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Zagadnienia globalizacji i korporacji ponadnarodowych

w edukacji przedsiêbiorczo�ci

Wspó³czesnym tendencjom rozwoju spo³eczno-gospodarczego towarzyszy nasilaj¹cy siê
proces koncentracji kapita³u w coraz wiêkszych i sprawniej dzia³aj¹cych korporacjach ponadna-
rodowych (Zio³o, Piróg 2002). Wp³ywaj¹ one w zasadniczy sposób na przebieg procesów globa-
lizacji. �Motorem inicjuj¹cym te niezwykle z³o¿one procesy jest nasilaj¹ca siê konkurencja� (Zio³o,
Rachwa³ 2006, s. 5). W gospodarce rynkowej konkurencja dotyczy wszystkich jej elementów
dzia³aj¹cych zarówno na rynku miêdzynarodowym, krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.
Wp³ywa ona na zmiany zachowañ nie tylko przedsiêbiorstw ponadnarodowych, ale równie¿ ma-
³ych przedsiêbiorstw na lokalnych rynkach oraz pojedynczych osób, w tym ucznia. Za Z. Zio³o
(2005, s. 15) nale¿y przyj¹æ, �i¿ tylko konkurencyjny cz³owiek jest w stanie wyprodukowaæ i za-
oferowaæ konkurencyjny produkt, natomiast konkurencyjny cz³owiek kszta³tuje siê w konkuren-
cyjnym procesie edukacyjnym�. Znaczenie korporacji ponadnarodowych w gospodarce globalnej
jest coraz wiêksze, gdy¿ �(�) poprzez ró¿norodne systemy sieciowych powi¹zañ przestrzenno-
produkcyjnych organizuj¹ �wiatow¹ przestrzeñ gospodarcz¹� (Zio³o 2006, s. 9). Nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e �nasilaj¹cy siê proces koncentracji kapita³u, który uwidacznia siê miêdzy innymi
w kszta³towaniu siê coraz potê¿niejszych ponadnarodowych korporacji przemys³owych, finan-
sowych, us³ugowych i innych, obejmuje swym zasiêgiem coraz to rozleglejsze obszary oddzia³y-
wania i wp³ywa w g³ównym stopniu na globalizacjê gospodarki, a równocze�nie na ró¿nicowanie
�wiatowej przestrzeni gospodarczej, spo³ecznej i kulturowej� (Kude³ko, Zio³o 2005, s. 337).

W nawi¹zaniu do przedstawionych za³o¿eñ wydaje siê, ¿e problematyka globalizacji i korpo-
racji ponadnarodowych powinna zaj¹æ znacz¹ce miejsce na ró¿nych etapach systemu edukacyj-
nego i znale�æ odzwierciedlenie w podrêcznikach do nauczania podstaw przedsiêbiorczo�ci.
Niniejsze rozwa¿ania zmierzaj¹ do okre�lenia, w jaki sposób autorzy wybranych podrêczników
podstaw przedsiêbiorczo�ci dla liceum, liceum profilowanego i technikum podejmuj¹ tê tematykê.

W tym celu dokonano analizy 11 podrêczników podstaw przedsiêbiorczo�ci dopuszczonych
do u¿ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a przeznaczonych do kszta³cenia
ogólnego w liceach, liceach profilowanych i technikach1 . Szczególn¹ uwagê zwrócono na za-
gadnienia odnosz¹ce siê do: globalizacji, globalizacji gospodarki �wiatowej, rynku globalnego,
produktu globalnego, a tak¿e korporacji ponadnarodowych. Wielu autorów umie�ci³o w pod-
rêcznikach powy¿sze pojêcia, zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e w globalizuj¹cym siê �wiecie zna-
czenie korporacji ponadnarodowych w gospodarce �wiatowej jest bardzo du¿e, a w nastêpnym
dziesiêcioleciu, czyli w okresie, kiedy obecny licealista mo¿e staæ siê jedn¹ z osób uczestnicz¹-
cych w dzia³aniu korporacji ponadnarodowych, prawdopodobnie bêdzie jeszcze wiêksze.

