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UVOD1

Če bi bil svet vas s sto prebivalci, potem bi, kot pravi oglas Programa ZN
za razvoj (UNDP), v njem bilo:
• 57 vaščanov Azijcev, 21 Evropejcev, 6 Severnoameričanov, 8 Južnoa-

meričanov in 8 Afričanov;
• približno 34 bi jih bilo kristjanov, 20 ateistov, 18 muslimanov, 14 hin-

dujcev, 6 budistov in 8 ostalih2 (dodal M. S. po The World Almanach,
1999);

• eden bi se rojeval, eden umiral;
• 20 ljudi bi imelo v lasti 90 odstotkov svetovnega bogastva;
• 15 ljudi bi stradalo, pri čemer se več denarja porabi za kozmetiko kot

za javno pomoč;
• 16 ljudi bi bilo nepismenih, ker se več denarja porabi za orožje kot os-

novno izobraževanje;
• 20 ljudi bi imelo doma enega ali več TV-sprejemnikov, 17 pa jih sploh

ne bi imelo doma;
• teh 20 ljudi je prva generacija, ki ima sredstva, da konča revščino s

samo 0,2 % svojega bogastva;
• in ker ste sedaj doma in gledate TV, ste morda eden od njih (Kazumi,

2003: 81).

Oglas zelo nazorno kaže sodobno sliko sveta, njegovih neravnotežij, nee-
nakomerno razporeditev bogastva, pa tudi različnosti, ki se je vse prema-
lo zavedamo – ali pa ljudje preprosto ne maramo neenakosti.3 Malo tudi
zato, ker se še vedno »bije bitka« med tistimi, ki menijo, da težava ni nee-
1 Za kritiko in zelo koristne napotke in predloge na prvi osnutek teksta se iskreno

zahvaljujem Anžetu Burgerju, dr. Andreji Jaklič, dr. Rudiju Rizmanu, dr. Iztoku Si-
monitiju, dr. Tinetu Stanovniku ter dr. Moniki Kalin-Golob za jezikovno svetovanje.
Ne nazadnje tudi ženi Jasni, ki me stalno opozarja, da kakšno preveč zapleteno in
nerazumljivo formulacijo malo poenostavim in naredim razumljivejšo tudi za ne-
strokovne bralce. Preostale napake in pomankljivosti so seveda le moje. Knjiga je re-
zultat raziskovalnega dela v okviru pogramske skupine mednarodni odnosi P5-0117,
ki ga financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

2 Velja pripomniti, da so podatki o razširjenosti verstev večinoma slabi, ker enačijo
»pripadnost« in verovanje. V sociologiji pa se ta dva pojma razlikuje. Tudi gornji po-
datki verjetno podcenjujejo posamezne pripadnike verstev, na primer konfucijance.
Zahvaljujem s M. Smrketu za te misli.

3 Milanović to plastično ponazarja s svojo osebno izkušnjo, izhajajoč iz socialistične
države, v kateri voditelji niso marali neenakosti, ker naj ta ne bi obstajala, saj naj bi
bili ljudje enaki. Ko pa je prišel živet v kapitalistično državo, je ugotovil, da tudi tam
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nakost, ampak revščina; odpraviti je treba slednjo, ne pa neenakosti (glej
Feldstein, 1998). Nasprotno Milanović zagovarja tezo, da je oboje po-
membno in da se problema neenakosti ne more zreducirati na trditev, da
revni zavidajo bogatim. To razlikovanje med neenakostjo in revščino je
po Milanoviću (2003c) način odvračanja pozornosti od družbene spre-
jemljivosti dane razdelitve dohodkov v bolj benigno razmišljanje o revšči-
ni najrevnejših. Zaskrbljenost zaradi revščine je nekakšna cena, ki so jo
bogati pripravljeni plačati zato, da se ljudje ne bi spraševali o upravičeno-
sti njihovih dohodkov. Z drugimi besedami je skrb za revščino nekakšen
anestetik za slabo vest, je »socialno pranje denarja«. Dohodki drugih nas
prizadenejo ne le zato, ker jim zavidamo, pač pa zato, ker menimo, da se
je zgodila krivica. Blaginja ljudi je torej odvisna tudi od dohodkov drugih
ljudi, čeprav se to lahko izraža na različne načine. Takšna občutljivost na
problem neenakosti samo odraža implicitno predpostavko, ki ima verjet-
no korenine kar v prosvetljenstvu, in sicer, da so ljudje v bistvu enaki in
da je vsako odstopanje od enakosti treba upravičiti. Zato so elite občutlji-
ve, ker se s problemom neenakosti izpostavlja vprašanje njene upraviče-
nosti (Milanović, 2003c: 5–9). 

Čeprav se v tem delu ukvarjam predvsem z lažje merljivimi dohodkov-
nimi neenakostmi, torej ekonomskimi razsežnostmi globalizacije,4 ne gre
zanemariti nedohodkovnih in neekonomskih virov in oblik neenakosti,
ki so lahko ravno tako, če ne še pomembnejše in jih je za celovito sliko
nujno upoštevati. V prvi vrsti gre za premoženjsko neenakost,5 ki je
mnogo večja kot pa dohodkovna. Nedohodkovna neenakost je na primer
neenakost v izobrazbi, priložnostih, sreči, zdravju, pričakovani življenj-
ski dobi, blaginji, družbeni mobilnosti itd. (glej Heshmati, 2004: 1). Če-
ravno se zdi, da je njihov vpliv sedaj še skromen,6 se bo s preobrazbo de-

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

bogati ne marajo neenakosti. Misli se namreč, da če ta že obstaja, je pač upravičena,
pravična in potrebna. »Zato so si elite v obeh sistemih nekako složne v oceni, da štu-
dije o neenakosti niso potrebne« (Milanović, 2003c: 7).

4 Niti vse ekonomske razsežnosti globalizacije ni mogoče zajeti v takem delu. Tako se
na primer ne ukvarjam z okoljskimi razsežnostmi oziroma posledicami globalizacije,
ki so izjemno pomembne, toda zaslužijo posebno obravnavo.

5 Gre za razlike v premičnem (vrednostni papirji, hranilne vloge, druge finančne na-
ložbe, avtomobili …) in nepremičnem premoženju (stanovanja, hiše, zemljišča). Pre-
moženje je nasploh mnogo bolj neenakomerno razporejeno kot pa dohodki. V ZDA
na primer ima odstotek gospodinjstev v lasti okoli 40 odstotkov premoženja in le
približno 5 odstotkov letnega dohodka (Samueslon in Nordhaus, 2001). 

6 Po Devroyeju in Freemanu (2001) na primer razlike v izobrazbi pojasnjujejo le 7 %
razlik v dohodkovni neenakosti med državami. Poleg tega postaja ta vpliv z narašča-
njem stopnje izobrazbe šibkejši. Odvisne so tudi od splošne ravni gospodarskega
razvoja in izobrazbene intenzivnosti proizvodnih tehnologij. Nezaposlenost je nega-
tivno povezana z blaginjo posameznika in njegovim zdravjem. Stiglitz in Weiss
(1981) sta že davno pokazala, da bolj kot neenakost v dohodkih na neenakost vpliva
neenakomerna porazdelitev bogastva. Ta namreč ovira dostop do kreditov (hipote-
karni krediti na primer, op. M. S.). Neenakost zmanjšuje rast dohodkov revnih, ne
pa bogatih (Deininger in Squire, 1998; vse po Heshmati, 2004: 8 in 12), kar pa ni
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javnikov konkurenčnosti, ki izhajajo iz posesti surovin in podobnih loka-
cijsko pogojenih podedovanih prednosti, v ustvarjene vire, tj. v znanje in
informacije, njihov pomen krepil. Vzporedno z razvojem se torej veča
pomen nedohodkovnih oblik neenakosti. 

Pogosto se krivda za takšno neenakomerno porazdelitev dohodkov in
revščino danes pripisuje globalizaciji, o kateri je bilo napisano že ogrom-
no.7 Tema je postala zelo čustveno nabita, bolj razdvaja, kot združuje. Po-
gosto vodi v razgovore gluhih, ki niso sposobni prisluhniti argumentom
drugih. Zato je toliko pomembneje preiti od »sterilne razprave k pozitiv-
ni akciji« (ILO, 2004: vii). Zanimivo pa je, da zadnje čase nabolj ostre
krititike globalizacije izvirajo iz razvitih držav, ki naj bi imele največ kori-
sti od nje, in ne od tam, kjer bi jih lahko bolj pričakovali, iz nerazvitega
sveta. Bhagwati to imenuje ironični zasuk od 50. in 60. let, ko je bil polo-
žaj popolnoma drugačen, ko so misleci, kot Prebisch, Cardoso8 in Sun-
kel, govorili o centru in periferiji, o odvisnosti (Cardoso), o dezintegraciji
nacionalnih gospodarstev kot posledici integracije v svetovnega (Sunkel),
o neokolonializmu (K. Nkrumah) (Bhagwati, 2004: 9). Sprva so prevlado-
vale bolj površinske analize, ki niso bile temeljito, strokovno utemeljene.
Mnogo je bilo populističnih razglabljanj. P. Krugman bi rekel mnogo
besed iz arzenala popinternacionalizma ali kiropraktične ekonomike. V
svoji knjigi Popinternacionalizem (1996) je zapisal približno takole: če
knjiga o mednarodni ekonomiji ne vsebuje niti enega sklicevanja na
osnovno načelo mednarodne menjave, načelo primerjalnih prednosti,
potem gre za popinternacionalizem, za populizem, kiropraktično, ali kot
sam pravim, gori doli oziroma všečnostno znanost. Krugman je pri tem
mislil na L. Thurowa in nekatere druge avtorje znanih svetovnih uspe-
šnic.9 Zakaj? Takšne uspešnice namreč zato, da bi ugajale javnosti in bi
se bolje prodajale, često zanemarjajo temeljno načelo mednarodne eko-
nomije, da vse države z mednarodno menjavo, z mednarodnim ekonom-
skih sodelovanjem pridobivajo in da mednarodni ekonomski odnosi
(MEO) niso ničelna vsota. Od njih nima koristi le ena država na račun
druge, kot je to v konkurenčni borbi med podjetji. Tisti, ki tega načela
Davida Ricarda ne poznajo, mislijo, kot pravi Krugman, da ni na svetu
nobene boljše literature o teh vprašanjih, in so jim populistične, površin-
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skladno z mnenjem drugih, da neenakost pospešuje razvoj do določene ravni, ka-
sneje pa ga pričenja zavirati (glej opombe 69 in 70, Grauwovo in Polanovo analizo
(2003) ter Kuznetsevo krivuljo). 

