, 2003, s. 235-240. 
4
 JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Praha, 2001, s. 92; BERETTA, S.: Ocena etyczna globalizacji, s. 242-

243. 
5
 Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce, 2005, s. 237-238. Por. SRS 17. 

6
 DANCÁK, P.: Communio personarum a proces európskej integrácie. In: Sapienciálny charakter antropológie 

Jána Pavla II. v kontexte európskej integrácie. Ed. P. Dancák, Prešov, 2006, s. 112-127. 
7
 BERETTA, S.: Ocena etyczna globalizacji, s. 242-245, 249; Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce, 

2005, s. 239-240. Por. PRIBULA, M.: Sociálna náuka vo vybraných dokumentoch Jána Pavla II. ako inšpirácia 

pre súčasné sociálne poradenstvo. In: Sapienciálny charakter antropológie Jana Pavla II. a európska integrácia. 

Ed. P. Dancak, Prešov, 2007, s. 365-370. 
8
 GIDDENS, A.: Runway World. How Globalization Is Reshopinh our Lives. New York, 2000, s. 64. Cyt. Za: 

WNUK-LIPIŃSKI, E.: Świat międzyepoki. Globalizacja- demokracja – państwo narodowe. Kraków, 2005, s. 28. 
9
 ZENDEROWSKI, R.: Czy globalizacja unieważni nacjonalizmy i tożsamości narodowe? Studia Bobolanum, 

2011, nr 1, s. 139-150. 
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urządzenia potrzebne do ich rozwoju produkowane były w państwach o taniej sile roboczej np. 

Chinach. W efekcie globalizacji gospodarczej zrodziła się globalizacja kulturowa. Na gruncie nowych 

technologii powstały nowe metody komunikacji. Dzięki czemu w dzisiejszych czasach ludzie mają 

nieograniczony dostęp do informacji. Przyczyniło się do tego rozpowszechnienie Internetu, który z 

czasem stał się ogólnodostępny. Swobodna komunikacja umożliwiła przepływ informacji, a także 

kapitału i ludzi. Powstały ponadnarodowe korporacje zatrudniające pracowników z całego świata. 

Sieci handlowe nie ograniczają się już tylko do jednego kraju, ale otwierają swoje filie na wszystkich 

kontynentach. Świat stał się otwarty i uległ daleko posuniętej homogenizacji. Jednak globalizację 

można rozpatrywać dwojako. Z jednej strony to silna homogenizacja przejawiająca się w niemal 

każdej dziedzinie życia. Poczynając od sieci fast-foodów, które oferują takie same kanapki w różnych 

krajach przez te same filmy w kinach całego świata aż po międzynarodowe korporacje. Z drugiej 

jednak strony jak twierdzi brytyjski politolog Robert Cooper nawet w epoce globalizacji życie ludzi i 

polityka ich krajów pozostają uporczywie lokalne.
10

 W świecie, w którym mamy do czynienia ze 

zbiorową tożsamością ludzie szukają odniesienia do korzeni, do swojej małej ojczyzny. Taką małą 

ojczyznę może stanowić region z którego pochodzą czy grupa etniczna do której przynależą. 

Konstruowanie swojej indywidualnej tożsamości może mieć też miejsce przez odniesienie do kultury 

ludowej zawsze obecnej w kulturze narodowej jednak z różną siłą dającej o sobie znać w obecnych 

czasach. 

Stosunek między globalizacją i zmianą społeczną wywołuje istotne pytania o podstawę i dynamikę 

nowoczesności oraz długookresowych zmian przebiegających w ciągu tysiącleci. Zgodnie z klasyczną 

społeczną teorią 19 wieku najistotniejsze zmiany społeczne wydarzyły się w wyniku oddziaływania 

francuskiej i przemysłowej rewolucji. W 20 wieku społeczne teorie podkreślają znaczenie i wpływ 

globalizacji. Ogólnie można powiedzieć, że globalizacja jest serią rozwijających się procesów, 

stosunków i instytucji, które nie są ograniczone granicami państw narodowych oraz zawierają istotne 

czynniki, elementy ponadnarodowe. Termin globalizacja, co prawda się stał częścią współczesnego 

słownika ekonomicznego liberalnego ustroju, porządku, jednak jego znaczenie oraz użyteczność 

dotyczy o wiele szerszych aspektów.
11

 

Globalizacja, według niektórych autorów jest rozumiana jako proces intensyfikacji 

ogólnoświatowych społecznych stosunków o światowym zasięgu, która łączy różne miejsca w taki 

sposób, że lokalne wydarzenia kształtowane są pod wpływem wydarzeń zachodzących w odległości 

wielu tysięcy mil i same zwrotnie na nie oddziaływują. Rozwój globalizowanych stosunków 

społecznych prawdopodobnie łagodzi niektóre aspekty narodowej tożsamości, które się łączą, mają 

związek z powstaniem i rozwojem państw narodowych. W warunkach przyśpieszonej i rozwijającej 

się globalizacji państwo narodowe staje się zbyt małe jeśli chodzi o duże, globalne problemy 

egzystencjalne a zbyt duże jeśli chodzi o małe, lokalne, mniejsze problemy życiowe.
12

 Globalizacja, 

więc oznacza proces pokonujący bariery czasu i przestrzeni, w wyniku którego zachowania ludzi, 

społeczeństw, narodów i władzy oddziałylują na siebie różnorakim sposobem oraz tworzą globalną 

mieszaninę, składającą się z różnych elementów tradycji, kultury i wzorów zachowania. 

