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a struktury podporządkowania i współdziałania 

w kontekście technonauki 

Kazimierz Jaremczuk
1
 

Wstęp 

Globalizacja
2
 to dążenie przedsiębiorstw do korzystania z globalnej skali działa-

nia. Wskutek przedmiotowego otwarcia na realia współczesnej rzeczywistości przed-

siębiorstwo
3
 staje się bardziej konkurencyjne, innowacyjne oraz efektywne. Następ-

stwem tych cech – zauważa W.M. Gaczek [2003: 104] – może być polaryzacja prze-

kształceń zagospodarowania przestrzeni kraju, tzn. koncentracja aktywności społecz-

no-gospodarczej w regionach metropolitalnych i peryferyzacja części obszarów
4
. 

                                                    
1 Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk  
2 Globalizm – z łac. globare – tworzyć kulę, gromadzić się – oznacza trend ekonomiczno-polityczny 

dążący do zniesienia barier państwowych, ograniczających swobodny przepływ towarów, usług, osób, 

produkcji i operacji finansowych w skali całego świata, a następnie do utworzenia jednego rządu świato-

wego. Pojęcie globalizm i globalizacja funkcjonują od lat sześćdziesiątych XX wieku, a w latach dzie-

więćdziesiątych pojęcie globalizm rozpowszechniło się, a sam proces przybrał na sile, stanowiąc jeden 

z dominujących nurtów sterowania wydarzeniami w świecie. Idea władzy ogólnoświatowej nie jest nowa, 

pojawiała się w większości historycznych cywilizacji. Tendencje te miały charakter imperialny polegający 

na rozszerzaniu wpływów. Ideę powołania jednego rządu dla całego świata przedstawił w 1313 roku 

Dante Alighieri. O ile dawne imperializmy swoje roszczenia do panowania nad światem sankcjonowały 

odwołaniem się do religii i mitologii, o tyle współcześnie roszczenia mają charakter ideologiczny. 

Współczesny globalizm nie jest związany z jedną nacją ani z jednym państwem, lecz jest ponadnarodowy 

i ponadpaństwowy i znajduje oparcie w instytucjach o wymiarze ogólnoświatowym, jak ONZ. Zgodnie 

z metaforą ekonomisty E. Luttwaka ma nastąpić „scalanie kałuż, stawów, jezior i mórz wiejskich, pro-

wincjonalnych, regionalnych i narodowych gospodarek w jeden globalny ocean gospodarczy, który małe 

jednostki wystawi na oddziaływanie olbrzymich bałwanów ekonomicznej konkurencji zamiast, jak to 

miało miejsce wcześniej, na poruszanie małych fal oraz regularnych przypływów i odpływów [Powszech-

na encyklopedia filozofii, 2001: 795]. 
3 Przemiana przedsiębiorstwa z lokalnego na międzynarodowe aż do globalnego przebiega z reguły 

w trzech etapach: 

– umiędzynarodowienie wymiany 

– pełne wejście przedsiębiorstwa dotychczas krajowego na rynek zagraniczny 

– globalizacja przedsiębiorstwa [Hejduk, red. 2004: 152].  
4 W sferze polityki państwa należy wyjaśnić „klasyczny” dylemat polityki przestrzennej i regionalnej 

– rozwój spolaryzowany czy równomierny. Wobec ograniczonych środków publicznych na wspieranie 

rozwoju regionalnego może okazać się bardziej efektywne lokowanie środków w regionach, które są 

liderami transformacji (lokomotywami rozwoju, biegunami wzrostu), a nie kierowanie tych środków do 
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ryzacja części obszarów prowadzi w konsekwencji do nierównomiernego rozwoju, a tym 

samym do zagrożenia globalnego. Ponadto, jak zauważa M. Romanowska, globa-

lizacja jest strategią niezwykle kosztowną, gdyż wiąże się z dużym ryzykiem wchodzenia 

na nowe rynki i tendencjami regionalistycznymi w wielu krajach [Romanowska 1997: 43]. 

Czynniki te wykształcają nowe postawy i kompetencje, a także nowe podejście do biznesu.  

Celem artykułu jest wykazanie zasadności tezy, że problem nowych kompetencji, 

nowego podejścia do biznesu
5
, a w szczególności nowych postaw, stanowi odpowiedź 

na realia współczesnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i kulturowej. Odpo-

wiedź, która znajduje swoje uzasadnienie w zasadzie przyczynowości lub zasadzie 

teleologicznej. 