7 Pravijo, da je to beseda, ki je v zadnjih letih največkrat navajana, še na začetku de-
vetdesetih let pa je skoraj ni bilo zaslediti (Giddens, 1999). Prvič je globalizacijo, kot
pravi R. Rizman, omenil American English Dictionary leta 1961, širše pa se je začela
uporabljati šele v osemdesetih letih.

8 Obrat se je zgodil tudi Cardosu, ki je, ko je postal predsednik Brazilije, začel liberali-
zacijo in je popolnoma spremenil svoje mnenje.

9 Mednje bi lahko uvrstili vsaj še Martina in Schumana (1997) ter Lutwaka (1999).
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ske razlage blizu. Tudi take, kot je to na primer predlog Martina in Schu-
mana (1997), da naj bi se tiranija dolarja kot svetovno dominantne valute
s pogajanji zamenjala z evrom in bodo potem stvari popolnoma drugač-
ne. To je tako, kot če bi »alkoholika zdravili tako, da bi mu namesto bele-
ga vina ponudili črnega« (Svetličič, 1997: 603). 

Globalizacija je postala modna muha, ki jo z veliko lahkotnostjo
obravnava skoraj vsak. Vsi smo/so strokovnjaki za globalizacijo, čeprav
večina največkrat niti ne ve, o čem govori. Po eni strani se diletantsko
razmetava z različnimi podatki, po drugi pa se zelo poglobljeno teoretizi-
ra. Zadnje takó zelo teoretično »poglobljeno«, da se zaradi teorije ne vidi
življenja. Ali kot je zapisala S. Strange o profesorju, ki je svoje vztrajanje
pri poučevanju teorije mednarodnih odnosov argumentiral tako, da mu
zato pač ni treba brati časopisov in se ukvarjati s tekočimi dogajanji
(Strange, 1994: 19). Tudi Dahl svari pred pretiranim teoretiziranjem, saj
»teorija včasih postane Prokrustova postelja, v katero se mora vse prile-
gati, pa čeprav je uboga žrtev pri tem na koncu smrtno poškodovana«
(Dahl, 1996: 86, po Rizman, 2002: 140). Globalizacije ne morejo razumeti
niti eni niti drugi skrajneži.

Nerazumevanje globalizacije in njenih posledic je precej neposredna
posledica nepoznavanja tega pojava. Ali kot pravi Hayek, »morda je naj-
večji vzrok vztrajnega odklonilnega odnosa do tržnih rešitev enostavno v
neznanju in konceptualnih slabostih. To se seveda povezuje še s prastra-
hom pred neznanim« (1997: 94). Upoštevaje dejstvo, da velja obratno so-
razmerje med znanjem in predsodki o določeni stvari, niti ni presenetljiv
prevladujoč emotivno negativen odnos javnosti do globalizacije. Če česa
ne poznaš, ne obvladaš, imaš pred tem predsodke. Zanimivo pa je, da je
odnos do Evropske unije (EU) dokaj drugačen. In vendar je regionalna
integracija le ena od pojavnih oblik globalizacije. To je le eden od para-
doksov v zvezi z globalizacijo. 

Bolj ko so se kopičili problemi, bolj ko je svet postajal soodvisen, po-
membnejše so postajale poglobljene analize globalizacije, tako da danes
že razpolagamo s številnimi zelo celovitimi razčlembami, ki z različnih
zornih kotov kažejo vso ambivalentnost in protislovje globalizacije (Riz-
man, 2001: 19). Mnogi opozarjajo na poglabljanje neenakosti znotraj 
držav in med njimi, kar naj bi bila posledica globalizacije. Drugi govorijo
o razvojni konvergenci, navajajoč, da je stopnja rasti hitrejša v manj raz-
vitih državah kot v razvitih in v tistih, ki so vključene v svetovno gospo-
darstvo, ne pa v bolj zaprtih. Ni dvoma, da globalizacija nima enega obra-
za, da nanjo vsi ne gledajo enako, pač glede na učinke, ki jih ima na
posameznika, posamezne sloje, regije znotraj držav, države ali njihove
skupine. Ima vsaj dva obraza; prijaznejšega in mračnega, je koristna (be-
nigna) po eni in škodljiva (maligna) po drugi strani. Zelo verjetno pa jih
ima še več, pač glede na globino analize in izhodišča. Že težje je trditi, da
imajo eni od nje koristi, drugi pa plačujejo račune, ker se običajno vsi
znajdejo, pač glede na svoj položaj, vidik in opazovano obdobje na obeh

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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straneh enačbe, le da so razmerja med stroški in koristmi različna — odvi-
sna od položaja in trenutka.

Nekateri menijo, da je globalizacija ‘deus ex machina’, ki rešuje vse te-
gobe tega sveta, in zanemarjajo maligno stran tega procesa,10 so naivni
ali pa jih lahko označimo kot »samozainteresirano skupino navijačic glo-
balizacije« (glej Milanović, 2003a: 667 in 668). Prepričani so, da sama po
sebi vodi v konvergenco med državami. Drugi pa vidijo v njej vzrok za
poglabljanje razlik med državami in v njih, za rastoči kriminal, terorizem,
ilegalno trgovino z drogami, intelektualno lastnino, ljudmi,11 njihovimi
organi, ogroženimi vrstami, umetninami in orožjem ter strupenimi od-
padki, vzrok za bolezni in vse druge tegobe tega sveta. Tako kot obračun
s terorizmom se tudi prizadevanja vlad, da bi takšne nezakonite trge
nadzorovale, srečajo z agilnimi, nedržavnimi, toda iznajdljivimi, z globa-
lizacijo okrepljenimi omrežji. Vlade bodo še naprej izgubljale to vojno,
dokler ne bodo uveljavile nove strategije soočanja s novimi izzivi, ki sedaj
oblikujejo ta svet tako, kot so ga nekoč konfrontacije med državami (glej
Naim, 2003: 29).

Pa sta tako diametralno nasprotni stališči lahko pravilni? Se moramo
postaviti na eno ali drugo stran oziroma poiskati tretjo? Očitno je, da
imajo lahko oboji prav (glej tudi Milanović, 2003a: 668), saj globalizacija
dejansko pomeni različne stvari za različne ljudi, države ali njihove sku-
pine, pač glede na posledice, ki jih prinaša v danem trenutku, pa tudi
glede na to, kakšnega (ideološkega) prepričanja smo. Odvisno je tudi od
tega, ali k njej pristopamo bolj čustveno ali bolj racionalno, ali razmišlja-
mo le o trenutnih posledicah ali dolgoročno. Sploh pa, če razmišljamo o
alternativah globalizaciji oziroma bolj s stališča, kaj ukreniti, da bi pospe-
ševali pozitivne in minimizirali negativne učinke. 

Še vedno pa ostaja mnogo neznank, mnogo nerazumevanj, podobno
kot ob razmahu kapitalizma in z njim povezane liberalizacije ter zapušča-
nja fevdalnih ostankov. Razprave o globalizaciji kar kličejo iz spomina
pred natančno skoraj 150 leti objavljeno izmišljeno peticijo proizvajalcev
sveč francoskega ekonomista Fredericka Bastiata, s katero se je vključil v
takratno razpravo o protekcionizmu. Z njo je skušal figurativno osmešiti
argumente protekcionistov. Malo skrajšana in prirejena je ta peticija tak-
šnale:
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10 Milanović poudarja, da se pozablja, da je bila globalizacija mnogim prinesena na ko-
nici topovske cevi, da so bili mnogi globalizirani dobesedno z brcami. Globalizacija
ni bila incident kolonializma; globalizacija je bila kolonializem. Zato je vsaj čudno,
da se popolnoma pozablja na suženjstvo, ko se govori o globalizaciji, ki je res prived-
lo do zniževanja plač v ZDA in dvigovanja plač v Evropi. Zadnje se je zdelo London-
čanu (po Keynesu) povsem prijazno, nikakor pa ne Neameričanu ali Neevropejcu
(glej Milanović, 2003a: 669).

11 Tihotapljenje ljudi je sedemmilijardni, najhitreje rastoči kriminalni posel (Naim,
2003: 33).
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Neenaki tuji konkurenti s superiorno tehnologijo v proizvodnji svetlobe nas
ogrožajo. Tega ne smemo dopustiti. Grozijo, da bodo naš trg preplavili s ce-
neno svetlobo. Ta konkurent ni nihče drug kot samo sonce, zato predlagamo
sprejetje zakona, po katerem bo treba zapreti vsa okna, zagrniti zavese in za-
preti vse špranje, skozi katere pronica sončna svetloba v naše domove, zato
da bi lahko uspevala naša proizvodnja sveč (glej Salvatore, 1995: 36).

Mnoge argumente iz te peticije bi lahko danes zelo učinkovito in na-
zorno uporabili tudi v razpravah o globalizaciji. Nekateri želijo namreč
zapreti vsa okna, vrata in špranje pred globalizacijskimi težnjami v (slo-
venskem) gospodarstvu ali zavreti stremljenja (naših) podjetij po vse več-
ji internacionalizaciji. Zanimivo, ni pa skoraj nikogar, ki bi se boril proti
slovenskemu izvozu. In vendar je tudi izvoz, zgodovinsko gledano, le ena
od začetnih oblik globalizacije. Čas pa je pokazal, da je izvoz lokomotiva
razvoja,12 zato se je usidralo spoznanje, da ga je treba pospeševati. To
velja tudi za uvoz. Le še redki danes zagovarjajo njegovo škodljivost,
razen kadar gre za uvoz nekakovostnega blaga ali pa, ko se posamezni lo-
biji skušajo zavarovati pred tujo konkurenco in skušajo zaščititi področ-
je, na katerem sami delujejo in želijo imeti subvencionirano proizvod-
njo.13 Predsodkov pred uvozom ni, so pa še vedno zelo močni pred tujimi
neposrednimi investicijami (TNI). In vendar med obema oblikama med-
narodnih ekonomskih odnosov ni bistvenih razlik. Če hočeš imeti blago,
ki ga nimaš in ga nisi sposoben proizvesti, ga ali uvoziš ali pa uvoziš zna-
nje (tuje investicije), ki ti na domačem dvorišču to blago ali storitev ustva-
ri. Če to blago uvoziš, se zaposluje delovna sila v tujini in ga proizvaja,
namesto da bi jo, zelo poenostavljeno rečeno, zaposlovala domača pod-
jetja. Z vidika zaposlovanja je torej uvoz negativen, TNI pa pozitivne, saj
tuji investitor, ko proizvaja blago v domačem gospodarstvu, zaposluje do-
mačo delovno silo, plačuje davke tej državi in s tem vpliva na dvig blagi-
nje. Vendar so predsodki pred TNI bistveno večji kot pa pred uvozom
blaga. Še največji pa so, če uvažamo delovno silo, ki proizvaja to blago,
ker vsakdo opazi neposredno zvezo med tujcem, ki »odžira« delovno
mesto domačemu delavcu. 