W kontekście socjologicznego rozumienia globalizacji kluczowym terminem z nią związanym jest 

termin transnarodowy, ponadnarodowy. Proces globalizacji jest związany z założeniem, że państwa 

narodowe przestają być kluczową jednostką w analizie i studiu życia społecznego. Teza ta się znajduje 

w sprzeczności z dotychczasowymi metodologicznym nacjonalizmem, który dominował w 18 i 19 

wieku. Dla ówczesnych teoretyków społecznych państwo narodowe stanowiło podstawową 

organizację społeczeństwa, społeczną. Marx, Weber, Durkheim z jednej strony uświadamiali fakt 

rozwoju międzynarodowego, ale jednocześnie przejawiali skłonność z procesami społecznymi, które 

pod względem politycznym skupili około narodów oraz stosunków między państwami. Współcześnie 

społeczeństwo jest raczej rozumiane jako mieszanka różnych trendów występujących w 

społeczeństwach brytyjskich, francuskiej, niemieckiej, polskiej itd. Idea sfery globalnej była raczej 

łączona, wiązana z międzynarodowymi działaniami, z międzynarodową działąlnością, np.: z handlem, 

                                                 
10

 COOPER, R.: Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku. Poznań, 2005, s. 102. 
11

 HARRINGTON, J.: Moderní sociální teorie. Praha, 2006, s. 386-388. 
12

  GIDDENS, A.: Důsledky modernity. Praha, 2003, s. 62-63; por. PACH, J.: Rola korporacji ponadnarodowych 

w procesie globalizacji gospodarki światowej. In: http://janek.ae.krakow.pl/~ekte/konf/pach.doc (21.04.2014), s. 

2. 
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wojną. Ostatecznie jednak ten metodologicznym nacionalizm był przezwyciężony publikacją 

socjologicznych dzieł Wallersteina.
13

 Nie oznacza to jednak, że zainteresowanie państwami 

narodowymi całkowicie odeszło w zapomnienie, o czym świadczy fakt, iż dochodzi ono do głosu, 

przede wszystkim w ramach badań dotyczących międzynarodowych stosunków tzw. „szkół 

realistycznych”. Autorzy tych szkół zajmujący się stosunkami międzynarodowymi uważają państwo 

narodowe za kluczowego aktora oraz podstawę stosunków światowych.
14

  

 

Globalizacja a Korporacje Transnarodowe. Społeczna odpowiedzialność KTN 

W tym kontekście, według niektórych socjologów kluczowymi trendami związanymi z procesem 

globalizacji są: 

 zintentensywniony, wzmocniony ruch, przepływ zdrojów, idei i ludzi przez granice; 

 głębsza wzajemna zależność między różnymi częściami świata. Dotyczy to regionów, miast, 

jak również społeczności narodowych; 

 wzrastająca świadomość świata jako jednego miejsca, globalnej świadomości;
15

 

W procesie globalizacji ogromną rolę odgrywają korporacje transnarodowe (KTN)
16

. Ogólnie 

rzecz ujmując są to przedsiębiorstwa posiadające udziały w firmach zlokalizowanych w więcej niż 

jednym kraju.
17

 W literaturze możemy znaleźć wiele definicji KTN. Najczęściej jest brane pod uwagę 

ujęcie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds, Handlu i Rozwoju (UNCTAD) – World Investment 

Report, według którego korporacja transnarodowa jest spółką posiadającą, bądź nie posiadającą 

osobowości prawnej, która się składa z macierzystych korporacji oraz ich zagranicznych  spółek 

córek.
18

 Przedsiębiorstwem macierzystym, jest przedsiębiorstwo, pod kontrolą którego się znajdują 

aktywa innych podmiotów w krajach poza krajem macierzystym, posiada pewny udział akcji w 

kapitale własnym tych podmiotów (co najmniej 10%), co umożliwia trwały wpływ na zarządzanie tym 

                                                 
13

 HARRINGTON, J.: Moderní sociální teorie, s. 388; por. JASIECKI, K.: Integracja Polski z Unią Europejską 

w perspektywie koncepcji rozwoju społecznego. Studia Europejskie 2/2003, s. 13-14; BEYER, P.: Religia i 

globalizacja. Kraków, 2005, s. 45-46. 
14

 HARRINGTON, J.: Moderní sociální teorie, s. 388. 
15

 HARRINGTON, J.: Moderní sociální teorie, s. 388.  
16

 Powstanie korporacji transnarodowych należy ściśle łączyć z procesami globalizacji i umiędzynarodowieniem 

krajowych podmiotów gospodarczych. Koniec II. wojny światowej przyczynił się do uspokojenia sytuacji 

politycznej, co z kolei sprzyjało rozkwitowi działalności gospodarczej. Wcześniej istniała asymetria w rozwoju 

działalności korporacji, przejawiająca się w ich funkcjonowaniu przede wszystkim na terenie Europy 