Artykuł posiada charakter poznawczy i jest rezultatem analizy literatury oraz wła-

snych przemyśleń autora. 

Przesłanki globalizacji w kontekście zasad poznawczych 

Zgodnie ze stanowiskiem L. von Misesa [1996] są tylko dwie zasady dostępne 

człowiekowi pozwalające mu na umysłowe ogarnięcie rzeczywistości. Są to zasada 

przyczynowości i zasada teleologiczna. To, czego nie da się podciągnąć pod te kate-

gorie, pozostaje dla ludzkiego umysłu całkowicie niedostępne. Zmiana może być po-

strzegana jako wynik mechanicznej przyczynowości lub wynik celowego zachowania; 

dla ludzkiego umysłu inna interpretacja nie jest dostępna. Obie zasady poznawcze – 

przyczynowość i teleologia – są ograniczone możliwościami ludzkiego rozumu, nie-

doskonałe, a zatem nie zapewniają ostatecznej wiedzy. Przyczynowość prowadzi do 

regressus in infinitum, którego rozum nie może nigdy przeprowadzić do końca. Teleo-

logia z kolei jest niekompletna bez odpowiedzi na pytanie, co powoduje pierwszą 

przyczynę. L. von Mises twierdzi, iż codzienne doświadczenie dowodzi, że najodpo-

wiedniejszą metodą badania otaczającego ludzi świata jest zasada przyczynowości
6
. 

                                                    
regionów zapóźnionych i ubogich. Wspieranie liderów jest jednak niezgodne z celami polityki społecznej 

i może okazać się trudne do przeforsowania z powodów politycznych [Gaczek 2003: 104].  
5 Wskazać można – zgodnie ze stanowiskiem A. Stańdy i K. Krzakiewicza – na konieczność przyję-

cia nowej perspektywy w prowadzeniu biznesu ze względu na natężającą się globalizację wszystkich 

niemal sektorów życia gospodarczego. Ma miejsce, i jest to tendencja stała, globalizacja zachowań kon-

sumentów, działań konkurencji, dostępu do nowych możliwości. Wyraźna jest globalizacja zarówno 

szans, jak i zagrożeń, co skutkuje asymetrią co do możliwości rozwojowych. Globalizacja w coraz więk-

szym stopniu stanowić będzie wyzwanie dla przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość i rodzaj pro-

wadzonej działalności [Stańda, Krzakiewicz 2011: 94–95].  
6 Należy zauważyć, że w tradycji klasycznej (starożytnej i średniowiecznej) celem nauki było szuka-

nie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” i poznanie prawdy dla samej prawdy. W czasach nowożytnych 

taki model poznania uznano za bezwartościowy; jego miejsce zajęła nauka stawiająca sobie cele utylitar-

ne, a naczelnym pytaniem naukotwórczym jest pytanie „jak?” („w jaki sposób?”). Rozwój nauki w kie-

runku utylitarnym sprawił, że stała się ona technologią. Wiek XX przyniósł rewolucję techno-

elektroniczną, która pozwala na panowanie nie tylko nad przyrodą, ale również nad człowiekiem i spo-

łecznościami [Powszechna encyklopedia filozofii, 2001: 797]. 
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ijklmno – jak konstatuje T. Pszczołowski – kto zna zależności przyczynowe, ma pod-

stawy teoretyczne do tego, by stwierdzić, że coś się nadaje do realizacji danego celu 

lub się nie nadaje, a więc do wydania ocen o celowości lub niecelowości użycia ja-

kiegoś sposobu, metody, aparatury, tworzywa itp. w zamierzonym działaniu jeszcze 

przed jego rozpoczęciem. Znajomość zależności przyczynowych, a co za tym idzie, 

wiedza, co trzeba wywołać, po to by otrzymać inne zdarzenie zamierzone, pozwala 

nie tylko oceniać działanie jeszcze przed jego rozpoczęciem, lecz także konstruować 

dyrektywy praktyczne [Pszczołowski 1982: 25].  

Przyczyn globalizacji należy przede wszystkim poszukiwać w przesłankach cywi-

lizacyjnych. Poszukiwać zatem należy ich przede wszystkim w określonej formie 

życia zbiorowego człowieka; w kulturze człowieka, w jej aspekcie społecznym. Okre-

ślona forma życia zbiorowego kształtuje bowiem człowieka i jego życie. Kształtuje  – 

w układzie skutków – jego integrację lub dezintegrację, ewolucję lub rewolucję spo-

łeczną, kulturową, techniczną czy naukową, postęp lub kryzys społeczny, kulturowy 

i ekonomiczny przynoszący zagrożenie lub stabilność w procesie funkcjonowania 

i rozwoju przedsiębiorstwa. 