Današnje razprave o globalizaciji spominjajo tudi na razprave o pred-
logu zakona o skupnih vlaganjih s tujimi partnerji, ki smo ga v rajnki 
državi sprejeli l. 1967, ter o domnevno škodljivi vlogi transnacionalnih
podjetij (TP) malo kasneje, v sedemdesetih. Slovenija pred tem še zdaleč
ni bila imuna.14 Kljub mnogo bojaznim, da bo pripustitev tujega kapitala
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12 Izraz je že leta 1940 prvi uporabil cambriški ekonomist Dennis Robertson (glej Bhag-
wati, 2004: 53).

13 Zaščita oziroma carine dejansko pomenijo subvencioniranje domačih proizvajalcev. 
14 Tiskanih je bilo veliko knjig o multinacionalnih korporacijah, ki so bile obsojene za vse

krivice tega sveta. S. Kulič je risal zemljevide o tem, kako bo tuji kapital razkosal Jugo-
slavijo. Množili so se članki o svetovnem primatu Jugoslavije po uvozu tujih licenc
(uvozili naj bi jih več kot 200.000), resnično pa smo jih le 1385 (glej Svetličič, 1986).
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pomenila konec socializma, da bo zarotniški tuji kapital razkosal Jugosla-
vijo, je bil zakon zaradi visoke zadolženosti in nekonkurenčnosti gospo-
darstva, skratka, še slabših alternativ, sprejet. V sedemdesetih so bile
transnacionalne družbe krive za vse tegobe tega sveta, vendar so v osem-
desetih mnoge države spoznale, da se jih da celo izkoristiti, če si pameten
in spreten, zato so odpravile omejitve glede njihovega delovanju. Tudi
Servan-Schreiber s svojim Ameriškim izzivanjem (1969) ni bil izjema;
najprej je napadel ameriško »zasužnjevanje« Evrope, potem pa, ko je po-
stal predsednik ameriške multinacionalke,15 se je pritoževal, ker je fran-
coska vlada dala pri opremljanju šol prednost domačim proizvajalcem.
Skoraj po pravilu so bili doslej najglasnejši kritiki v socialistični preteklo-
sti tisti »zakrknjeni« levičarji, ki so malo bolj liberalno naravnanim očita-
li, da niso brali mladega Marxa, danes pa so najbolj pogoltni kapitalisti z
metodami 19. stoletja, ki so Marxov Kapital zamenjali s »Kako se obleči,
da uspeš«. 

Danes se podobno dogaja globalizaciji. Je prvi grešni kozel, kriva za
revščino, nižanje plač, razslojevanje med državami in znotraj njih, za
ekološke katastrofe, terorizem, aids in še bi lahko naštevali. Ponujata se
dve ključni vprašanji. Prvič, zakaj se globalizacija krepi vsem tem očit-
kom navkljub, in drugič, ali morda ti grehi le niso samo njeni, kot se obi-
čajno misli, pač pa jih je treba iskati tudi drugje, morda v samem kapita-
lističnem sistemu, blagovni proizvodnji.

S tema vprašanjema se bomo ukvarjali v tem delu, katerega cilj je ugo-
toviti, kakšen je vpliv globalizacije na razvoj in razporejanje njegovih re-
zultatov med različne subjekte (države, posameznike, njihove skupine).
Mnogo je nejasnosti glede tega. Prevladujoče javno mnenje je, da se razli-
ke v svetu poglabljajo in da je krivdo mogoče večinoma pripisati prav glo-
balizaciji, ki naplavlja ob mnogih zmagovalcih tudi poražence. Naša os-
novna hipoteza je, da je globalizacija skladno s teorijami mednarodne
menjave makroekonomsko koristna,16 čeprav lahko posamezniki zaradi
nje tudi izgubljajo, in da je od našega ravnanja in politike najbolj odvi-
sno, kakšni bodo njeni končni rezultati. Kajti globalizacija ni le spontan
proces, pač pa tudi stvaritev našega delovanja. »Rezultati globalizacije so
takšni, kot jih sami ustvarimo« (ILO, 2004: 2). 

Da pa bi odgovorili na ta vprašanja, je treba najprej opredeliti, kaj glo-
balizacija sploh je, pogledati v ozadje njenega dvovalentnega, protislov-
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15 V tem besedilu največkrat uporabljam pojem multinacionalke, pri čemer mislim na
transnacionalna ali multinacionalna podjetja (ker gre za generični pojem in lahko
obsega različne pravne oblike), kot bi jih bilo pravilno imenovati. Ker pa se je izraz
multinacionalna podjetja ali še krajše kar multinacionalke že tako udomačil, ga po-
gosto tudi sam uporabljam. Več o definiciji teh pojmov glej v Svetličič 1985. Na tem
mestu naj samo poudarim, da je popolnoma napačno uporabljati izraz nadnacional-
na podjetja, saj bi to pomenilo, da so nad državami, kar pa ni res.

16 Čeprav je jasno, da je globalizacija celovit proces, se bomo v tem delu ukvarjali pred-
vsem ali skoraj izključno z njenimi ekonomskimi vidiki, torej z ekonomsko globali-
zacijo.
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nega značaja, pokazati njen zgodovinski nastanek in značilnosti. Zatem
se bomo spopadli z vplivom globalizacije na poglabljanje razlik, zlasti
med državami. To je osrednji del te knjige. Drugi so temu podrejeni, do-
dani zato, da bi problematiko globalizacije in neenakomernega razvoja
umestili v celovitejšo analizo glavnih razsežnosti. Zato se bomo od po-
glavja sedem ukvarjali z nekaterimi najpogostejšimi dilemami, povezani-
mi z globalizacijo, kot na primer, ali je pravična, ali pomeni ustoličevanje
ali negacijo trga, kakšen je položaj malih držav v globaliziranem svetu ter
njen vpliv na zaposlovanje in plače. Slednje je eden najpomembnejših in
najpogosteje analiziranih vplivov globalizacije na sodobno gospodarstvo.
Zanimalo nas bo tudi, kako deluje na suverenost in demokracijo oziroma
na državo nasploh, in končno, kako je z domoljubjem in odcepitvijo ozi-
roma kaj storiti v zvezi z globalizacijo v prihodnje. Vse zato, da bi prodrli
v njeno bistvo in ugotovili, kako se lahko uravnava njen tok v prihodnje.

Tako obsežen seznam tem je potreben, ker je dvig splošne ravni zna-
nja in preseganje mnogih predsodkov bistvenega pomena za uspešnejše
vključevanje v globalizacijo. Zakaj? Zato, ker često niso realne razmere,
realna gibanja tista, ki odločilno opredeljujejo dogajanja v življenju ali v
ekonomiji. Pogosto so vplivnejša prepričanja, naše razumevanje doga-
janj, naša percepcija kot pa dogajanje samo. Najboljši primer so gibanja
na trgih kapitala. Prepričanja so tista, ki odločilno premikajo ponudbo in
povpraševanje na njih, ki sproščajo in sprožajo čredne nagone. Drugače
ni mogoče razložiti, zakaj so danes razmere ugodne, jutri pa panika pov-
zroči ogromno umikanje kapitala z določenega trga, čeprav se prav goto-
vo od polnoči danes do eno minuto kasneje realna ekonomija, realna raz-
merja niso mogla tako bistveno spremeniti. Spremenilo pa se je naše
razumevanje razmer na danem trgu, naše branje istih podatkov. Čredni
nagon sproži iracionalno obnašanje. Ker je tako, je torej treba spremeniti
percepcijo globalizacije, da bi lahko opredelili svoj odnos do nje. To je še
posebno pomembno v Sloveniji, ker je majhno gospodarstvo, usodno od-
visno od razmer na svetovnem trgu in v globalnem gospodarstvu.17 Mala
ekonomija lahko uživa privilegij specializacije, s pomočjo katerega us-
tvarja ekonomije obsega, ki so danes prvi pogoj za učinkovito proizvod-
njo. Majhno gospodarstvo uspeva, če je odprto, in propade, če je zaprto.
Če je namreč preveč zaščiteno, ne more ustvarjati ustreznih ekonomij ob-
sega in se ne more specializirati za tista področja, kjer uživa primerjalne
prednosti, nas je učil že Ricardo in drugi klasični ekonomisti. Ni nepo-
membno razsvetliti te dileme, kajti pri globalizaciji ne gre za nič manj kot
za to, ali lahko preživi kapitalizem, bolje demokratični kapitalizem.18

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

17 Več o izzivih globalizacije za Slovenijo v Svetličič, 1998a in b.
18 Vprašanje seveda je, ali sploh lahko govorimo o enem kapitalizmu, saj se individua-

listični anglo-saksonski bistveno razlikuje od bolj kolektivističnega evropsko-japon-
skega tipa. Lahko pa bi razlikovanje še raztegnili na laissez-faire kapitalizem 19. sto-
letja, fordistični dvajsetega in zavezniški enaindvajsetega stoletja.
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DVA OBRAZA GLOBALIZACIJE

Vsaka zgodba ima dve plati in tudi globalizacija ima temne in svetle stra-
ni. Ni vse zlato, kar se sveti na strani globalizacije, in ni vse temno, kar se
na prvi pogled zdi. Ne ponuja nam le medu in mleka. Ali, če uporabim
peticijo proizvajalcev sveč, sončna svetloba lahko povzroči tudi kožnega
raka, čeravno si brez sonca ni mogoče zamišljati življenja na Zemlji.
Samo predstavljajte si, kaj bi pomenilo, če bi resnično zaprli vsa vrata in
okna pred sončno svetlobo in živeli v temi ter »uživali ob svetlobi sveč«.
Kaj kmalu bi ali pomrli od lakote ali od različnih bolezni, ki bi se razmno-
žile zaradi odsotnosti sončne svetlobe. Če bi parlament sprejel takšno pe-
ticijo (glej str. 10), bi to pomenilo katastrofo za nacionalno gospodarstvo.
Da bi se zavarovali pred nevarnimi vplivi sončnih žarkov, pa je treba upo-
rabljati kreme z različno močnimi zaščitnimi faktorji, pač odvisno od
letnega časa, ure, v kateri smo izpostavljeni soncu, in dolžine izpostavlje-
nosti. Če to prevedemo v ekonomski slovar, bi rekli, da je potrebna od-
merjena, selektivna ekonomska politika, ki bi prepuščala pozitivne stra-
ni globalizacije in zavirala tiste negativne žarke, ki škodujejo nacionalni
ekonomiji, povzročajo raka. 