Zachodniej, lecz konsekwencje II. wojny światowej w postaci zmian w polityce, społeczeństwie i gospodarce 

doprowadziły do powstania za Oceanem nowego centrum gospodarczego świata, jakim stały się Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej i pozostają do dziś. Po II. wojnie światowej na potęgę gospodarczą zaczęły 

wyrastać korporacje amerykańskie, których przewaga stopniowo była balansowana przez wielkie 

przedsiębiorstwa japońskie i odbudowujące swą siłę korporacje europejskie. W rezultacie została zainicjowana 

budowa „jądra gospodarczego” (pierwotnie tworzyły je: USA, Europa Zachodnia i Japonia), które nazwano się 

Triadą. Liberalizacja działalności gospodarczej dokonywana na obszarze gospodarek wolnorynkowych 

pozwalała na dalszy, nieograniczony wzrost ekonomiczny oraz dywersyfikację geograficzną prowadzonej 

działalności gospodarczej przez korporacje transnarodowe, aż do dzisiejszych rozmiarów. Zob. KOLKA, M. A.: 

Korporacje transnarodowe-ich znaczenie w erze globalizacji. In: 

http://globaleconomy.pl/index2.php?option=com_content&task (29.03.2014) s. 1-2; PRIBULA, M.: Społeczno – 

etyczne aspekty działalności korporacji transnarodowych w globalizowanym świecie. In: Polska- Europa- Świat. 

Korporacje transnarodowe, red. T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec, Lublin – Tomaszów Mazowiecki, 2007, s. 

109-118. 
17

 PACH, J.: Rola korporacji ponadnarodowych w procesie globalizacji gospodarki światowej, s. 3-5; por. 

MARZEC, P.: Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji gospodarki światowej, s. 35-36; PAĽA, G.: 

Ľudské práva a nadnárodné spoločnosti. In: Polska- Europa- Świat. Korporacje transnarodowe, red. T. Guz, K. 

A. Kłosiński, P. Marzec, Lublin – Tomaszów Mazowiecki, 2007, s. 132-133. 
18

 Zob. World Investment Report 2004. The Shift Towards Services. UN-UNCTAD. NEW YORK-Geneva 2004 

s. 345; E. CZARNY, J. KLEINERT.: Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej. In: Globalizacja od A do 

Z, s. 233-235; ZORSKA, A.: Korporacje transnarodowe, s. 122; por. KOLKA, M. A.: Korporacje 

transnarodowe-ich znaczenie w erze globalizaci. In: 

http://globaleconomy.pl/index2.php?option=com_content&task (29.03.2014), s. 1-2. 
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przedsiębiorstwem.
19

 Według. A. Zorskiej najbardziej oddają obecny stan etap rozwoju KTN definicje 

B. Koguta, U. Zandera
20

 i P. Dickena.
21

 

Głównymi atrybutami KTN, biorąc pod uwagę cechy strukturalne oraz procesowe są: 

 Suwerenność, chodzi o podejmowanie przez KTN ( w wyniku posiadania ogromnego 

kapitału) strategicznych decyzji i działań w pewnej mierze niezależnie od interesów państw będących 

terenem ich działalności; 

 Złożoność, termin ten oznacza liczbę kluczowych i wzajemnie na siebie oddziałujących 

elementów w systemie (łańcuch wartości, struktura organizacji) lub na określonej płaszczyźnie 

(własność, konkurencyjność, strategia, konfiguracja); 

 Rozproszenie geograficzne; Biorąc pod uwagę wymogi podnoszenia efektywności i 

konkurencyjności, korporacje poszukują nowe i coraz lepsze miesca dla poszczególnych funkcji 

łańcucha wartości. Rośnie również rozproszenie działań KTN, na co ma wpływ szybka poprawa 

komunikacji i transportu, lepsze rozpoznanie opcji lokalizacyjnych, większa swoboda inwestowania 

itd.; 

 Wiedza, która się staje dziś podstawowym zasobem przedsiębiorstw oraz decyduje o ich 

przewadze konkurencyjnej na rynku. Oprócz informacji i czystej wiedzy zawiera również ogólniejsze 

wartości, reguły i doświadczenia; 

 Specjalizacja, chodzi szczególnie o powierzanie realizacji działań najlepszym wykonawcom, 

własnym lub niezależnym dostawcom; 

 Integracia – chodzi o zdolność do integracji działań rozproszonych geograficznie, 

wyspecjalizowanych funkcjonalnie i dostosowanych lokalnie; 

 Elastyczność w zakresie procesów produkcyjno-handlowych, w której chodzi zdolność do 

szybkiej, sprawnej i skutecznej adaptacji do zmian i wprowadzenia koniecznych dostosowań 

realizowanych w organizacji; 

 Sieciowość, która polega na stworzeniu systemu obejmującego węzły (osoby indywidualne, 

jednostki organizacyjne lub organizacje) oraz łączące je powiązania relacyjne (przepływy informacji, 

produktów, czynników); 

 Arbitrażowanie, w którym chodzi o umiejętność wykorzystania istniejących na świecie różnic 

w warunkach geograficznych, administracyjnych i kulturowych; 

 Globalna efektywność, w której działalność KTN wpływa na efektywność oraz ogólne wyniki 

finansowe firm poprzez obniżkę kosztów, zwiększenie wartości dodanej, wykorzystanie elastyczności 

oraz innowacyjności;22 

Zdecydowana większość firm wielonarodowych pochodzi z Triady złożonej z Europy, Japonii 

oraz Stanów Zjednoczonych. Niekiedy jako składniki Triady traktuje się całą Amerykę Północną oraz 

– zamiast Japonii – Azję Wschodnią z Singapurem, Hongkongiem, Koreą Południową i Tajwanem. 