Zagadnienia te wynikają z faktu, że człowiek z natury swej jest istotą społeczną, 

a zatem jest otwarty na formy życia zbiorowego. W związku z tym – biorąc pod uwa-

gę jego naturę – możemy wyróżnić przesłanki przyjazne człowiekowi i jego naturze, 

realnie kształtujące życie materialne i niematerialne człowieka, oraz przesłanki anty-

ludzkie, zagrażające materialnemu i niematerialnemu rozwojowi  człowieka w jego 

aspekcie społecznym
7
. 

Implikacje struktur podporządkowania i współdziałania w procesie 
globalizacji 

Dokonując określonej asocjacji teoretycznej, można na bazie koncepcji budowy 

struktur cywilizacyjnych F. Konecznego skonstatować, że jedne struktury stanowiące 

o globalizacji kreują swe stosunki, kierując się prymatem podporządkowania, a inne 

prymatem duchowym
8
, co powoduje, że określone struktury stanowiące o globalizacji 

powstają bądź na mocy stosunków podporządkowania, bądź na mocy dobrowolnych 

decyzji jej uczestników, a więc na bazie stosunków współdziałania.  

                                                    
7 Przesłanki te swoją genezę wywodzą – zdaniem F. Konecznego – z pięciu dziedzin wartości, pię-

ciu kategorii bytu ludzkiego, występujących wszędzie i u wszystkich w każdym czasie. F. Koneczny 

pqrstuvws rs xqyz{q Quincunx, czyli pięciomianem  bytu, a mianowicie: moralność, umownie nazywana 

dobrem; wiedza (poznanie), nazywana prawdą; dziedzina zdrowia i spraw z nim związanych; dziedzina 

majątku, dobrobytu; dziedzina proporcji, ładu, harmonii, zwana pięknem [Powszechna encyklopedia 

filozofii, t. 2, 2001: 344]. 
8 Człowiek urzeczywistnia się jako człowiek poprzez swoje czynności, zwłaszcza czynności ducho-

we: poznanie intelektualne, akty decyzyjne, twórczość, a więc w czynnościach specyficznie osobowych, 

przysługujących ludzkiej naturze. Przestrzeń poznawczą paradygmatu duchowości mogą kształtować 

między innymi następujące definicje duchowości: wymiar życia ludzkiego wykraczający poza biologicz-

ne, psychologiczne i społeczne jego aspekty;  obszar poszukiwań, zadawania ważnych pytań, wrażliwo-

ści, otwartości, miękkości i elastyczności w życiu;  dążenie do stanu umysłu, który jest bardziej doskona-

ły. To doskonalenie siebie, to szukanie tejże doskonałości [Izak 2008: 223, 226]. 
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kują przejawy życia osobowego człowieka w życiu zbiorowym, co redukuje w spo-

łeczności życie duchowe. W tego typu strukturach osoby sprawujące władzę będą 

zawsze dążyć do podporządkowania sobie wszystkiego, gdyż porządek traktowany 

jako relatywna całość będzie rozstrzygać o wszystkim, skoro jest najważniejszy. 

W takich strukturach dąży się w każdej dziedzinie życia do budowy mechanizmów 

sterowanych odgórnie przez władzę, a co za tym idzie – do jej omnipotencji. Wszyst-

kim formom międzyludzkich kontaktów narzucany jest jedyny model, według którego 

ma się toczyć życie. W tego typu strukturach stanowiących o globalizacji, a mia-

nowicie w organizacjach zrzeszających państwa i/lub organizacje prywatne, której 

celem jest tworzenie ładu regulacyjnego o zasięgu ponadnarodowym, różnorodność 

i wielość form ludzkich zachowań będą traktowane jako zagrożenie. Organizacje te 

tworzą ponadnarodowe regulatory, jak sieć norm, regulacji, rekomendacji i stan-

dardów, kreując globalny porządek normatywny, m.in. wpływ na redukcję niepewno-

ści, wzrost poziomu zaufania
9
, obniżenie kosztów transakcyjnych i, warto podkreślić, 

stosowane mechanizmy przymusu, jak strategia naming and shaming (np. poprzez 

publikowanie rankingów najlepszych i najgorszych) [Hensel 2012: 47–50]. W stru-

kturach tych panuje przekonanie, że człowiek  to jedynie element większej całości, 

przedmiot, który można dowolnie kształtować [Powszechna encyklopedia filozofii, 

t. 2, 2001: 345]. 