Očitno je, da ima globalizacija dvojni značaj. Pri njeni obravnavi je
torej vedno treba obravnavati sončne in senčne plati, upoštevati pozitiv-
ne in negativne strani. Markusen nazorno ugotavlja, da je za razpravo o
globalizaciji značilna antiglobalistična retorika, ki skoraj v celoti temelji
na anekdotah, iz katerih se izpeljujejo splošno veljavni zaključki. Trdi se,
da je globalni sitem narejen po podobi velikih transnacionalnih podjetij,
da ta izkoriščajo delavce tako v matičnih državah kot v tistih, kjer poslu-
jejo. Seveda je takšno izkoriščanje posebno veliko pri nekvalificirani de-
lovni sili, oziroma ko proizvodnja izdelkov poteka na področjiih s ceneno
delovno silo, izdelki pa se izvozijo nazaj v matično državo. V bistvu se
stališča oblikujejo vnaprej in se šele naknadno zanje iščejo potrditve s
posameznimi primeri (glej Markusen, 2004). 

Podatki v precejšnji meri zavračajo take obtožbe. Kažejo namreč, da
sicer res raste delež TNI v bruto domačem proizvodu (BDP) držav v raz-
voju (DVR; z 1,10 % leta 1980 na 1,46 % leta 199819) in da je ta višji od nji-
hovega deleža v svetovnem BDP. Pri tem pa velja, da je največ TNI prišlo
v tiste DVR, ki imajo najvišji BDP na prebivalca, kar 53-odstotnega. Tiste
pod 1.200 dolarji na prebivalca so pritegnile manj kot 9 % TNI. Tudi argu-

19 Deleži so pri najmanj razvitih DVR (OZN definicija, 48 dežel) bistveno nižji; z 0,37 l.
1980, na 0,54 leta 1998 (Markusen, 2004).
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ment, da se proizvodnja umešča v DVR, da bi izkoriščala ceneno delovno
silo ali pa manj stroge okoljske standarde so precej šibki, če jih analizira-
mo z obsegom takšne proizvodnje, ki je usmerjena na lokalne trge, in
dela, ki je naravnano na izvoz v matične države. Afiliacije ameriški tran-
snacionalnih podjetij prodajo več kot 60 % svoje proizvodnje na lokalnih
trgih, pri čemer je ta delež v DVR še večji. Šibek pritok kapitala v države
z nizko ceno dela problematizira argumente antiglobalistov, da TP naj-
bolj izkoriščajo DVR. Toda to ne rešuje problema, saj pomanjkanje kapi-
tala zavira njihov razvoj, čeprav ni mogoče z gotovostjo trditi, da TNI
vedno pospešujejo rast nasploh. To je odvisno tako od vrste investicij kot
od razmer, v katerih te delujejo. Kljub temu bi bilo bolje, da bi kapital
prehajal v te države, ali kot meni J. Robinson, da je »revščina, ki je posle-
dica izkoriščanja, huda, še hujša pa je, če ni izkoriščanja«. Če govorimo o
DVR, gredo TP v države z nizkimi stroški dela, nato pa v države, kot so
Singapur in sedaj Indija. Toda to je le majhen del vseh TNI; njihov daleč
največji del priteka v razvite države, ki naj bi bile, upoštevajoč gornjo kri-
tiko, zaradi TNI glavni predmet izkoriščanja. 

Ne moremo pa biti zadovoljni niti s proglobalistično retoriko, ker teži
k idealizaciji, izhajajoč iz dognanja neoklasične teorije, ki prisega na pro-
sto trgovino in ignorira dejstvo, da nekatere skupine z globalizacijo iz-
gubljajo (nedvomno nekvalificirani delavci, v nekaterih primerih pa tudi
zelo izobraženi.20 Pozablja se tudi, da so sicer močni argumenti proste 
trgovine21 po teoriji druge najboljše izbire najšibkejši, ko gre za gospo-
darstva, v katerih so cene popačene in obstaja niz omejitev. Vzroka za
zaostajanje DVR torej ne moremo iskati le v globalizaciji, pač pa gre za
prepletanje različnih dejavnikov; in silno težko bi bilo izločiti samo vpliv
enega. V takih okoliščinah ukinjanje enega od popačenj (distorzij) ne po-
meni nujno dobre rešitve, ker je še cela vrsta drugih, ki ovirajo blaginjo
proste trgovine. Vendarle se zdi, da konec koncev – vse ob predpostavki
ustrezne ekonomske politike in institucionalnih možnosti, v katerih po-
teka – prevladujejo pozitivni učinki globalizacije. Izidi globalizacije zato
niso politično nevtralni, večinoma so odvisni od ukrepov politike. To je
tako, kot velja za trg, ki je še vedno najboljši regulator ekonomskih
zadev, čeprav je že dolgo znano, da ni idealen, da ima pomanjkljivosti, da
obstajajo tržne napake, ki jih je treba popraviti. Vse to velja tudi za glo-
balizacijo, zato velja preseči enostranske poglede, ki vidijo le njeno angel-
sko ali pa le demonsko plat.22

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

20 Markusen (2004) med tiste, ki z globalizacijo izgubljajo, uvršča tudi lastnike redkih
proizvodnih dejavnikov, skupine, ki pred globalizacijo dobivajo monopolne ali ko-
rupcijske rente. Globalizacija vodi v redistribucijo njihovih dohodkov, zato so nag-
njeni k zadrževanju obstoječega stanja na vse različne načine, na primer s protekcio-
nizmom, pa tudi koruptivnimi dejanji (glej slike 30–32).

21 Primerjalne prednosti glede na razpolaganje z dejavniki, temelječimi na tehnologiji,
sposobnostih in naravnih razlikah med državami, ter tiste, ki temeljijo na narašča-
jočih donosih na temelju ekonomij obsega in nepopolne konkurence, druga drugo
oplajajo.
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Od temne plati globalizacije se najpogosteje poudarja razslojevanje
znotraj držav in med njimi. Študije še niso dale nedvoumnih odgovorov
na vprašanje, kaj je temu vzrok niti ali do tega res prihaja. Ne ve se, kaj
je vzrok in kaj posledica, še manj – in to je bistveno – kaj bi bilo, če ne bi
bilo globalizacije. Ali bi bila zato razslojenost večja ali manjša? Lahko pa
primerjamo s prejšnjim sistemom: ali je socializem pomenil manj ali več
razslojevanja? Verjetno bi le malokdo trdil, da so socialistične države
(lahko bi tudi rekli neglobalizirane, saj so bile dolgo izolirane od svetov-
nega trga) napredovale hitreje kot kapitalistične. Spet pa bi bilo malo ti-
stih, ki bi trdili, da se razlike po koncu socializma v bivših socialističnih
državah vzporedno s procesom preobrazbe zmanjšujejo. V večini držav
se večajo (glej sliko 20), vprašanje pa je, ali je vzrok za to uvedba kapita-
lizma ali globalizacija. Zopet je privlačnejše iskati grešnega kozla nekje
drugje, torej v okolju, v globalizaciji. Ta pa dejansko k razslojevanju pris-
peva toliko, kolikor je država vpeta v njene tokove. V majhnih državah
bolj kot v velikih, v katerih so za dogajanja znotraj držav pač odločilnejše
notranje tendence. Poudariti velja besedo prispeva, kajti da kdo izgubi
službo, je mnogo bolj natančno pripisati tehnološkemu napredku kot pa
zunanjim vplivom globalizacije. Obenem pa se pozablja na to, da tehno-
logija odpira več, in to bolje plačanih delovnih mest, kot jih zapira. Pomi-
slite na vsa delovna mesta v storitvenem sektorju. Toda to je seveda slaba
tolažba za tistega, ki službo izgubi in zato »vpije«, tisti pa, ki jo dobi, je
modro tiho. Kot vedno izgubljajo neizobraženi, manj usposobljeni. Nji-
hova delovna mesta so res pod pritiskom tehnološkega napredka, k če-
mur globalizacija prispeva, ni pa glavni krivec. Kljub tem prerazdelitve-
nim učinkom pa vendarle države kot celota hitreje napredujejo, standard
prebivalcev v celoti raste bistveno hitreje in obeta manj razvitim približe-
vanje razvitejšim. Azijski tigri so na dobri poti, pa tudi mnoge bivše so-
cialistične države, vključno s Slovenijo.

Globalizacija je kot morje. Lahko je mirno in takrat uživamo v lovlje-
nju rib, pa še nafto nam daje na svojem dnu. Nepredvidljive nevihte pa
ga lahko razburkajo in takrat postane nevarno, mi pa zelo ranljivi. Le
spreten krmar se lahko izogne čerem, ki pretijo, ali pa se, če je prehudo,
zateče v zavetrje. Torej, globalizacija je tu, pred njo ne moremo pobegniti,
lahko se oborožimo in se bolj ali manj uspešno kosamo z njo, odvisno od
našega znanja in spretnosti. Zato sem pred skoraj 20 leti knjigo o tran-
snacionalnih podjetjih poimenoval Zlate mreže transacionalnih podjetij
(1985). Z mrežami lahko uspešno loviš ribe, lahko pa se vanje tudi zaple-
teš. Obupovanje po tem, ko nas nevihta že zajame, ne da bi pred njo kar-
koli storili, da bi zmanjšali njene rušilne posledice, da bi se ji skušali

XDVA OBRAZA GLOBALIZACIJEX

22 Korten govori o globalizaciji kot lokomotivi destrukcije bogastva, ker na primer uni-
čuje okolje. Govori tudi o tem, da BDP ni dober kazalnik rasti, ker vsebuje tudi proi-
zvodnjo orožja ali storitve, ki so škodljive (stroški odvetnikov za ločitve na primer).
Zato celo trdi, da bi z izvzetjem takih elementov iz BDP ta celo padal, ne pa rasel
(1999).
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izogniti v mirnejši zaliv, je neplodno, nevarno in neodgovorno. Je le pre-
pogosto in silno privlačno zatekanje v iskanje krivde izključno nekje
drugje, zunaj sebe. Prej to spoznamo, bolje se bomo uspeli odzivati na
slabosti in priložnosti globalizacije. Dinozavri so po Darwinu izumrli
zato, ker se niso prilagodili spremembam, mar ne?