Taka szeroko pojęta Triada wytwarzała w latach 90. XX w. prawie 50% światowego PKB, a odpływ 

jej zagranicznych inwestycji bezpośrednich (foreign direct investment, FDI) stanowił 95% odpływów 

światowych.
23

 Wskazane wyżej cechy świadczą o dużym znaczeniu i roli, jaką odgrywa w życiu 

gospodarczym działalność KTN. Największe korporacje mają dziś budżety przekraczające budżety 

niektórych państw Na współczesny ich rozwój miały wpływ przede wszystkim dwa czynniki. 

Pierwszym były zmiany jakościowe występujące w formie nowych technik komunikacji oraz ewolucji 
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 ZORSKA, A.: Korporacje transnarodowe, s. 122. 
20

 Autorzi ci twierdzą, iż KTN jest składnicą wiedzy, której rozwój organizacyjny jest związany z transferem 

wiedzy w ramach własnej struktury w celu obniżenia kosztów i niepewności co do  utraty wartości posiadanej 

wiedzy. Firma jesto według nich społecznością, a wiedza jest osadzona w sieciach i w określonych 

uwarunkowaniach instytucjonalnych. 
21

 W tym ujęciu KTN jest organizacją, która koordynuje działania tworzące wartość dodaną z jednego ośrodka 

podejmującego strategiczne decyzje. Tym ośrodkiem jest zwykle centrala korporacji macierzystej. Por. 

ZORSKA, A.: Korporacje transnarodowe, s. 122-126; KOLKA, M. A.: Korporacje transnarodowe-ich 

znaczenie w erze globalizacji, s. 1-2. 
22

 Tamże, s. 126-132; por. PACH, J.: Rola korporacji ponadnarodowych w procesie globalizacji gospodarki 

światowej. In: http://janek.ae.krakow.pl/~ekte/konf/pach.doc, s. 5-6. 
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233-235. 
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w znaczeniu czynników produkcji, które dokonują się w liberalizowanej międzynarodowej wymianie 

handlowej. Drugim elementem wspomnianego rozwoju KTN jest ich dbałość o kapitał intelektualny. 

Ostatnie lata były okresem bardzo szybkiego wzrostu liczby KTN. W latach 70-tych było około 7000 

korporacji znajdujących się tylko na obszarze 14 najlepiej rozwiniętych państw. Liczba ta nieustannie 

wzrastała. Do 2004 r. liczba KTN wzrosła do 70000, a ich zagranicznych spółek córek do 690000, 

przy czym prawie połowa z nich jest obecnie znajduje się w rozwijających się krajach.
24

  

W literaturze przedmiotu podkreśla się dziesięć najważniejszych powodów do uznania wiodącej 

roli KTN we współczesnym procesie globalizacji: 

1. dominujący udział w ogólnoświatowych przepływach towarów i czynników 

2. duży wpływ na inne podmioty globalizacji oraz bezpośrednio i/lub pośrednio namechanizm i 

czynniki kształtujące ten proces; 

3. aktywne uczestnictwo w rozwoju globalizacji, co jest realizowane poprzez różne formy 

ekspansji (handel, ZIB, korporacje), integrujące przedsiębiorstwa lub ich jednostki, przemysły, 

gospodarki w ramach ponadgranicznej działalności; 

4. dominujący udział w „falach” fuzji i przejęć przedsiębiorstw na świecie, co stymuluje 

globalizację sektorów, gospodarek i samych przedsiębiorstw; 

5. zdolność organizowania i koordynowania realizacji działań/funkcji tworzących wartość, 

rozproszonych geograficznie (w wielu krajach), lecz powiązanych funkcjonalnie (zintegrowanych) w 

ramach ponadgranicznych sieci korporacyjnych; 

6. stosowanie ponadgranicznych strategii, a zwłaszcza przechodzenie KTN do strategii globalnych 

czy transnarodowych (lub pośrednich), które cechuje wysoki stopień specjalizacji i integracji 

korporacyjnej oraz globalna skala działalności (z różnym zakresem dostosowań lokalnych) 

7. szybkie wykorzystanie możliwości informacyjnych i komunikacyjnych technologii, 

intensyfikacja przepływu informacji, wdrożenie dostosowań organizacyjnych i strategicznych do 

tworzącej się gospodarki informacyjnej, co wzmocniło formowanie się nurtu najnowszych przemian w 

procesie globalizacji; 

8. orientacja na tworzenie, wykorzystanie i rozwijanie wiedzy jako strategicznego zasobu 

przedsiębiorstwa, służącego podnoszeniu innowacyjności i globalnej konkurencyjności, umacnianiu 

pozycji na globalnym rynku i aktywizacji uczestnictwa w globalnej przyszłości; 

9. wpływ na wyrównanie się lub ujednolicenie różnego rodzaju warunków dla międzynarodowego 

biznesu – instytucjonalnych, infrastrukturalnych, standardów technologicznych, językowych 

(angielski!) itd., co stanowi jedną z przesłanek dla integrowania działalności gospodarczej w skali 

globalnej; 