1 Wykaz analizowanych podrêczników zamieszczono na koñcu pracy.
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Analizuj¹c zagadnienia globalizacji, poszczególni autorzy przedstawiaj¹ ró¿ne definicje tego
pojêcia oraz cechy tego procesu. M. Pietraszewski (2002), zachêcaj¹c m³odych ludzi do nauki
i podnoszenia kwalifikacji, stara siê im u�wiadomiæ, ¿e w XXI w. procesy globalizacji i ujednolica-
nia rynków pracy mog¹ spowodowaæ, ¿e jedynie osoby dobrze wykszta³cone bêd¹ w stanie
obs³ugiwaæ coraz bardziej zautomatyzowane i skomplikowane maszyny i urz¹dzenia. Pracowni-
cy bêd¹ nie tyle pracowaæ, co �wiadczyæ us³ugi potrzebne gospodarce. Ponadto autor wskazuje
czynniki, pod których wp³ywem proces globalizacji bêdzie siê nadal kszta³towa³. S¹ to: postêp
naukowo-techniczny, miêdzynarodowa konkurencja i polityka ekonomiczna pañstw. Jak przyj-
muje M. Pietraszewski (2002, s. 7 i 8), bêd¹ one wp³ywa³y i kszta³towa³y tak¿e pokolenie wzrasta-
j¹ce w dobie kolejnej fazy rewolucji naukowo-technicznej, czyli w rozpoczêtym ju¿ XXI w. Autor
definiuje pojêcie globalizacji jako �znacz¹ce i z³o¿one procesy, które zachodz¹ w skali ogólno-
�wiatowej w ró¿nych sferach: ekonomicznej, technicznej, socjologicznej i kulturowej�. Wyja-
�nia, ¿e podstawowymi cechami globalizacji w sferze ekonomicznej s¹:
� integrowanie w skali miêdzynarodowej dzia³alno�ci gospodarczej podmiotów na ró¿nych

poziomach: pañstwowym, rynkowym, dziedzin dzia³alno�ci oraz przedsiêbiorstw powi¹za-
nych ze sob¹ handlowo, inwestycyjno-produkcyjnie i korporacyjnie;

� miêdzynarodowa wspó³zale¿no�æ miêdzy podmiotami gospodarki na ró¿nych poziomach;
� zwi¹zek z postêpem naukowym, technicznym i organizacyjnym, powoduj¹cy unowocze�nia-

nie gospodarek pañstw �poprzez rozwój ga³êzi produkcji bêd¹cych no�nikami postêpu tech-
nicznego, zastosowanie nowoczesnych procesów produkcji w ca³ej gospodarce, rozwój
edukacji narodowej i wzrost liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników�;

� �skracanie czasu i przestrzeni�, które przejawia siê m.in. mo¿liwo�ciami korzystania z oferty
produktów i uczestnictwa wszystkich ludzi w wydarzeniach na ca³ym �wiecie.

Podobna definicja globalizacji przyjmowana jest w podrêczniku B. Stañdy i B. Wierzbowskiej
(2002, s. 140), w którym procesom globalizacji po�wiêcono oddzielny rozdzia³. Autorki przyjmuj¹
nastêpuj¹c¹ definicjê globalizacji: �(�) bardzo szeroki i z³o¿ony proces, maj¹cy wp³yw na wszystkie
sfery naszego ¿ycia: ekonomiczn¹, spo³eczn¹, polityczn¹ i kulturow¹ w skali ogólno�wiatowej�.
Ponadto wymieniaj¹, podobne jak M. Pietraszewski, czynniki, które w najwiêkszym stopniu
wp³ywaj¹ na proces globalizacji. Wskazuj¹ w�ród krajów uczestnicz¹cych w globalizacji na
grupê triady, która jest potêg¹ gospodarcz¹ �wiata.