Globalizacija ni igra ničelne vsote. To, da vsi dobivajo, pa ne pomeni,
da dobivajo enako. Tega ni za mednarodno menjavo s svojim zgodovin-
skim zakonom primerjalnih prednosti trdil niti Ricardo pred skoraj 200
leti. Preprosto, mednarodna menjava, sedaj bi lahko rekli globalizacija, je
koristna za vse države, tudi tiste revne, le da vsaj v proizvodnji enega iz-
delka malo manj zaostaja od neke druge države. To pa ne pomeni, da je
koristna za vsakega posameznega prebivalca. Nekateri zaradi nje tudi iz-
gubijo službo in kompenzacijska politika države je tista, ki jim mora po-
magati zato, da bi blaginja celotne države zaradi mednarodne menjave
(globalizacije) napredovala. In to je bistvo odnosa do globalizacije. Njene
stroške je treba porazdeliti tako, da bodo tisti, ki zaradi nje izgubljajo,
izravnani v interesu razvoja vseh. Obenem pa jim je treba pomagati, da
se naučijo spretnosti krmarjenja v razburkanih vodah globalizacije, da bi
končno lahko tudi sami od nje imeli koristi.

Mnoge zmote ali različne interpretacije učinkov globalizacije so odvi-
sne tudi od zornega kota opazovanja bodisi glede na subjekte ali pa čas.
Koristi in stroški se namreč različno razporejajo po subjektih ter v pro-
storu in času. Odvisni so tudi od tega, ali nanje gledamo z vidika posa-
meznika, podjetja ali države. Če gledamo kratkoročno, so ocene lahko
povsem drugačne, kot če opazujemo srednje- ali dolgoročno obdobje. Ko-
risti globalizacije (ali integracije v Evropsko unijo – EU) so praviloma bolj
dolgoročne, zato jih kratkoročno naravnani volivci ne cenijo, ker jih pre-
prosti ljudje težko opazijo ali razumejo. Zanje se koristi od boljše alokaci-
je virov, ekonomije obsega in podobno bolj kažejo kot izgubljanje delov-
nih mest, zapiranje kakšnih tovarn, vse večje razslojevanje in podobne
neprijetnosti (Svetličič, 1998b: 1019). 

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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O POJMU GLOBALIZACIJA

»Globalizacija je povezava med podjetji s sedeži iz različnih držav, ki so
medsebojno povezana drugače kot le s trgovino prek trga in njegove
družbenoekonomske posledice,« navaja Eurostat Globalisation reflection
group; the impact of globalisation on statistics – summary, conclusions,
recommendations – 30th July 1998.23 Preprosta, toda z zadnjim delom
statistično gotovo zelo zapletena definicija, ki že sama po sebi razkriva
celovito naravo globalizacije in mnogo težav pri opredeljevanju tega tako
modnega, pa tudi zlorabljenega pojma. Zlorabljenega zato, ker ga zlahka
uporabljajo(mo) vsi, pogosto, ne da bi dobro vedeli, o čem govorimo, saj
je pojem le redko jasno definiran.

Pa ni težava v pomanjkanju definicij. Nasprotno, imamo jih obilico. Te
se medsebojno precej razlikujejo. Ene se osredotočajo samo na ekonom-
sko globalizacijo,24 druge pa obsegajo tudi njene neekonomske razsežno-
sti. Ne tako redko pa se jemlje za tako samoumevno, da se njena definici-
ja ne zdi potrebna.25 Za tiste, ki so, pa je značilno, da so precej ohlapne.
Nekateri jih celo zožijo le za potrebe lastnih člankov.26 Mešajo se dejavni-
ki in pojavne oblike globalizacije ali pa so le enodisciplinarne, medtem
ko je globalizacija že po definiciji multidisciplinarna.27 R. Rizman upravi-
čeno poudarja, povzemajoč po Dirliku (2000), da gre pri globalizaciji za
»novo družbeno paradigmo, da se je potrebno izogniti preveč poenostav-
ljenim obravnavam globalizacije«. Pod pojmom globalizacija razumemo
intenzifikacijo svetovnih družbenih procesov, ki povezujejo med seboj
tudi najbolj oddaljene kraje na našem planetu (Rizman, 2001: 17). Na
kratko jo definirata tudi Holm in Sørensen (glej Streeten, 2001a: 168), ko
pravita, da gre pri »globalizaciji za čezmejno intenzifikacijo ekonomskih,
političnih, družbenih in kulturnih odnosov«.

23 Eurostat glossary and definitions http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info data/
coded/en/Theme1.htm.

24 Bhagwati opredeljuje ekonomsko globalizacijo kot integracijo nacionalnih gospodar-
stev v mednarodno gospodarstvo prek trgovine, TNI, kratkoročnih pretokov kapitala,
mednarodne migracije delavcev in ljudi nasploh ter pretokov tehnologije (2004: 3).

25 Hveem (1994: 6) meni drugače, namreč da definicij globalizacije kar mrgoli. Morda
je to res, toda le v smislu bolj ohlapnih definicij, ki niso dovolj jasne in ki jih ni mo-
goče pretvoriti v empirično izmerljivo definicijo.

26 Hveem (1994: 6) na primer zožuje globalizacijo le na ekonomsko. Realisti pa jo vidi-
jo le v političnem ali pa vojaško-varnostnem pomenu.

27 Tako, kot je za trg trdil že A. Smith, je tudi globalizacija politični in sociološki kon-
cept, ne le ekonomski.
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Po Omanovi ekonomski definiciji je globalizacija mikroekonomski
proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, zbližujoče ekonomsko oddalje-
nost med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih gibanj ko-
mercialnih dobrin zunaj državnih in regionalnih meja. S tem se krepi
soodvisnost držav. Drugi pa imajo spet širšo perspektivo in definirajo
globalizacijo kot rast trgovine ali števila regionalnih trgovinskih sporazu-
mov in političnih strategij, ki vodijo k slednjim. To vključuje tudi nove
načine čezmejnega sodelovanja (TNI, sporazumi o sodelovanju med pod-
jetjih ipd.), kot tudi aktivno sodelovanje novih gospodarskih dejavnikov,
npr. multinacionalk. Korporacije vse bolj delujejo na osnovi svetovnih in
ne le meddržavnih strategij (Nicholas, 1993: 57). Hirst and Thompson
(1996) ločujeta med globalizacijo in internacionalizacijo28 ter na tej osno-
vi med globalnim in internacionalnim gospodarstvom. Pri slednjem se
procesi še vedno določajo na državni ravni, medtem ko so v globalni eko-
nomiji zajete na globalni ravni. 

Sociološko pomeni globalizacija homogenizacijo kulture (enakost sve-
tovnih standardov), proizvodov, načina življenja (kokakolizacija po Svet-
ličič, 1996a), skupnost idej29 (mnenje politične znanosti), standardizacijo
navad in kot posledico tudi razpršitev družbenega nadzora pri upravlja-
nju organizacij (glej Mlinar, 1992). Skratka, pomeni ogrožanje tradicio-
nalnih lokalnih identitet, razlik.30 Priča smo vzporednima procesoma in-
tegracije in dezintegracije, fragmentacije in agregacije, centralizacije in
decentralizacije. To ni paradoksalno, ampak pričakovano (teorija turbu-
lence, glej DiMuccio in Roseneau, v Mlinar, 1992: 74). 

Zelo poglobljeno, bolj politološko razčlenitev definicij globalizacije je
podal Scholte (2000) (glej v Rizman, 2001: 19–20). Razdelil jih je v pet
skupin. Prva razume globalizacijo v pomenu internacionalizacije. Po tej de-
finiciji ni globalizacija nič drugega kot oznaka za procese naraščajoče
mednarodne izmenjave in medsebojne odvisnosti. Dokaz za to vrsto glo-
balizacije so za ekonomiste ogromni trgovinski in kapitalski (investicije)
meddržavami pretoki, medtem ko se politologi in sociologi predvsem
sklicujejo na intenzivnejšo mobilnost med državami, ki vključuje ljudi,
sporočila in ideje. Druga definira globalizacijo predvsem kot liberalizacijo
in potemtakem meri na odpravljanje ovir med državami, ki stojijo na poti
nastajanja »odprte« globalne ekonomije oziroma ekonomije »brez meja«.
Po tej definiciji ni globalizacija nič drugega kot druga beseda za procese
mednarodnega ekonomskega povezovanja. Tretja enači globalizacijo z
univerzalizacijo. Pod tem pojmom so že v štiridesetih letih prejšnjega
stoletja na primer razumeli, ali bolje, napovedovali, »planetarno sintezo
kultur« in »globalni humanizem«. Običajno se tako misli na primer na
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28 Več o definicijah, pa tudi o zgodovinskih zametkih in razlikah med globalizacijo in
internacionalizacijo tudi v Svetličič, 1996a in b.

29 Glej Hveem, 1994: 6.
30 Več o globalizaciji in kulturi glej v UNDP, 2004.
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uveljavljanje gregorijanskega koledarja, kitajskih restavracij, širjenje av-
tomobilizma, dekolonizacijo itn. Četrta definicija izenačuje globalizacijo z
vesternizacijo ali modernizacijo (še posebej v njeni »ameriški« inačici). Pri
tem razumevanju globalizacije gre za to, da se ključne družbene struktu-
re modernosti (kapitalizem, racionalizem, industrializem, birokratizem
in druge) širijo po vsem svetu in pri tem tako rekoč »zmeljejo v prah« vse
tiste stare strukture in tradicije, na katere naletijo na svojem v bistvu
neustavljivem pohodu. Globalizacijo pri tem neredko opisujejo kot impe-
rializem v podobi McDonaldsov, Hollywooda in CNN-a. Peta definicija
razume pod globalizacijo deteritorizacijo, ali bolje povedano, širjenje
suprateritorialnosti. Ta najbolj razširjena definicija razume globalizacijo v
smislu rekonfiguracije geografije, kar pomeni, da družbenega prostora
ne obvladujejo več v prvi vrsti teritorialni prostori, teritorialne razdalje in
teritorialne meje. Natančnejša definicija globalizacije jo opisuje kot pro-
ces, ki vsebuje preoblikovanje celotne prostorske organizacije družbenih
odnosov in transakcij. 

Na splošno moramo ugotoviti, da je politična globalizacija mnogo šib-
keje raziskana kot njena ekonomska razsežnost. To je razumljivo že zato,
ker je mnogo težje uvideti njene akumulirane politične učinke. Ti so v
»zadnjem desetletju pripeljali do povsem novega konteksta, v katerem se
je znašla politika« (Held, 2004: 73). Znotraj politične globalizacije je prav
gotovo eno najbolj relevantnih in središčnih vprašanj, kako se suverena
država, ki je na presečišču dejavnosti številnih transnacionalnih omrežij
in organizacij, preoblikuje oz. prilagodi tem izzivom. Eden od njenih bolj
prepričljivih odgovorov na te nove izzive je oblikovanje multicentrične
vladavine (»multicentric governance«), se pravi, z drugimi besedami,
multicentričnega odločanja in regulacije (Rosenau, 2002), ki se pri svo-
jem delovanju opira na eni strani na regionalne in transnacionalne (glo-
balne) organizacije in na drugi strani – posledično – na regionalne in
mednarodne pravne norme (glej Rizman, 2005: 3).