10. działania na rzecz stworzenia wizerunku społecznie odpowiedzialnych firm, wrażliwych na 

globalne problemy społeczne, uczestniczących w ich rozwiązywaniu oraz wspierających rozwój 

„globalizacji z ludzką twarzą”.
25

 

Współcześnie coraz częściej różne środowiska wskazują w kontekście globalizacji oraz 

działalności KTN na zagrożenia płynące w stosunku do społeczeństwa i gospodarek państw 

goszczących, w których dokonują one inwestycji. Z jednej strony ekonomiczni aktorzy (korporacje) 

wspierają instytucje z celem wzmacniania oraz stabilizacji funkcjonowania rynków globalnych. Z 

drugiej strony funkcjonowanie oraz działalność tych rynków oddziałuje na naturalne środowisko oraz 

życie i środowisko społeczne w sposób często nie do zaakceptowania.
26

 Współcześnie autorzy 

podkreślają potrzebę zwrócenia uwagi na globalizację takich aspektów jak poszukiwanie 

indywidualnego oraz społecznego bezpieczeństwa, szacunek wobec praw człowieka, ulepszenie 

politycznej a społecznej sprawiedliwości. 
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Relacje pomiędzy działalnością KTN a społeczeństwem są współcześnie określane relacjami 

biznesu i społeczeństwa (business-society relations). Głównym założeniem owego nurtu jest 

przekonanie o wpływie, korzystnym lub nienastawionej na zyski działalności przedsiębiorstw na 

społeczeństwo. Od strony KTN działania te są określane w kontekście odpowiedzi na krytykę oraz 

zarzuty kierowane pod adresem KTN. Chodzi szczególnie o dwie grupy czynników, które wpłynęły na 

zmianę podejścia KTN do omawianych zagadnień. Chodzi najpierw o czynniki zewnętrzne, związane 

ze zmianami zachodzącymi na rynku i w globalnym otoczeniu społeczno-politycznym. Rosnące 

nasycenie rynków zbytu, nasilająca się konkurencja, obrona praw konsumentów, pojawienie się 

przeciwników globalizacji, informacje o wyzysku i szkodach w krainach rozwijających się, procesy 

sądowe przeciwko firmom itd. Z drugiej strony pojawiły się wewnętrzne problemy firm, związane z 

rosnącą presją akcjonariuszy na poprawę efektywności i wzrost wartości firm, podnoszenie 

konkurencyjności firmy na rynku i jej atrakcyjności dla inwestorów.
27

 W związku z tym działania 

KTN w odpowiedzi na ich krytykę odnoszą się do klientów oraz innych podmiotów w otoczeniu 

zewnętrznym, wszędzie tam, gdzie powstaje krytyka ich działalności. Oprócz działań polegających na 

naprawie szkody i uciszeniu krytyki, znaczenia nabierają strategiczne posunięcia realizowane przez 

KTN, których celem jest zapobieganie powstawaniu negatywnych efektów i krytyki oraz 

kształtowanie korzystnego wizerunku firmy.
28

  

Według A. Zorskiej, krytycy działalności KTN w dziedzinie życia gospodarczego, społecznego i 

politycznego wskazują między innymi na takie negatywne zjawiska jak: napędzanie wyścigu 

technologicznego, zajęcie kluczowych pozycji w międzynarodowym handlu oraz transferze kapitału i 

technologii, stworzenie barier wejścia do wielu sektorów dla potencjalnych konkurentów
29

, 

odpowiedzialność za utrzymywanie się nędzy na świecie z powodu omijania przez ZIB krajów 

najuboższych, eksploatacji ich bogactw naturalnych, narzucania zaniżonych cen, wspierania 

niekorzystnych umów międzynarodowych, wyzyskiwanie siły roboczej w krajach rozwijających się na 

skutek stosowania niskich płac, długiego czasu pracy, brak zwolnień oraz urlopów, niebezpiecznych 

warunków pracy, na co szczególnie są narażone kobiety i dzieci, działanie na szkodę zdrowia lub 

interesów konsumentów i użytkowników produktów, które – chociaż wyróżniają się atrakcyjnością 

lub konkurencyjnością cenową – okazują się niezdrowe, niebezpieczne, ogłupiające, nadmiernie 

drogie, szybko psujące się itd.; niszczący wpływ na lokalną kulturę i tradycje poprzez oferowanie 

klientom wystandardyzowanych produktów globalnych, które zastępują lokalne produkty powiązane z 

narodową tożsamością, osłabienie zdolności państwa do realizowania różnych funkcji w życiu 

gospodarczym i społecznym na skutek unikania przez KTN płacenia podatków, nacisków na 

prywatyzację sektora publicznego, wzmaganie presji na niwelowanie zasiłków socjalnych, obniżenie 

płac i ochrony praw pracowniczych itd.
30

 Przedstawione zarzuty stawiane pod adresem KTN wskazują 

na potrzebę otwarcia społeczno – ekonomiczno – politycznej dyskusji nad działalnością KTN i 

negatywnymi jej skutkami. Wydaje się jednak, że zarzuty wobec działalności KTN mają realne 

podstawy i nie należy temu zaprzeczać. Ekspansja zagraniczna KTN uczestniczy w negatywnych 

zjawiskach oraz problemach globalnych. Z drugiej zaś strony korporacje nie są głównie 

odpowiedzialne za ich powstanie czy narastanie. Wymienione zjawiska czy problemy dotyczą szerszej 

perspektywy, mianowicie ich przyczyną jest nieodpowiedzialna polityka nie tylko działalności KTN 

ale również wielu innych podmiotów życia społecznego, politycznego czy międzynarodowego 

(państwo narodowe, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, lokalne elity społeczne, 

światowi intelektualiści). 