Na pojêcie globalizacji zwróci³ tak¿e uwagê zespó³ autorski: W. J. Jakubowski, T. Maj, P. Za³ê-
ski (2003, s. 225), którzy definiuj¹ pojêcie globalizacji jako proces �integracji spo³ecznej i gospo-
darczej �wiata�, a tak¿e przedstawiaj¹ wiele przejawów globalizacji, w tym m.in. szybki wzrost
wymiany handlowej, dziêki której nastêpuje szybki dostêp do produktów zaawansowanej tech-
nologii. Z. Makie³a i T. Rachwa³ (2005, s. 176 i 177) pojêcie globalizacji przedstawiaj¹ jako proces
�integracji spo³ecznej i gospodarczej �wiata�. Wyja�niaj¹, ¿e przejawami procesu globalizacji s¹
m.in.: swobodny przep³yw informacji, liberalizacja w handlu miêdzynarodowym, swobodny prze-
p³yw kapita³u oraz swobodne przemieszczanie siê osób.

Procesy globalizacji zosta³y omówione równie¿ przez M. Biernack¹, J. Korbê i Z. Smutka
(2006). Przyjêli oni, ¿e globalizacja jest uto¿samiana z dzia³alno�ci¹ miêdzynarodowych instytucji
finansowych, a proces ten przyczynia siê do szybszego rozwoju ekonomicznego wielu pañstw
i warunków ¿ycia ich mieszkañców.

W podrêczniku pod redakcj¹ M. Belki (2005) przyjêto, ¿e globalizacja jest zwi¹zana z traktowa-
niem rynku �wiatowego jak rynku dzia³ania przedsiêbiorstwa, przez co nastêpuje zanikanie gra-
nic pañstwowych w odniesieniu do przep³ywów produktów, us³ug, kapita³ów, ludzi, informacji
i idei. Autorzy tego podrêcznika podkre�laj¹, ¿e na globalizacjê sk³ada siê �zbiór zjawisk, procesów
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i tendencji zachodz¹cych obecnie w skali ogólno�wiatowej w rozmaitych sferach: ekonomicznej,
politycznej, prawnej, kulturowej, spo³ecznej i technicznej�, lecz najwiêkszy postêp tego procesu
dokona³ siê w sferze ekonomicznej, przyczyniaj¹c siê do tworzenia gospodarki globalnej (Belka
2005, s. 188). Ponadto wyró¿niono wiele przejawów globalizacji, takich jak: technologia, gospo-
darka, polityka, kultura, �rodowisko naturalne, dlatego stanowi ona wielkie wyzwanie w dziedzi-
nie konkurencji dla gospodarek i spo³eczeñstw. W pozosta³ych podrêcznikach przyjêtych do
analizy nie podjêto próby definiowania globalizacji.

W zró¿nicowany sposób przedstawiane s¹ równie¿ zagadnienia dotycz¹ce globalizacji go-

spodarki �wiatowej. M. Pietraszewski (2002) zwraca uwag¹, ¿e postêp globalizacji znacz¹co
wp³ywa na gospodarki pañstw, które tworz¹ gospodarkê globaln¹. Wyja�nia, ¿e gospodarka
�wiatowa opiera siê na mo¿liwo�ci swobodnego przep³ywu produktów oraz czynników produk-
cji pomiêdzy wszystkimi pañstwami, a globalizacja dzia³alno�ci gospodarczej to nic innego, jak
�dokonuj¹cy siê na �wiecie d³ugofalowy proces ³¹czenia coraz wiêkszej liczby gospodarek pañ-
stwowych ponad granicami i rozszerzania wzajemnych powi¹zañ w celu tworzenia ogólno�wia-
towego systemu ekonomicznego� (s. 8�10).

A. Mikinia i M. Sienna (2002, s. 65) w rozdziale dotycz¹cym wymiany miêdzynarodowej wyja-
�niaj¹ pojêcie globalizacji gospodarki nastêpuj¹co: �jest to proces powstawania i rozwoju ryn-
ków �wiatowych oparty na swobodnym przep³ywie dóbr, us³ug, kapita³u i pracy�. Ponadto
autorki przedstawiaj¹ g³ówne czynniki, które wp³ywaj¹ na nasilanie siê procesu globalizacji
gospodarki. Przyjmuj¹ przy tym, ¿e globalizacja jest zjawiskiem, którego nie da siê unikn¹æ,
procesem, którego nie da siê zatrzymaæ, gdy¿ �wszyscy stajemy siê czê�ci¹ spo³eczeñstwa glo-
balnego� (s. 70). L. Piasecka (2002, s. 108) wyja�nia, ¿e �globalizacja gospodarki oznacza tworze-
nie takiego systemu regulacji prawnych i administracyjnych, aby mo¿liwy by³ swobodny przep³yw
dóbr, us³ug oraz kapita³u i pracy bez wzglêdu na granice pañstw�.