Pojem globalizacija, pa je treba ločiti od globalizma, ki po svetovnopo-
litičnem pristopu obravnava svet kot idealno celoto, ki naj se ji deli te ce-
lote podrejajo. Globalizem je teoretični koncept v ozadju globalizacije
kot procesa. Je odgovor na neprimernost zgolj državnega pristopa k ne-
katerim izzivom, npr. onesnaževanju, populacijski politiki in konzerva-
ciji.31 To je nekakšen skupek »zakonov«, ki urejajo svetovnopolitično,
ekonomsko, kulturno in institucionalno soodvisnost. K. Ohmae (1994)
govori o svetu brez meja, sopovezanih gospodarstvih trikotnika (ZDA,
Evrope in Japonske), ki se jim pridružujejo agresivna gospodarstva Tajva-
na, Hongkonga in Singapurja. Tudi Falk in Hugvelt striktno ločujeta glo-
balizacijo od globalizma. Globalizem je po Hugveltu (2001: 155) popolno-
ma političen projekt, ki stremi k prilagajanju gospodarstva in družbe

XO POJMU GLOBALIZACIJAX

31 Beck (2004) govori o kozmopolitizmu kot potrebnem odgovoru na izzive globaliza-
cije.
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silam globalizacije. Ideologija globalizma je tista, ki slika globalizacijo
kot metazgodovinsko in neizogibno ter na koncu univerzalno koristno
tendenco zunaj človeškega nadzora. Falk pa ločuje pozitivni globalizem
kot normativni alternativi pogled na globalizacijo od negativnega globa-
lizma.

Ker namen tega dela ni razpravljanje o definiciji globalizacije ali globa-
lizma, se bom zadovoljil že z bolj ohlapnimi ekonomskimi definicijami
teh procesov. Na splošno globalizacijo v tem delu definiramo kot poglab-
ljanje in širjenje dejavnosti po celem svetu, kar oblikuje veliko sopoveza-
nost, integriranost proizvodnje in potrošnje. V bistvu gre za dve bistveni
sestavini: soodvisnost ter mobilnost dejavnikov in blaga, kar je posledica
vseh vrst ekonomske svobode. To je omogočila informacijsko-komunika-
cijska revolucija, liberalizacija in deregulacija, ki je spodbudila silovito
mobilnost blaga, storitev (vključno s tehnologijo in znanjem), ne pa toli-
ko delovne sile. Tako dogodki na enem koncu sveta bistveno vplivajo na
vse države in posameznike na svetu.32

Globalizacija je, skratka:
– večdimenzionalen proces, vključujoč ekonomske, politične in kultur-

ne prvine, ki skupaj tvorijo novo kakovost;
– globalna internacionalizacija33 ali vsaj internacionalizacija dejavnosti,

kot so trgovina, TNI, pogodbene oblike mednarodnega ekonomskega
sodelovanja na vseh pomembnih trgih;

– globalna sopovezanost, ki terja globalno usklajevanje in povezanost
dejavnosti na povsem nov način;

– proizvodnja enakih izdelkov za domačo porabo in tujino;
– naraščanje deleža tujih sestavin v proizvodih za domačo porabo in za

izvoz.

Takšne definicijske nejasnoti povzročajo tudi probleme merjenja globali-
zacije oziroma internacionalizacije.34 Kljub ogromnim razlikam med po-
sameznimi avtorji in težavam med kazalniki globalizacije najpogosteje
zasledimo naslednje:35
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32 Za podrobne posamezne definicije glej Streeten, 2001: 167–173; OECD, 1993;
Ohmae, 1994; Jones, 1995; Lewis, 1996; Marone, 1996; Oman, 1996 in Giddens,
1997.

33 Termin globalizacija pogosto odseva stanje, medtem ko internacionalizacija bolj pro-
ces. Nekateri raje uporabljajo prvega tudi zaradi marksistične konotacije, ki jo
vsebuje internacionalizacija. To velja zlasti za ekonomiste iz nekdanjih socialističnih
držav. Podobna termina sta tudi multinacionalizacija in mondializacija.

34 Glej več v A. Jaklič in M. Rojec, 2004.
35 Z uporabo omenjenih kazalnikov bi bilo koristno potegniti kvantitativno ločnico

med globalizacijo in internacionalizacijo. Na tem mestu bi omenil le, da kakršenkoli
kazalnik že uporabimo, bi zelo visoke vrednosti vsakega pojava pomenile globaliza-
cijo, tiste pod tem pa internacionalizacijo.
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– rastoč delež trgovine in TNI v BDP,36

– hitrejša rast mednarodne trgovine od BDP ali prodaj lokalnih podruž-
nic v primerjavi z izvozom,

– povečan pomen TNI in mednarodne proizvodnje,
– rastoč delež mednarodnih storitev,
– nastanek integriranih finančnih trgov,
– rastoč pomen ekonomij obsega ter ekonomij skupne proizvodnje in

razdelitve,
– odločilen vpliv tehnologije na mednarodno trgovino in druge oblike

gospodarskega sodelovanja,
– naraščajoča oligopolizacija svetovnega trga.

Če je globalizacijo težko definitrati, ni zato nič presenetljivega, da se
tudi ocenjuje tako različno. Kindleberger ločuje tri vrste pristopov h glo-
balizaciji:37

a) hiperglobaliste, ki so prepričani, da se svet razvija v eno politično, eko-
nomsko in družbeno enoto;

b) skeptike, ki so prepričani, da je globalizacija le blodnja, da je nacional-
na država tu z nami in bo tako tudi ostalo; in

c) preoblikovalce, ki skušajo analizirati gonilne sile globalizacije in njiho-
ve vplive (Kindleberger, 2000: 17).

Podobnega mnenja je tudi Giddens (1997: 4), le da izrecno omenja le
dve skupini, hiperglobaliste,38 predvsem med poslovneži, in globalizacij-
ske skeptike na drugi strani. Oboji so po njegovem mnenju v zmoti. Prvi
zato, ker menijo, da je globalizacija šele na začetku, ne pa na koncu pro-
cesa, drugi pa zato, ker z globalizacijo v svetu kljub vsemu le potekajo te-
meljne spremembe, ki jih ne gre podcenjevati.39 Implicitno tako tudi on
misli, da je še tretja skupina, ki gleda na globalizacijo realno, le da je ne
imenuje. Sam bi to skupino v tem sklopu zato imenoval kar realiste. 

Zanimivo pa je, da je odnos do globalizacije z zornega kota tradicional-
ne levice in desnice precej bolj zapleten in nepregleden. Giddens meni,
da je mnenje skeptikov blizu levici, ker »globalizacija ni nič novega« ali
ker je le maligna tvorba, ki vodi v izkoriščanje otrok. Antiglobalizacijska
naravnanost je za levico težavna, saj naj bi bila po definiciji internacio-
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36 Delež blagovne menjave s tujino se je v industrijskih državah povečal od 23,3 % BDP
v obdobju 1950–9 na 36,8 % v letih 1980–89, kar predstavlja 50-odstotno povečanje.
V Severni Ameriki se je skoraj podvojil (od 11,2 % na 21,9 %; Bayoumi, 1995: 50).

37 Več na str. 42–45.
38 Med strokovnjaki mednje uvršča K. Ohmaeja (1994).
39 Paul Hirst in Grahame Thompson (1995 in 1996), ki menita, da globalizacija ni nič

novega, ne ukinja države, sta primer takšnega podcenjevanja, meni Giddens. Po
drugi strani pa pretirava tudi Ohmae s svojo prognozo o nepotrebnosti države v glo-
balizaciji (1995).
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nalistična. Zanimivo pa je, da se z malignostjo globalizacije po Mila-
novićevem mnenju strinja tudi konzervativna in pogosto ksenofobična
desnica, zlasti v Evropi (2003a: 668).

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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GLOBALIZACIJA NI NOV 
DRUŽBENOZGODOVINSKI POJAV

Globalizacija je postala modna muha praktično šele v zadnjem desetlet-
ju. Prevladuje vtis, da gre za nekaj popolnoma novega, nekaj, kar nima
prednikov v zgodovini, kar je nastalo šele nedavno. Pa ni tako.  »Vse ino-
vativne in dinamične družbe so bile na nek način kozmopolitske (Bour-
guignon s sod., 2002: 2; podobno tudi Beck, 2004). Za Hirsta in Thomp-
sona (1996) je globalizacija mit, le nova retorika, ki skuša pojasniti nekaj,
kar obstaja že tako dolgo kot kapitalizem. Globalizacija, čeprav pod dru-
gačnimi imeni in pojavnimi oblikami, je z nami že dolgo, saj gre le za na-
daljevanje liberalizacije mednarodne trgovine, ki se je začela sredi 19.
stoletja (glej še Kozul-Wright, 1996; Malmgren, 2000 ter Rondinelli in Be-
hrman, 2000). Kindleberger pravi, da »se je zgodovina globalizacije zače-
la s čezmejno trgovino na velike razdalje,40 veliko pred krščanstvom in je
bila že zelo razvita, preden je Kolumb odkril novi svet. Trgovina, migraci-
je, pretoki kapitala, tehnične spremembe in nastanek multinacionalnih
korporacij so postopno le krepile ekonomsko integracijo« (2000: 17). Ta
ima svoje začetke, še preden je Marco Polo odkril kitajsko civilizacijo,
pred odkritjem Portugalske, pred Kolumbovim odkritjem Amerike, najd-
bo Srebrne gore v Boliviji l. 1544, ki je spodbudila ogromno trgovino s
srebrom. Veliko se je trgovalo v času španskega Karla V. in Filipa II., itali-
janskih bankirjev, ki so dobili monopol od britanske vlade, ustanovitve
vzhodnoindijske družbe l. 1670, ki so ji sledile že Nizozemska in Danska
ter končno nemški hanzeatski trgovci mnogo kasneje. Kolonializem je
tudi posebna oblika globalizacije, saj se je trgovina med metropolami in
kolonijami silovito razmahnila. Začetke modernejše globalizacije, ki se je
začela »bolj v filozofiji kot ekonomiji s razsvetljenstvom v Franciji v 18.
stoletju«, pa moramo iskati v obdobju 1870 do 1913. Globalizacija 19. sto-
letja se je pričela z britansko doktrino »svobodne trgovine« in parolo
»svetovni mir s pomočjo svetovne trgovine«. Ta liberalizacija se je konča-
la s prvo svetovno vojno, čeprav so omejitve začeli uvajati že konec 19.