Postępowanie KTN stało się przedmiotem debat i prób regulacji przez organizacje 

międzynarodowe, przede wszystkim ONZ. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zobowiązuje 

wszystkie organy społeczne do wspierania skutecznego przestrzegania praw człowieka. Odnosi się to 

też do działalności KTN, które miały przyjąć tzw. kodeksy postępowania do czego jednak nie doszło 

(przyczyną tego przedsięwzięcia  przedstawicieli KTN). Jedną z najbardziej znanych inicjatyw 
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dotyczących omawianych relacji biznes - społeczeństwo był program K. Anana w 1999 roku. Chodzi 

o dziewięć zasad postępowania dotyczących praw człowieka, pracy oraz środowiska naturalnego: 

popierać i przestrzegać międzynarodowe prawa człowieka w działalności gospodarczej; nie 

uczestniczyć w naruszaniu praw człowieka; szanować wolność stowarzyszania się i respektować 

prawo do rokowań zbiorowych; eliminować wszystkie formy pracy przymusowej; znieść pracę dzieci; 

eliminować dyskryminację zatrudnienia i wykonywania zawodu atd.
31

 

 Dotychczasowa odpowiedź KTN na krytykę efektów ich ekspansji prowadzoną tak przez 

organizacje międzynarodowe jak i kraje goszczące jest jednak w praktyce zdecydowanie słaba. Są 

prowadzone dalsze prace nad sformułowaniem międzynarodowych standardów postępowania KTN, 

które byłyby w przyszłości egzekwowane w skali globalnej. Ponad to w społeczeństwach się tworzy 

się klimat braku przyzwolenia na nieetyczny biznes KTN.
32

 

KTN jako korporacje, których celem jest przede wszystkim maksymalizacja zysków współcześnie 

starają się kształtować pozytywny wizerunek jako dobrych, korporacyjnych obywateli pośrednictwem 

trzech paradygmatów: społecznej odpowiedzialności firm (podejście od strony zarządzania i 

socjologii); etyki biznesu (podejście filozoficzne) oraz ideologii, wartości i postaw (podejście od 

strony socjologii i psychologii).
33

 

 

Etyczno – kulturowe uwarunkowania działalności KTN 

Hasło „przedsiębiorstwo” zazwyczaj kojarzy się głównie z ekonomicznymi i prawnymi aspektami 

działalności. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne w szeroko pojmowanym biznesie są 

elementy kulturowe.
34

 Pomijanie aspektów kultury takich jak symbole, wartości czy zwyczaje przy 

analizie korporacji transnarodowych wydaje się wręcz niemożliwe. Różnice kulturowe bowiem, mają 

znaczący wpływ na działalność gospodarczą i zarządzanie. 

Kreatorzy marek, członkowie kadry zarządzającej międzynarodowych firm stają przed trudnym 

zadaniem pogodzenia często zupełnie różnych kultur: swojej macierzystej kultury oraz kultury 

społeczeństwa, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Jednak absolutną podstawą sukcesu w tej 

materii jest uzmysłowienie sobie istnienia tych różnic, zrozumienie tego, że nasze upodobania 

kulturowe, zwyczaje nie muszą być czymś naturalnym i stosownym dla innych. To, że używamy tych 

samych słów, symboli wcale nie musi oznaczać, że przypisujemy im to samo znaczenie. Według F. 

Trompenaarsa a Ch. Hampden- Turnera, mogłoby się wydawać, że w dobie globalizacji większość 

aspektów działalności moglibyśmy uznać za uniwersalne. Niektórzy istnienie takich korporacji jak 

Coca Cola czy McDonald uznają za dowód ujednolicenia się wzorców kulturowych, a co za tym idzie 

homogenizacji gustów i rynków. Owszem, istnieją produkty, które można sprzedawać na całym 

świecie. Nie znaczy to jednak, że wszędzie są w ten sam sposób odbierane, a co za tym idzie w każdej 

kulturze można je w ten sam sposób zaprezentować i sprzedawać. Analizując wpływ różnic 

kulturowych na działalność międzynarodowych przedsiębiorstw należy przedstawić definicję kultury 

oraz jej warstwy. Zgodnie z definicją G. Hofstede i G. J. Hofstede kultura jest kolektywnym 

zaprogramowaniem umysłu, które odróżnia członków jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej. 

Odnosząc się do definicji zaczerpniętej z publikacji G. Hofstede i G. J. Hofstede, zależnie od tego jak 

kulturowo „zaprogramowany” jest nasz umysł, różni się też sposób w jaki odbieramy symbole. To 

właśnie słowa, gesty, obrazy są poddawane percepcji jako pierwsze. Symbole tworzą zewnętrzną 

warstwę diagramu, stanowią o pierwszym wrażeniu. Centrum tego układu stanowią natomiast 

wartości, są rdzeniem danej kultury i podstawą czynów, czyli praktyk. Tak więc symbole kryją za 

sobą pewne wartości, często różne dla odmiennych kultur. 