Na pojêcie globalizacji gospodarki �wiatowej zwróci³ tak¿e uwagê zespó³ autorski: W. J. Ja-
kubowski, T. Maj, P. Za³êski (2003). Podaj¹c kilka wybranych przyk³adów, autorzy pokazuj¹
przejawy globalizacji gospodarki �wiatowej w kraju i ¿yciu codziennym ucznia. Przedstawiaj¹c
omawian¹ definicjê M. Biernacka, J. Korba i Z. Smutek (2006, s. 205) du¿e znaczenie przypisuj¹
wymianie gospodarczej, przyjmuj¹c, ¿e: �globalizacja gospodarki �wiatowej polega na wzro�cie
miêdzynarodowej wymiany gospodarczej i umiêdzynarodowieniu produkcji, ale te¿ prowadzi do
wzrostu wspó³zale¿no�ci miêdzy pañstwami�. Na rolê globalizacji gospodarki �wiatowej zwrócili
tak¿e uwagê Z. Makie³a i T. Rachwa³ (2005), wyja�niaj¹c, ¿e proces globalizacji gospodarki
�wiatowej jest czê�ci¹ procesu globalizacji �wiata.

W dwóch kolejnych podrêcznikach: autorstwa B. Stañdy i B. Wierzbowskiej (2002) oraz pod
redakcj¹ M. Belki (2005) nie zaprezentowano definicji globalizacji gospodarki �wiatowej, lecz
nawi¹zano do tego procesu w podrozdzia³ach dotycz¹cych globalizacji.

W podrêcznikach autorstwa B. Barañskiej., J. Gierczyckiej, D. Szostka (2002), S. Gregorczyka,
M. Romanowskiej, A. Sopiñskiej, P. Wachowiaka (2002) oraz M. Nasi³owskiego(2002) nie poru-
szono zagadnieñ zwi¹zanych z globalizacj¹ gospodarki �wiatowej.

Kolejne pojêcie, które poddane zosta³o analizie, to rynek globalny. Jego definicja pojawia siê
u niewielu autorów.

B. Barañska, J. Gierczycka i D. Szostek (2002, s. 9) zwracaj¹ uwagê, ¿e �musimy nauczyæ siê
funkcjonowaæ na rynku globalnym�. W klasyfikacjach rynku wed³ug ró¿nych kryteriów zazna-
czaj¹ istnienie rynku �wiatowego, �na którym transakcje zawieraj¹ przedstawiciele ró¿nych kra-
jów� (s. 65). Jak siê wydaje, nale¿a³oby jednak wyra�nie zaznaczyæ, ¿e transakcje te zawieraj¹
przedstawiciele ró¿nego typu korporacji ponadnarodowych i przedsiêbiorstw krajowych, a rz¹-
dy poszczególnych krajów stwarzaj¹ jedynie uwarunkowania reguluj¹ce rozwój firm i ich powi¹zañ
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rynkowych. B. Stañda i B. Wierzbowska (2002), podobnie jak zespó³ autorski: B. Barañska,
J. Gierczycka, D. Szostek (2002), w rozdziale dotycz¹cym klasyfikacji rynków ze wzglêdu na
przestrzeñ, wyró¿niaj¹ jako jeden z jego typów rynek �wiatowy, nie odnosz¹c siê do procesów,
które obecnie zachodz¹ w gospodarce �wiatowej. W. J. Jakubowski, T. Maj, P. Za³êski (2003),
M. Nasi³owski (2002) oraz A. Mikinia i M. Sienna (2002), podobnie jak autorzy dwóch wcze�niej
analizowanych podrêczników, pojêcie rynku globalnego zaznaczyli jedynie przy klasyfikacji ryn-
ku wed³ug terytorium (przestrzeni).