40 »Ne moremo biti namreč gotovi, ali smemo govoriti o mednarodni trgovini,« pravi
Kindleberger, »ker nacionalne države niso nastale vse do 17. oz. 18. stoletja (zato
sam govori o čezmejni trgovini; op. M.S.). Imperiji pa so trgovali na velike razdalje
že od l. 1900 pred našim štetjem. Trgovina je potekala med Asirci in Babilonci od
1100. do 850. leta pred našim štetjem, med Grki in ostalimi ob Egejskem morju od
800. do 400. leta pred našim štetjem in v rimskem imperiju od 400. do 150. leta pred
našim štetjem« (Kindleberger, 2000: 17).
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stoletja. Prava (effective) globalizacija, kot pravi Kindleberger, pa se je za-
čela okoli 1870. z intenzivno, obsežno mobilnostjo dela in kapitala (glej,
2000: 18–19). Drugi jo zopet umeščajo precej zgodneje, nekateri celo
okoli l. 1500.41

Zgodovinski pohod liberalizacije mednarodnih ekonomskih odnosov,
čemur danes pravimo globalizacija, je prekinila prva svetovna vojna in
velika kriza v 30. letih, ki je najbolj nazorna manifestacija razsežnosti, pa
tudi posledic protekcionizma, kljub temu da je popustil med letoma 1922
in 1925. Že 1930. pa je ameriški kongres sprejel Hawley-Smoothove cari-
ne, ki so dosegle rekordno raven. Mednarodna menjava se je dramatično
zmanjšala. Med januarjem 1929 in februarjem 1933 se je celoten uvoz 75
držav zmanjšal za 69 %.

Slika 1: Krčenje svetovne trgovine v obdobju 1929–1933

v milijonih dolarjev ZDA
Vir: IMF, 2000: 158. 

Ni pa globalizacija vedno imela enake vsebine. Njeni tokovi, oblike in-
tegracije so se spreminjale. Sprva so prevladovali pretoki blaga, potem
migracija delovne sile, kasneje kapitala in končno znanja ter vseh dru-
gih, lahko rečemo, integriranih pretokov. Kapitalski pretoki so bili sprva
v obliki posojil, šele kasneje v obliki TNI. Lahko ločimo tri faze sodobne
internacionalizacije industrijske dejavnosti. V prvi, po drugi svetovni
vojni, je bila trgovina glavni dejavnik rasti. Drugo fazo, po letu 1950, so
zaznamovale TNI. V osemdesetih letih pa se razvijejo nove industrijske
povezave, ki jih lahko označimo kot začetek moderne globalizacije
(OECD, 1992: 11). 
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41 Mednje se po Pietersu uvrščajo Marx, Wallerstein, Roberston, medtem ko Giddens
pravi, da se je začela okoli l. 1800 (2000: 99).
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To pa seveda ni bilo brez težav. Javno mnenje o TNI, ki nekako pooseb-
lja tudi odnos do globalizacije, je bilo podobno vožnji s toboganom.
Okoli leta 1900 so jim nasprotovali, po drugi svetovni vojni so bile kot
sredstvo obnove Evrope pozdravljene, kasneje pa so zopet postale nepo-
pularne, zlasti v Franciji. Po naftni krizi 1973–74 z naraščajočimi dolgovi
in bremeni obresti pa so zopet postale zanimive, predvsem zato, ker so
prinašale tehnologijo in upravljanje. Tudi azijska kriza l. 1997 je pokaza-
la, da je lahko posojilni kapital (zlasti kratkoročen) zelo nestanoviten in
zato nevaren42 (Kindleberger, 2000: 24). Zato je prišlo v osemdesetih
letih do splošne liberalizacije kapitalskih pretokov.

Zgodovinsko gledano, globalizacija očitno ni od včeraj, sploh ni tako
nova, kot mnogi mislijo, ni nastala v osemdesetih, ko se je resnično zelo
razmahnila. Če pozabimo na semitske trgovce, lahko ugotovimo, da so
bili deleži mednarodne trgovine in tujih investicij v BDP že l. 1913 precej
visoki. Svetovno gospodarstvo je bilo torej že takrat precej internacionali-
zirano. Vendar pa so bile vanj vključene le nekatere države, nekatera
podjetja, medtem ko so danes, z izjemo Severne Koreje in Kube (pa še ti
se že nekaj časa odpirata), skoraj vse države in skoraj vsa podjetja, celo
posamezniki vključeni v globalizacijo. 

Kapitalizem je bil vedno globalno naravnan. O tem je pisal že A.
Smith (1776/1937), pa Ricardo in po njem Hilferding (1910/1980) ter
Marx in mnogi drugi klasiki. Sla po dobičku, ki je motor razvoja kapita-
lizma, seveda žene kapitaliste, »… podi buržuazijo po vsej zemeljski kro-
gli. Vsepovsod se mora ugnezditi, vsepovsod naseliti, vsepovsod navezati
stike. Buržuazija je z izkoriščanjem svetovnega trga kozmopolitsko obli-
kovala proizvodnjo in porabo vseh držav …«, kot sta zapisala Marx in En-
gels43 že v Komunističnem manifestu (1848). Hilferding je v svojem Fi-
nančnem kapitalu govoril o spajanju bančnega z industrijskim v finančni
kapital. To se še v večjih razsežnostih dogaja še danes, tako da kapital
vse bolj postaja samostojen dejavnik. Priče smo ogromnim dnevnim pre-
takanjem kapitala na svetovnih deviznih trgih, o katerih še pred nekaj
desetletji nismo mogli sanjati (več kot 1.500 milijard $ transakcij s tujo
valuto na dan). Blizu polovice tega (natančno 40 %) se povrne v dveh dne-
vih in 80 % v sedmih dneh. Takšne transakcije so 70-krat večje od medna-
rodne trgovine in so enake vsem svetovnim rezervam zlata in deviz.
Danes je kar 90 % teh transakcij špekulativnih, medtem ko jih je bilo še
leta 1971 le 10 % (Streeten, 2001: 101). 

Komunikacijska revolucija, modernizacije na tem področju, možnost
ogromnih pretakanj kapitala v realnem času so to omogočile s klikanjem
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42 Vse od leta 1970 so bile portfeljske naložbe v DVR manjše in so bolj nihale od TNI.
Po letu 1993 pa so drastično padle (glej IMF, 2000: 159).

43 Nalašč ga omenjam, čeprav se ga danes mnogi izogibajo, da bi pokazal, da številni
današnji kritiki globalizacije, sicer ne vedoč, posegajo po starih, marksističnih kriti-
kah kapitalizma (citirano po Svetličič, 1985: 225). Več o Marxovem pogledu na glo-
balizacijo glej v I. Mekina (2003, mimeo).
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miške. Priče smo izjemni rasti mednarodne menjave in še bolj TNI, ki so
že postale pomembnejši ustvarjalec blaginje kot pa sama mednarodna
menjava. Zgodovinsko gledano, bi lahko ugotovili, da je bila, kot nekateri
to imenujejo, kolonizacija prva faza globalizacije. Zavrl jo je val protek-
cionizma, ki je sledil veliki gospodarski krizi, še prej pa jo je zavrla prva
svetovna vojna. 

Res je, da smo šele v zadnjih desetih letih priča razmahu mednarodnih
ekonomskih odnosov takšnih razmer, takšne hitrosti in takšnega dosega,
da šele sedaj govorimo o resnični globalizaciji svetovnega gospodarstva.
Govorimo o integrirani svetovni proizvodnji, ki že presega svetovni izvoz
blaga in storitev.

Tabela 1: Obseg svetovne menjave, TNI in mednarodne proizvodnje
1982–2002 (v milijardah dolarjev)44

1982 1990 2002 
Tuje neposredne investicije (prilivi) 95 209 560 
Akumulirane TNI (prilivi) 796 1.950 8.245 
Prodaje tujih afiliacij 2.717 5.660 17.850 
BDP po tekočih cenah 11.737 22.588 36.163 
Izvoz blaga in nefaktorskih storitev45 2.246 4.260 9.228 
Vir: UNCTAD, 2004: 9.

Danes lahko bolj govorimo o tem, da so TNI večji ustvarjalec rasti kot
pa mednarodna menjava, saj so se letni tokovi od l. 1982 do l. 2002 zve-
čali skoraj za 6-krat, medtem ko se je mednarodna menjava povečala 4-
krat. Posledice so ogromne prodaje podružnic tujih podjetij (zvečale so
se kar za 6,3-krat). Mednarodna proizvodnja, je še l. 1982 presegla sve-
tovni izvoz blaga in nefaktorskih storitev, l. 2002 pa je že 2,3-krat večja in
to kljub padanju tokov TNI zadnja tri leta. 

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

44 Za metodologijo izračunov po posameznih kategorijah glej original.
45 Nefaktorske storitve (nevidna menjava), vključujejo plačila za transport, potovanja,

druge privatne in uradne storitve so že presežena kategorija, ki temelji na konceptu
plačilnobilančnega merjenja mednarodne menjave. Nova navodila Mednarodnega
denarnega sklada iz leta 1993 so prvič natančneje opredelila storitve, tako to od leta
1995 upošteva tudi WTO (glej Stare 2002; 17–18).
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Slika 2: Trgovina in neto prilivi TNI kot delež v BDP v % v obdobju
1970–2001

Delež uvoza in izvoza v % v BDP (leva skala)
Delež neto TNI prilivov v BDP (desna skala)

Vir: ILO, 2004: 25.

Slika nam nazorno kaže hitrejšo rast vrednosti TNI v BDP, čeprav se je
tudi delež trgovine ves čas krepil. K temu pa so seveda prispevale tudi
TNI, ki danes porajajo precejšen del mednarodne menjave.

Vzporedno s tem so se večali tudi dohodki na prebivalca; od l. 1820 do
1992 so se povečali za 8-krat, svetovni dohodek za 40-krat, svetovna trgo-
vina pa kar za 540-krat (podatki Maddisona, 1995, citirano po Streeten,
2001: 15). Vendar je bila rast teh dohodkov zelo neenakomerna.

Slika 3: Dohodki najrevnejših in najbogatejših držav na prebivalca
1960–62 in 2000–02 (stalni dolarji ZDA, enostavna povprečja)

Vir: ILO, 2004: 37.
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Dohodki na prebivalca so se v 20 bogatih državah zvečali od 1960–62
do 2000–02 bistveno bolj kot tisti v 20 revnih državah.