W tym kontekście coraz częściej podkreśla się potrzebę kształtowania relacji KTN a otoczeniem 

w kontekście wartości, przede wszystkim wartości podstawowych, które stanowią fundament 

porozumienia na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, ekonomicznego oraz politycznego. Nie 

jest możliwe współistnienie oraz współpraca między różnymi konkurencyjnymi podmiotami i grupami 
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społecznymi, politycznymi oraz gospodarczo – ekonomicznymi bez konsensusu i porozumienia. Taką 

bazę konsensusu tworzą wartości podsatwowe. Są one bowiem głęboko zakorzenione w kulturze 

społeczeństw i świadomości poszczególnych jednostek. Stanowią podstawę konsensusu, dialogu oraz 

wysiłków na rzecz dobra wspólnego. W tym sensie pełnią one funkcję integracyjną. Tworzą 

normatywny etos jednoczący wszystkie siły społeczeństwa dla realizacji dobra wspólnego.
35

 

Działalność oraz ekspansja KTN, chcąc być społecznie odpowiedzialna oraz uczestniczyć w realizacji 

społecznej odpowiedzialności biznesu musi uwzględniać wartości podstawowe społeczeństw i 

narodów. Chodzi o świadomość etycznych aspektów biznesu oraz o konieczność prowadzenia 

strategicznych działań w tym zakresie. Do strategii konkurencji ma być dołączona przede wszystkim 

zasada pracować dobrze i czynić dobrze. Chodzi o respektowanie oraz realizację wartości 

podstawowych, które dotyczą każdego człowieka oraz społeczeństwa, jak i zasad społecznych, 

wynikających z tych wartości. Relacja biznesu i społeczeństwa nie da się tworzyć pomijając te 

wartości i zasady na nich oparte.
36

 Korporacje, działające w wielu kręgach kulturowych, w różnych 

krajach i narodach muszą uwzględniać oraz respektować wartości oraz normy etyczne wyznawane 

przez dane społeczeństwo, gdyż wynikają z jego kultury i tradycji. Ekonomia, a w ramach jej 

działalność KTN, jeśli rzeczywiście chce uchodzić za przyjazną ludziom oraz spełniać swoje cele i 

zadania musi uwzględniać podstawy etyczne. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ma się 

mocno opierać na etyce.
37

 

Bez ich akceptacji społeczeństwu oraz biznesu grozi zjawisko rozkładu społeczno-moralnego, 

pogłębiania się przepaści między władzą polityczną, ekonomiczną a społeczeństwem. Autorzy 

poszczególnych definicji wartości podstawowych wskazują na fakt, iż u podstaw życia społecznego – 

politycznego oraz ekonomiczno-gospodarczego powinien istnieć pewien system społecznie 

podzielanych i akceptowanych przez większość wartości podstawowych. W przeciwnym wypadku 

system pluralistyczno - demokratyczny może stać się jawnym lub ukrytym totalitaryzmem, którego 

następstwem jest deptanie i lekceważenie podstawowych wartości, które leżą u podstaw prawdziwego 

dobra społeczeństwa.
38

 

Wartości podstawowe są to te wartości centralne, co do których panuje powszechny konsensus i 

zgoda w danej grupie społecznej.
39

 „Przez wartości te rozumie się mniejszy lub większy wachlarz 

wartości akceptowanych przez wszystkich lub przynajmniej przez większość członków społeczności, 

w oparciu, o które dochodzą oni do konsensusu, dialogu oraz podejmują pozytywną kooperację dla 

dobra wspólnego”.
40

 Nie są one jednak tożsame z wartościami usytuowanymi najwyżej na skali 

aksjologicznej.
41

 Są to następujące wartości: godność człowieka, prawa człowieka, życie ludzkie (od 

momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci), wolność, prawda, równość, sprawiedliwość, pluralizm, 

naród, demokracja, solidarność, pokój.
42

 Wartości te są pomostem łączącym instytucje ekonomiczne, 

rządzące, administracyjne państwa z obywatelami danej społecznością. 

Jan Paweł II wskazuje na fakt, że istnienie pluralizmu we wszystkich sferach życia społecznego, 

politycznego, ekonomicznego oraz międzynarodowego nie zwalnia od przyjęcia pewnej niezbędnej 

postawy, która ma wspierać każde działanie zmierzające do budowy społeczeństwa odpowiadającego 

wymaganiom człowieka, zarówno na płaszczyźnie materialnej jak i duchowej, to jest społeczeństwa 

opartego i budowanego na wartościach. One to chronią społeczeństwo przed manipulacjami 

spowodowanymi przez indywidualny lub zbiorowy egoizm.
43
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Jako przykład możemy wskazać na wartość społecznej sprawiedliwości. Wydaje się niezbędnym 

kształtować strategię rozwoju (ekonomicznego, społecznego) opartą na międzynarodowej 

solidarności, która by miała być realizowana tak na psychologicznym poziomie, jak i społeczno – 

kulturowym oraz ekonomicznym. Powinna się ona przejawić w inicjatywach prowadzących ku 

globalnemu rozwoju świata oraz ludzkości, a także ku światowemu systemu technologicznych oraz 

finansowych form pomocy zacofanym, rozwijającym się państwom. Światowa solidarność powinna 