W podrêczniku pod redakcj¹ M. Belki (2005) autorzy u�wiadamiaj¹ uczniowi, ¿e dzi� dla wielu
towarów i us³ug nie istnieje ju¿ pojêcie rynku lokalnego czy krajowego, konkurencja toczy siê
bowiem na rynku globalnym. Poniewa¿ podmioty gospodarcze funkcjonuj¹ nawet na odleg³ych
rynkach, produkty przez nie oferowane s¹ dostêpne powszechnie na �wiecie, czyli, jak wskazuj¹
autorzy, staj¹ siê produktami globalnymi. Potwierdza tê tezê L. Piasecka (2002, s. 109), zaznacza-
j¹c, ¿e �obecnie wolny przep³yw informacji nie stanowi ju¿ ¿adnej bariery; mo¿na powiedzieæ, ¿e
�wiat siê skurczy³, z zatem rozszerzy³y siê dla wielu firm perspektywy rozwoju�. W podrêczni-
kach pozosta³ych zespo³ów autorskich, czyli S. Gregorczyka, M. Romanowskiej, A. Sopiñskiej,
P. Wachowiaka (2002), Z. Makie³y i T. Rachwa³a (2005) oraz M. Biernackiej, J. Korby i Z. Smutka
(2006) problematyka rynku globalnego nie zosta³a podjêta.

Funkcjonowanie gospodarki rynkowej i nasilaj¹ce siê procesy globalizacji powoduj¹ potrze-
bê zdefiniowania pojêcia �produkt globalny�. Pojêcie produktu globalnego pojawi³o siê jedynie
w dwóch podrêcznikach; autorzy pozosta³ych je pominêli. L. Piasecka (2002), podobnie jak
autorzy podrêcznika pod redakcj¹ M. Belki (2005), przedstawia przyk³ady produktów global-
nych, takich jak coca-cola czy cheesburger firmy McDonald�s, wyja�niaj¹c, ¿e te produkty dziêki
globalizacji gospodarki �wiatowej sta³y siê dostêpne na rynku globalnym. L. Piasecka (2002)
stwierdza m.in., ¿e dzia³ania korporacji ponadnarodowych zmierzaj¹ do tego, by ludzie na ca³ym
�wiecie u¿ywali tych samych lub podobnych produktów.

Problematyka korporacji ponadnarodowych jest podejmowana w wiêkszo�ci analizowanych
podrêczników, najczê�ciej w po³¹czeniu z procesami globalizacji gospodarki �wiatowej. Najsze-
rzej zosta³a omówiona przez M. Nasi³owskiego (2002, s. 32), który wyja�nia, ¿e korporacje to
�wielkie spó³ki, zarz¹dzane przez zespo³y naukowców, in¿ynierów, organizatorów sprzeda¿y, re-
klamy i marketingu, pracowników, koordynatorów i dyrektorów ró¿nych pionów, którzy tworz¹
technostrukturê korporacji, czyli mózg kieruj¹cy spó³k¹, reprezentuj¹cy jej bie¿¹ce i d³ugofalowe
interesy�. Autor twierdzi, ¿e si³a korporacji wyra¿a siê tym, ¿e wywieraj¹ one decyduj¹cy wp³yw
na ca³y system gospodarczy krajów, w których siê znajduj¹, oraz okre�laj¹ rozmiary produkcji
i wysoko�æ cen, a tak¿e w du¿ym stopniu poprzez system reklamy, kszta³tuj¹ upodobania konsu-
mentów. M. Nasi³owski szczegó³owo analizuje proces powstawania i budowy korporacji, a tak¿e
zagadnienie ich opodatkowania. Podkre�la, ¿e korporacje transnarodowe s¹ najpotê¿niejszymi
przedsiêbiorstwami we wspó³czesnym �wiecie, dysponuj¹cymi ogromnym zasobem i bardzo
mobilnym kapita³em. W analizowanym podrêczniku wyja�nienie pojêcia korporacji ponadnaro-