Natomiast struktury stanowiące o globalizacji kreujące swe stosunki na mocy do-

browolnych decyzji jej uczestników „urządzają” swoje życie zbiorowe na wzór orga-

nizmu, ceniąc i rozwijając wszelkie przejawy życia, jego bogactwo i różnorodność, 

nie stawiając przeszkód indywidualności w przekonaniu, że właśnie w tym tkwi siła 

i przyszłość społeczności. W tego typu strukturach brak jest miejsca na dominację 

biurokracji i omnipotencji państwa, a zatem preferuje się otwartość na realnie istnie-

jącą rzeczywistość z jej różnorodnością form i przejawów. Ceni się i twórczo rozwija 

tradycję, pielęgnując świadomość historyczną w przekonaniu, że jest ona nieocenio-

nym skarbem dla współczesnych i przyszłych pokoleń [Powszechna encyklopedia 

filozofii, t. 2, 2001: 345]. 

Uwzględniając dotychczasowe rozważania należy wyróżnić struktury stanowiące 

o globalizacji, w których osoby sprawujące władzę będą zawsze dążyć do petryfikacji 

stosunków podporządkowania, a więc do omnipotencji władzy. Inaczej, różnorodność 

i wielość form ludzkich zachowań będą traktowane jako zagrożenie.  

Wyróżnić należy również drugi typ struktur stanowiących o globalizacji, w któ-

rych dominuje otwartość na realnie istniejącą rzeczywistość z jej różnorodnością form 

i przejawów.  

We współczesnym strukturalizmie rzecznikiem struktur stanowiących o globali-

zacji, w których dominuje otwartość na realnie istniejącą rzeczywistość z jej różno-

rodnością form i przejawów, jest J. Piaget. Ten przedstawiciel współczesnego struktu-

ralizmu typu genetycznego twierdzi, że człowiek jest prototypem struktur, jako istota 

                                                    
9 By aktywnie i konstruktywnie zmierzyć się z przyszłością, powinniśmy okazywać sobie zaufanie. 

Zapotrzebowanie na zaufanie jako element spajający każdy rodzaj relacji i współpracy zwiększa pogłę-

biająca się globalizacja, która tworzy sieć współzależności gospodarczych, kulturowych, militarnych, 

politycznych czy finansowych [Szablewski 2009: 426]. 
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go rzeczywistością. Człowiek tworzy te struktury w wyniku nieprzystosowania pod-

miotu do przedmiotu. Nieprzystosowanie to nie ujawnia świadomości człowieka, lecz 

jego działanie, które wynika: po części ze świadomości i z własnej woli, po części 

z nieświadomości, pod wpływem bodźców zewnętrznych. W związku z tym – według 

J. Piageta – struktura nie należy do świadomości, lecz do zachowania, gdyż przedsta-

wia to, co podmiot może czynić, a nie to, co podmiot myśli [Piaget 1972: 127; Jarem-

czuk, red. 2003: 10]. Człowiek uzyskuje o strukturze wiedzę ograniczoną, uświada-

miając ją sobie niezupełnie z powodu braku własnego przystosowania. Identyfikowa-

ny przez J. Piageta brak przystosowania człowieka do struktur pozwala mu na sformu-

łowanie fundamentalnej tezy, zgodnie z którą organizm asymiluje bezustannie środo-

wisko do swojej struktury w tym samym czasie, gdy przystosowuje tę strukturę do 

środowiska – adaptację można zatem określić jako równowagę między tymi dwiema 

wymianami [Płużański 1980: 124]. Wzajemne oddziaływanie organizmu i środowiska 

(rzeczywistości) powoduje, że zmienia się zarówno osoba ludzka, jak i otoczenie 

w wyniku procesu wzajemnego przenikania się, który w konsekwencji prowadzi do 

humanizacji osoby ludzkiej i humanizacji środowiska.  

Jednakże kształtowanie struktur stanowiących o globalizacji, w których dominuje 

otwartość na realnie istniejącą rzeczywistość z jej różnorodnością form i przejawów, 

jest zagadnieniem trudnym ze względu na zagrożenie determinowane różnorodnością 

i wielością form ludzkich zachowań w procesie kreowania ładu regulacyjnego o za-

sięgu ponadnarodowym. 