przenikać stosunku handlowe, w których trzeba połączyć zasadę wolnej konkurencji oraz wolnego 

kształtowania cen z respektowaniem wymogów społecznej sprawiedliwości na korzyść słabszej 

strony. Nie chodzi tylko o głoszenie i deklarowanie tej sprawiedliwości, lecz o wytworzenie umów 

międzynarodowych, które mają zobowiązywać zainteresowane podmioty do jej realizowania i 

przestrzegania.
44

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) jest relatywnie nowym 

pojęciem w naukach społecznych i ekonomicznych, powstało jako odpowiedź na niektóre negatywne 

skutki działalności KTN w społeczeństwach, między innymi w postaci bezrobocia oraz innych kwestii 

społecznych. Wskazuje się tu na problem braku społecznej odpowiedzialności w skali 

międzynarodowej. Przedsiębiorstwa zostały oskarżone o nieetyczne działania, zwłaszcza wobec 

społeczeństw krajów rozwijających się, działania, prowadzące do bogacenia się kosztem biednych, 

łamania praw człowieka, wyzyskiwania najuboższych społeczeństw.
45

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu polega przede wszystkim na zaangażowaniu się firmy w 

podnoszenie dobrobytu społeczeństwa, w efekcie stosowania dobrowolnie przyjętych praktyk 

biznesowych oraz powiększania zasobów korporacji. Społeczna odpowiedzialność firm jest 

realizowana w wyniku tzw. społecznych inicjatyw, tworzonych pośrednictwem programów działań 

przedsiębiorstw, podejmowanych w celu wsparcia realizacji społecznego przesłania i wypełnienia 

zobowiązań w ramach określonej przez firmę społecznej odpowiedzialności jej biznesu. Wśród 

inicjatyw, wymienianych w ramach realizacji przez KTN społecznej odpowiedzialności się znajdują 

takie jak: promowanie określonego przesłania społecznego, związane z dostarczaniem środków 

finansowych, rzeczowych albo innych w celu wsparcia akcji charytatywnych instytucji; społeczny 

marketing, polegający na wdrożeniu kampanii, której celem jest poprawa zdrowia publicznego, 

bezpieczeństwa lub dobrobytu społeczeństwa, a także na ochronę środowiska naturalnego; filantropia 

korporacji; społeczny wolontariat; społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe, wspierające cele 

społeczne atd. Chociaż nie wszystkie firmy realizują programy społecznych inicjatyw, w KTN istnieje 

świadomość, że ponoszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa za skutki prowadzonej działalności 

gospodarczej. Cele ekonomiczne i społeczne nie mogą być postrzegane jako odrębne i rywalizujące ze 

sobą. Przedsiębiorstwa działają w społeczeństwie oraz muszą uwzględniać nie tylko dobro własne ale i 

wszystkich zainteresowanych grup społecznych.
46

 Odpowiedzialność społeczna firm jest przede 

wszystkim ukierunkowana na interesariuszy przedsiębiorstw, podmioty i grupy, które w jakiś sposób 

są związane z działalnością przedsiębiorstw: akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców, 

konkurentów, media i grupy interesów, organizacje pozarządowe oraz środowisko naturalne, sektor 

publiczny: rząd i społeczności lokalne.
47

 

Jeśli chodzi o tworzenie konkretnych programów społecznych KTN wskazuje się na 2 zasadnicze 

podejścia: formalizujące oraz uczestniczące. Pierwsze podejście jest oparte na ustaleniu przez firmy 

ogólnych zasad postępowania względem określonej kwestii. Zawarte są one w kodeksach 

postępowania, zawierających podstawowe reguły kształtowania stosunków między firmą i jej 

interesariuszami. Dotyczą działalności zarówno poszczególnych firm, jak i wielu firm działających w 

określonej branży, czy też w ogóle na rynku globalnym. Podejście to obejmuje sporządzanie i 

publikowanie różnego rodzaju sprawozdań z postępu w zakresie prospołecznych działań oraz ochrony 
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środowiska naturalnego prowadzonych przez firmy. Raporty są przygotowywane przez zewnętrzne, 

wyspecjalizowane agencje lub instytuty oraz świadczą, iż działalność danej firmy spełnia wysokie 

wymagania społeczne.
48

 

Drugie podejście, uczestniczące polega na angażowaniu się KTN w aktywne inicjatywy społeczne 

i ekologiczne. Wśród inicjatyw należy wymienić między innymi: promowanie określonego przesłania 

społecznego dzięki dostarczeniu przez przedsiębiorstwo środków finansowych, rzeczowych lub 

innych w celu wsparcia akcji charytatywnych instytucji lub działań wolontariuszy; społeczny 

marketing korporacji, który polega na przygotowaniu lub wdrożeniu kampanii nastawionej na 

poprawę zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub dobrobytu społeczeństwa, a także na ochronę 

środowiska naturalnego; filantropia korporacji, polegająca na bezpośrednim wniesieniu środków na 

cel dobroczynny, w formie gotówki, darów rzeczowych lub usług; społecznie odpowiedzialne praktyki 

biznesowe, w których przedsiębiorstwo dobrowolnie przyjmuje i realizuje specjalne działania lub 

inwestycje wspierające cele społeczne zorientowane na poprawę dobrobytu społeczeństwa, itd.
49
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