dowej rozpoczyna osobny rozdzia³, dotycz¹cy korporacji wielonarodowych. W rozdziale tym
autor przybli¿a znaczenie korporacji transnarodowych w gospodarce �wiata, ich dzia³anie na
poszczególnych kontynentach oraz funkcjonowanie w gospodarce polskiej. Ponadto podkre-
�la, ¿e �w epoce rosn¹cej globalizacji i ³atwo�ci przenoszenia kapita³u z kraju do kraju korporacje
ponadnarodowe nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia� (s. 33).

W sposób zbli¿ony problematyka korporacji transnarodowych zosta³a podjêta w podrêczni-
ku autorstwa Z. Makie³y i T. Rachwa³a (2005). Ten zespó³ autorski, jedyny spo�ród wszystkich
zespo³ów autorskich analizowanych podrêczników, dokonuje klasyfikacji korporacji w schema-
cie charakteryzuj¹cym zwi¹zki spó³ek. Autorzy przyjmuj¹, ¿e korporacje to �wielkie organizacje
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ekonomiczne, czêsto o zasiêgu miêdzynarodowym� (s. 95). Ponadto, podobnie jak M. Nasi³ow-
ski, przyjmuj¹, ¿e �stanowi¹ one prawne po³¹czenie wielu spó³ek, zarz¹dzane s¹ przez wybitnych
fachowców wspomaganych przez zespo³y naukowców, in¿ynierów organizatorów sprzeda¿y
oraz, ¿e czêsto korporacje wywieraj¹ decyduj¹cy wp³yw na gospodarkê krajów, a nawet politykê
rz¹dów� (s. 95). W koñcowym rozdziale, dotycz¹cym procesów globalizacji, autorzy wskazuj¹ na
wielkie korporacje transnarodowe jako na najwa¿niejszych �sprawców� globalizacji, gdy¿ kon-
kuruj¹ one skutecznie z pañstwami i najwiêkszymi organizacjami miêdzynarodowymi, organizu-
j¹c gospodarkê �wiatow¹. Dlatego nale¿y stwarzaæ w pañstwach warunki zachêcaj¹ce do
inwestowania przez korporacje transnarodowe, poniewa¿ s¹ one jednym z najpowa¿niejszych
czynników przyspieszaj¹cych rozwój gospodarczy krajów.

B. Stañda i B. Wierzbowska (2002) korporacje transnarodowe okre�laj¹ jako jeden z podmio-
tów uczestnicz¹cych w procesie globalizacji. Ponadto wyja�niaj¹, ¿e dzia³alno�æ korporacji po-
nadnarodowych �polega na rozszerzeniu i pog³êbianiu dzia³añ przedsiêbiorstw, zmierzaj¹cych
do wytwarzania i sprzedawania produktów oraz standardowych us³ug na skalê ogólno�wiato-
w¹� (s. 142). Zespó³ autorski B. Barañska, J. Gierczycka i D. Szostek (2002, s. 128) zaznacza fakt
istnienia korporacji w gospodarce miêdzynarodowej poprzez przyjêcie definicji korporacji (�du¿a
spó³ka akcyjna�) oraz stwierdzenie: �je¿eli korporacja dzia³a w kilku krajach, nazywa siê j¹ wtedy
korporacj¹ miêdzynarodow¹�. Charakteryzuj¹c gospodarkê rynkow¹ autorzy podkre�laj¹, ¿e
dominuj¹c¹ rolê korporacje ponadnarodowe pe³ni¹ w kapitalistycznej gospodarce rynkowej,
realizowanej np. w Stanach Zjednoczonych.