Ponadto w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych oraz przyśpieszenia globaliza-

cyjnego na uwagę zasługuje postęp w technonauce, który przekształca rzeczywistość 

społeczną
10

. Wiedza naukowa zmaterializowana w osiągnięciach techniki jest stale 

aplikowana w różne konteksty społeczne, uzyskując status obiektywności (uniwersal-

ności) [Bińczyk 2006: 306]. 

Obecnie, na skutek sprzęgnięcia nauki i technologii z przemysłem, dzięki me-

chanizmom rynkowym, generowane w obrębie laboratoriów innowacje niemal na-

tychmiast „kolonizują” zbiorowość. Jeśli dodamy do tego postępujące procesy glo-

balizacji, okaże się – podkreśla E. Bińczyk – że parametry życia zbiorowego podle-

gają dziś niesłychanej dynamice ciągłych zmian. Obserwujemy wzrastającą złożo-

                                                    
10 W wymiarze społecznym dokonuje się adaptacji innowacji technonauki w sferze praxis, a tym 

samym włączenia w sferę obiektywności, ich kategoryzacji i instytucjonalizacji. Innymi słowy globaliza-

cja i towarzyszący jej postęp powodowany rozwojem technonauki  pozwala wskazać na obiekty i praktyki 

materialne, które włączone w świat społeczny zostają konstruowane, przyporządkowane do określonych 

dziedzin, stając się m.in.: faktem naturalnym, normą społeczną, fikcją czy też ideą. Czynniki określane 

jako naturalne/materialne (pozaludzkie), normatywne, organizacyjne oraz symboliczne wiązane są ze 

sobą i stabilizowane w stopniowych procesach obiektywizowania się  tak zwanych faktów (społecznych). 

Oznacza to, że przedmioty włączone zostają w sieć relacji odnoszących się m.in. do funkcjonowania 

zbiorowości, organizacji, instytucji naukowych, założeń myślowych czy codziennych zwyczajów. Ustabi-

lizowanie się określonych relacji zyskuje wymiar obiektywności i koherentności z dotychczasowym 

stanem wiedzy, akceptowanymi przez zbiorowość rozstrzygnięciami teoretycznymi i praktycznymi. 

W tym sensie materialny aspekt rzeczywistości zyskuje miano obiektywnego przez włączenie w obszar 

ludzkiego praxis [Bińczyk 2013: 64–66]. 
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àáâã ä åáæçegłość powiązań między heterogenicznymi elementami [Bińczyk 2013: 

70]. W związku z tym nowoczesność to w pierwszym rzędzie epoka coraz bardziej 

intensywnego wytwarzania globalnych sieci powiązań wspierających się na czynni-

kach pozaludzkich [Bińczyk 2006: 305]. Postęp i „kolonizacja” kontekstów spo-

łecznych przez osiągnięcia technonauki powoduje, że kształtują się zmiany nie tyl-

ko ilościowe, ale przede wszystkim jakościowe. W aspekcie społecznym zachodzą 

złożone procesy adaptacji i włączania w kontekst znaczeniowy, a sama jakość życia 

zyskuje nową kwalifikację. 

èéêëìíî ïî ðñòìêóíðôíîõ ö÷íôðîìò ïõíòìø ñîùúìêûêéíùïìî ðïî÷êôê ëïíðíòü óý÷o-

wadzane obniżają elastyczność społeczeństwa jako całości. Z jednej strony każda 

technologia generuje niezamierzone konsekwencje, z drugiej zaś, im większa złożo-

ność, większe skomplikowanie i większe zglobalizowanie, tym większe ryzyko awa-

rii. Epokę informatyczną cechuje wzrost niepewności, niestabilność, ryzyko powsta-

wania efektów domina i katastrof. Przy czym po przekroczeniu pewnego progu gra-

nicznego narastające zmiany przestają być tylko efektami ubocznymi, a zaczynają 

jakościowo przekształcać społeczeństwo. Jak z tego wynika, konsekwentnie postępu-

jące procesy modernizacji w pewnym momencie zaczynają zagrażać naszemu światu 

– kiedy rodzą niewydajność, brak kontroli i obniżenie jakości (tak jak nadmiar infor-

macji po przekroczeniu pewnego progu granicznego powoduje wystąpienie dezorien-

tacji) [Bińczyk 2006: 309–310]. Rewolucja technologiczna i informacyjna oznacza 

również ujednolicanie się mechanizmów gospodarczych, procesów organizowania 

i zarządzania „złożonymi organizacjami” będącymi uczestnikami globalnego rynku. 