M. Pietraszewski (2002) porusza problematykê korporacji transnarodowych, nawi¹zuj¹c do
procesów globalizacji gospodarki. Autor zaznacza, ¿e globalizacja przejawia siê m.in. rozwojem
miêdzynarodowych przedsiêbiorstw i instytucji oraz prowadzi w konsekwencji do upowszech-
niania wspólnego modelu gospodarczego. W rozdziale �Gospodarowanie na rynku zintegrowa-
nym� M. Pietraszewski (2002, s. 242) przypisuje korporacjom podstawowe znaczenie w wymianie
miêdzynarodowej, która dokonuje siê poprzez zak³ady nale¿¹ce do korporacji i ich kooperantów
w wielu pañstwach �wiata. Ogromne znaczenie korporacji w gospodarce �wiatowej w ostatnich
latach zauwa¿aj¹ M. Biernacka, J. Korba i Z. Smutek (2006). Autorzy szacuj¹, ¿e liczba ponadna-
rodowych korporacji na �wiecie wynosi oko³o 60 tys., z 500 tys. filii, a zatrudniaj¹ one ponad
6 mln pracowników. Podkre�laj¹ równie¿ fakt, ¿e we wspó³czesnej gospodarce ro�nie ilo�æ fuzji
i megafuzji, czyli ³¹czenia siê najwiêkszych korporacji oraz przejêæ mniejszych korporacji przez
wiêksze, co stwarza powa¿ne zagro¿enie dla konkurencyjno�ci gospodarki �wiatowej. M. Bier-
nacka, J. Korba i Z. Smutek podkre�laj¹ wzrost znaczenia korporacji w gospodarce �wiatowej,
przywo³uj¹c to, ¿e podczas corocznego �wiatowego Forum Gospodarczego spotykaj¹ siê poli-
tycy reprezentuj¹cy gospodarki najwiêkszych pañstw �wiata oraz szefowie najwiêkszych korpo-
racji ponadnarodowych, czyli osoby, które maj¹ najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê �wiatowej
gospodarki.

W. J. Jakubowski, T. Maj i P. Za³êski (2003) w rozdziale dotycz¹cym gospodarki �wiatowej
podkre�laj¹, ¿e korporacje miêdzynarodowe, dysponuj¹ce tak du¿ym potencja³em ekonomicz-
nym, s¹ niezale¿ne finansowo, technologicznie i organizacyjnie. Dzia³aj¹c w wielu krajach, mog¹
prowadziæ w³asn¹ politykê gospodarcz¹. Korporacje ponadnarodowe, takie jak Mitsubishi czy
Microsoft, skutecznie konkuruj¹ na �wiecie z oficjalnymi organizacjami i instytucjami, nawet
takimi, jak Bank �wiatowy. Dlatego kraje, którym zale¿y na dynamicznym rozwoju gospodar-
czym, zabiegaj¹ o to, by korporacje inwestowa³y w³a�nie u nich. Ponadto autorzy dodaj¹, ¿e
�najbardziej znacz¹cym przejawem globalizacji jest swobodny przep³yw kapita³u i inwestycji, co
najbardziej jest widoczne w dzia³alno�ci ponadnarodowych korporacji gospodarczych� (s. 226).
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Zespó³ autorski: S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopiñska, P. Wachowiak (2002) nie
podejmuje zagadnieñ zwi¹zanych z procesami globalizacji, natomiast problematykê korporacji
ponadnarodowych porusza kilkakrotnie. Autorzy, przedstawiaj¹c formy organizacyjno-prawne
przedsiêbiorstw, zaznaczaj¹, ¿e korporacje ponadnarodowe nie mog¹ funkcjonowaæ jako przed-
siêbiorstwa indywidualne czy spó³ki cywilne, lecz jako spó³ki kapita³owe. Ponadto, w rozdziale
dotycz¹cym otoczenia ekonomicznego przedsiêbiorstw zostaj¹ przedstawione motywy, jakimi
kieruj¹ siê przedsiêbiorstwa ponadnarodowe w wyborze regionu do inwestycji. Wyró¿niaj¹ dwie
zasadnicze grupy motywów: ogólne i szczegó³owe, które decyduj¹ o wyborze konkretnego
pañstwa.