W tym sensie odnosząc się do zjawiska makdonaldyzacji społeczeństwa, podkreśla 

się, że w globalnych sieciach działających na ujednoliconych zasadach innowacje 

organizacyjne i techniczne upowszechniają się z wielką szybkością. þÿW���æ�ÿà�
rewolucja technologiczna i informacyjna generuje zatem zmiany w ramach gospodar-

ki wolnorynkowej, preferując między innymi wirtualizację oraz globalne powiązania 

sieciowe. Podobnie Eriksen wskazuje, że im większe przyspieszenie i tempo rozwoju 

cywilizacji, tym większa ilość innowacji będących „wspólnymi mianownikami”, mia-

rami standaryzującymi, „węzłami” w sieci – to na nich bowiem opiera się niezwykle 

skuteczna i szybka ekspansja naszej cywilizacji [Bińczyk 2006: 309–310]. 

Podsumowując, należy skonstatować, że analizując przesłanki globalizacyjne 

z punktu widzenia socjotechnicznego, uwzględniać należy przede wszystkim szanse 

i zagrożenia ekspansji naukowo-technicznej sprzężonej z prawami rynku, innowacyj-

ności  oraz efektywności w aspekcie jakości życia społeczeństw. Zgodnie bowiem ze 

stanowiskiem E. Bińczyk podtrzymując uparcie wiarę w postęp naukowo-techniczny 

jako wartościowy sam w sobie, nauka nie dostrzega swojego rzeczywistego oblicza – 

stała się bowiem „sklepem samoobsługowym” dla silnych finansowo i potrzebujących 

argumentów zleceniodawców. Jest ona systemowo ślepa na ryzyko i nie widzi global-

nych efektów wiązania czynników pozaludzkich ze światem. Przekształcanie porząd-

ku przyrodniczego pociągało za sobą transformację tego, co społeczne i vice versa. 

Zwalcza ona jedynie symptomy i skutki (głównie poprzez tak zwaną „politykę ochro-

ny środowiska”), a unika przedefiniowywania swoich najgłębszych założeń: chodzi 

o swobodę badań i wolność inwestycji [Bińczyk 2006: 312–313]. 
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W procesie globalizacji istotne znaczenie pełnią struktury podporządkowania 

oraz współdziałania, które w kontekście technonauki petryfikują stabilność rzeczywi-

stości społeczno-ekonomicznej i kulturowej lub stanowią o jej zagrożeniu. Postępują-

ca złożoność między heterogenicznymi elementami struktur w globalnej skali działa-

nia coraz intensywniej wytwarza globalne sieci powiązań wspierających się na czyn-

nikach pozaludzkich. Powstaje zatem problem, czy intensywne wytwarzanie global-

nych sieci powiązań wspierających się na czynnikach pozaludzkich jest nieuniknione? 

Pytanie o tożsamość ściśle łączy się z procesami globalizacji, bowiem redukcja hete-

rogeniczności elementów struktur w globalnej skali działania w kierunku ich homo-

genizacji, np. zaniku różnorodności kulturowej, determinuje realne zagrożenie steryli-

zacją rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i kulturowej. 
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Globalization rationale versus subordinative and cooperative structures 
in the context of technoscience 

Summary 

The keynote of this article is the thesis of the need for development of new competencies, 

a new approach to business, particularly new attitudes in the face of the contemporary, socio-

economic and cultural reality. This reality, implied by the globalization process, requires the 
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teleological or causality – and, therefore, what structures determine globalization. Subordina-

tion structure, reducing the freedom and initiative of a person, or interaction structure, creating 

the conditions conducive to creativity and innovation. Considerations lead to the conclusion 

that the structure which should be distinguished is that, where people in power will always 

strive to petrify the relationship of subordination, and thus the diversity and multiplicity 

of forms of human behavior will be treated as a threat. There is also the second type of the 

structures of globalization, which is dominated by openness to the reality of actually existing 

diversity of its forms and manifestations. These structures, which remain in a synergistic system 

to each other, release both the energy of  the progress of civilization and the specific risks 

of globalization. This is demonstrated by the impact of technological progress and development 

of technoscience shaping contemporary reality of socio-economic and cultural globalization. 

Key words: globalization, subordinative structures, cooperative structures 