L. Piasecka (2002) nie wyja�nia, co rozumie pod pojêciem korporacji ponadnarodowej. W mo-
delu gospodarczym pañstw �wiata jako jeden z podstawowych jego elementów wyró¿nia roz-
rost ponadnarodowych korporacji. Zagadnienie korporacji ponadnarodowych nie zosta³o
poruszone w podrêczniku pod redakcj¹ M. Belki (2005), a w podrêczniku autorstwa A. Mikinii
i M. Siennej (2002) zosta³o jedynie zaznaczone, ¿e rozwój korporacji ponadnarodowych jest
jednym z czynników wp³ywaj¹cych na globalizacjê gospodarki �wiatowej.

W �wietle przedstawionej analizy nale¿y stwierdziæ, ¿e wiêkszo�æ autorów podrêczników
podstaw przedsiêbiorczo�ci podejmuje problematykê globalizacji i korporacji ponadnarodowych.
Zagadnienia dotycz¹ce korporacji najczê�ciej powi¹zane s¹ z tematyk¹ globalizacji gospodarki
�wiatowej, co jest oczywiste, gdy¿ korporacje transnarodowe s¹ g³ównymi �sprawcami� proce-
sów globalizacji. Problematyka korporacji ponadnarodowych oraz procesy globalizacji gospo-
darki �wiatowej s¹ przedstawiane z ró¿n¹ szczegó³owo�ci¹ w poszczególnych podrêcznikach,
a przez niektórych s¹ traktowane marginesowo. ̄ aden z autorów nie wyja�nia pojêcia produktu
globalnego, co � je�li pomija siê równie¿ problematykê budowy korporacji ponadnarodowych �
utrudnia uczniowi zrozumienie mechanizmów wystêpuj¹cych we wspó³czesnej gospodarce kra-
jowej i �wiatowej. Analizowane zagadnienia najczê�ciej znajduj¹ siê w ostatnich rozdzia³ach
podrêczników, co uczeñ mo¿e potraktowaæ jako podsumowanie tego, czego nauczy³ siê podczas
lekcji podstaw przedsiêbiorczo�ci, a tak¿e wskazówkê, jakie procesy, obecnie i w najbli¿szej
przysz³o�ci, bêd¹ odgrywa³y istotn¹ rolê w gospodarce �wiatowej. Znajomo�æ tych procesów
stawia go w pozycji konkurencyjnej w stosunku do innych osób, które nie zdaj¹ sobie sprawy ze
znaczenia globalizacji gospodarki �wiatowej. Daje to mo¿liwo�æ podejmowania �wiadomych
decyzji i odnalezienia siê w rozwijaj¹cym siê �wiecie.

W podstawie programowej podstaw przedsiêbiorczo�ci dla liceów, liceów profilowanych
i techników brak jest zagadnieñ dotycz¹cych funkcjonowania korporacji ponadnarodowych.
Wydaje siê, ¿e ta tematyka powinna siê znale�æ w podstawie programowej, ze wzglêdu na pierw-
szy punkt w celach edukacyjnych tego przedmiotu, czyli �Przygotowanie do aktywnego i �wia-
domego uczestnictwa w ¿yciu gospodarczym�, który dotychczas nie móg³ byæ w pe³ni realizowany.
Zatem generalnie wydaje siê, ¿e analizowana problematyka powinna byæ szerzej realizowana
zarówno w tre�ciach kszta³cenia w szkole ponadgimnazjalnej, jak i w podrêcznikach podstaw
przedsiêbiorczo�ci.
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Issues of Globalization and International Corporations

in the Teaching Entrepreneurship

The aim of the article is to define how the issue of entrepreneurship is tackled by authors of
textbooks for high, vocational and technical schools.

According to presented study, it is possible to observe that the majority of authors of the
textbooks on the basics of entrepreneurship raise the issues of globalization and international
corporations. Usually the issue of corporations is related to the issue of globalization in the
world�s economy � with more or less details in different textbooks. The above mentioned issues
can usually be found in the last chapters, which a student can treat as a guideline for what
processes will take place in the world�s economy in the future. The awareness of these proces-
ses is crucial to students� education and puts them in competitive position with relation to
others who do not realize the full meaning of globalization in the world�s economy. It also allows
for making rational decisions and finding one�s place in the developing world.
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