In vendar vse to ni tako popolnoma novo, kot se zdi. Vse te tendence
imajo svoje prednike. Vprašanje pa je, ali so količinsko ali kakovostno
drugačne, kot so bile v preteklosti. Delež svetovnega izvoza v BDP je
danes 2,2-krat večji, kot je bil leta 1913 (17,2 % v primerjavi z 7,9 %), in
skoraj 4-krat večji kot leta 1870. Res pa je tudi, da je bil ta delež leta 1950
za skoraj polovico manjši kot leta 1929. Količinsko se je torej pomen izvo-
za povečeval, čeprav je nihal. Še večje pa so bile kakovostne spremembe.
Pred prvo svetovno vojno je bila mednarodna trgovina bolj medpanožna
(poenostavljeno rečeno, industrijski izdelki za surovine), danes pa je zno-
trajpanožna (menjava istovrstnih izdelkov, avtomobili za avtomobile ali
dele in podobno). Poleg tega se je v zadnjih 20 letih bistveno povečal
delež trgovine z vmesnimi proizvodi. Yeats je leta 1998. ocenil, da je kar
30 % svetovne trgovine predelovalnih izdelkov trgovina z deli, ne pa
končnimi izdelki (Bourguignon s sod., 2002: 22 in 23). Delež akumulira-
nih TNI v svetovnem BDP je znašal l. 1994 8,5 %, leta 1913 pa 9 % (Bai-
roch in Kozul, 1996: 11). Zaradi hitre rasti TNI je do danes njihov delež v
BDP seveda že presegel 9 %, saj je leta 2002 tvoril že 22 % (izračunano po
UNCTAD, 2003: 3). Če pa bi v ta delež vključili še portfeljske naložbe, bi
že bilo precej več. 

Očitno se je globalizacija okrepila tako količinsko (po obsegu), še bolj
pa kakovostno (po globini), po modernejših kazalnikih o gibanju medna-
rodne proizvodnje, zaposlenosti v tujih afiliacijah in podobno. Ti so
danes bistveno drugačni, kot so bili v preteklosti. Svet je postal tako
soodvisen, da zamah metulja v brazilskem pragozdu povzroči nevihto v
Avstraliji, če se izrazimo figurativno. Skoraj ni več mogoče govoriti o
državno proizvedenem blagu, saj v vsakem izdelku najdemo dele, proi-
zvedene v drugih državah. Veriga dodajanja vrednosti je globalno razve-
jana, soodvisnost je izjemno velika. 

Globalizacija vsaj količinsko torej ni nekaj popolnoma novega, nekaj,
kar svojih zametkov ne bi imelo že v preteklosti, je pa nekaj novega ka-
kovostno. Lahko govorimo o preskoku kvantitete v novo kvaliteto. Spre-
menila se je tudi smer toka tujih naložb. Medtem ko je pred sto leti pre-
cejšen obseg finančnih tokov tekel v manj razvita območja tako znotraj
kot zunaj britanskega imperija, torej iz kapitalsko bogatih v kapitalsko
revne države, pa se danes pretaka pretežno med kapitalsko bogatimi
državami. To kritiki globalizacije pogosto pozabljajo, ko govorijo o izko-
riščanju DVR, v katere pa priteka prej premalo kot preveč kapitala.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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Slika 4: Kdo ima koristi? Tuji kapital je nekdaj tekel v revne, sedaj pa
priteka večinoma v bogate države. 
(povprečje deleža tujega kapitala v BDP v %)

Dohodek na prebivalca držav prejemnic (ZDA = 100)

Vir: Taylor, 2004: 31.

Povečanje pomena TNI v primerjavi s trgovino je prav gotovo ta kako-
vostna sprememba. Dejstvo, da imamo integrirano globalno proizvodnjo,
tudi govori temu v prid. Tega v preteklosti ni bilo. Ravno tako je bila ta-
kratna globalizacija, ki smo jo in jo še danes imenujemo internacionaliza-
cija, omejena na vodilne trgovske narode takratnega časa. Te so čezmejno
trgovali, medtem ko so bile druge države iz tega izključene. Sploh niso
vedele za možnost ali pa niso imele infrastrukturnih možnosti za takšno
trgovino (npr. ladjevja). Globalizacija je bila tako omejena le na nekaj
najbolj razvitih držav, druge ali pa njihove kolonije pa so se vključevale v
globalne tokove, kot so to določale metropole, torej ne avtonomno. Tak-
šnega mnenja je tudi Streeten (2001: 15–16), ko trdi, da je bila globaliza-
cija omejena le na nekatere države, da je danes manj mednarodne migra-
cije delovne sile in nazadnje, da problem ni toliko obseg mednarodne
menjave, pač pa posledice, če bi ta presahnila. Komunikacijska revolucija
in medmrežje sta danes omogočila, da se v mednarodno menjavo zaradi
padca transportnih in vseh drugih transakcijskih stroškov, povezanih z
delovanjem na velike razdalje, lahko vključujejo tudi majhne države, saj
so transportni in komunikacijski stroški bistveno nižji. Poslovanje prek
medmrežja je skoraj brezplačno. Infrastrukturne možnosti poprej niso
omogočale intenzivnega mednarodnega sodelovanja majhnim državam
ali majhnim podjetjem. Tudi pri tujih investicijah so velike razlike. Takrat
je šlo predvsem za portfeljske naložbe in so bile TNI izjema, medtem ko
so danes pomembnejše in razširjene po vsem svetu. Lahko jih izvajajo
tudi majhne države oziroma manjša podjetja. 

TNI so postale mnogo bolj kot nekdaj lokomotiva razvoja, saj so okost-
je t. i. integrirane mednarodne proizvodnje. Pogosto so ustvarjalke med-
narodne menjave, medtem ko je bilo v preteklosti obratno in je največ-
krat najprej prišlo do mednarodne menjave, ki je v kasnejših fazah, po
teoriji življenjskega cikla proizvoda, privedla do TNI. Danes pa morajo
podjetja često preskakovati posamezne faze svoje internacionalizacije in
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kar takoj skočiti na vlak TNI. Multinacionalke se rojevajo kar čez noč.
Podjetja nimajo več časa za postopno učenje; kar takoj morajo začeti glo-
balno poslovati. To so t. i. rojene multinacionalke. Vse več jih izvira iz
majhnih držav. Globalizacija torej ni popolnoma, pač pa le relativno
nekaj kakovostno novega. 

Tudi portfeljske naložbe v zadnjem času prav zaradi tehničnih možno-
sti postajajo bistveno pomembnejše, kot pa so bile še pred desetimi leti.
Globalizacija finančnih trgov je tako po obsegu kot po vsebini in hitrosti
transakcij morda najpomembnejša globalizacijska »inovacija«. Internet
bo oziroma že omogoča še intenzivnejše vključevanje majhnih subjektov
oziroma celo posameznikov v globalno poslovanje. Zato bi lahko govorili
kar o »internetizaciji« globalnega gospodarstva oziroma o tem, da je glo-
balna ekonomija stopila v fazo »globinternetizacije«. Medmrežni vizionar
in futurist M. Castells (2000) gre celo tako daleč, da predvideva, da bo
»novi komunikacijski sistem radikalno preoblikoval prostor in čas, te-
meljni razsežnosti človeškega življenja. Lokalne skupnosti se bodo ločile
od svojih kulturnih, zgodovinskih, geografskih pomenov in se vključile v
funkcionalna omrežja; nastaja prostor tokov namesto prostor objektov«
(glej Vreg, 2001: 13). Seveda pa je predpostavka, da si vključen v takšna
omrežja, a žal mnogi še niso.

Vzporedno z globalizacijo se je razvijala tudi misel o njej. V tej knjigi
bomo podrobneje obravnavali le novejše obdobje, kar lahko pojasnim
tudi tako, da se pred sedemdesetimi leti o njej v današnjem smislu še 
ni govorilo. V tem novejšem času, zanemarjajoč zgodovinske korenine
globalizacije, nekateri govorijo o treh fazah (tokovih) razmišljanja o
globalizaciji. Za prvi tok iz sredine osemdesetih je značilno pretiravanje,
nekritičnost. Drugo fazo označuje reakcija na preveč poenostavljeno raz-
mišljanje o globalizaciji. Tretja pa je po Pikalu najbolj neopredeljena.
Njeni zastopniki vidijo v globalizaciji nezaključen proces, tendenco, ki
ima svoja nasprotja (Pikalo, 2003: 14–16). Ni naključje, da je odnos do
globalizacije precej pogojen tudi s konjukturnimi cikli svetovnega gospo-
darstva; plima kritik, kot bi bilo pričakovati, sovpada s fazami recesije.
Obenem pa se z razmahom globalizacije, z njenim poglabljanjem in širje-
njem pričakovano začenjajo razgaljati vse njene razsežnosti. Na nek na-
čin se zgodovinske korenine globalizacije kažejo tudi v visoki stopnji po-
dobnosti njenih današnjih kritik, ki zelo spominjajo na kritike, ki so bile
v časih Smitha in Ricarda uperjene zoper mednarodno menjavo. Kazale
so se v plimi protekcionizma in raznih ekonomskih nacionalizmov. Zgo-
dovinsko smo priče podobnim kritikam, kot ko se je v daljni preteklosti
zmanjševal delež kmetijstva v gospodarstvu. Danes se to dogaja v indu-
striji, ki delovna mesta izgublja, toda raste njihovo število na področju
storitev. V manjšem obsegu pa se je to začelo dogajati že znotraj storitev,
ko se nekatera delovna mesta selijo v DVR, v razvitih pa odpirajo zahtev-
nejša.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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JE GLOBALIZACIJA NEPOVRATNA?

»Ni mogoče iti nazaj od globalizacije; tu je in bo tu ostala. Problem je
zato, kako jo preobraziti tako, da bo delovala,« pravi Stiglitz (2002: 222).
Nasprotno pa Bourguignon s sodelavci meni, da globalizacija ni nepo-
vratna. Njeno zadnje obdobje 1870–1913 je bilo žrtev nasprotnega udara,
ki je sledil po prvi svetovni vojni (2002: 2). Temeljno vprašanje je zato
bolj, ali lahko pride do zastoja v splošnem hitro rastočem trendu k vse
večji globalizaciji svetovnega gospodarstva, ki smo mu priče v zadnjih de-
setletjih. Se bo globalizacija linearno še naprej krepila ali pa doživljamo
sedaj vrhunec razmaha globalizacije svetovnega gospodarstva, ki mu bo
sledil padec? 

Zgodovinsko gledano, je prve faze moderne globalizacije zavrl val pro-
tekcionizma (glej sliko 1), ki je sledil véliki ekonomski krizi, še prej pa jo
je zavrla prva svetovna vojna. Ogromne zgodovinske trende očitno lahko
zavre vojna svetovnih razsežnosti ali pa velike svetovne ekonomske
krize. Možnost zmote pri trditvi, da lahko velika svetovna vojna ali velika
ekonomska kriza zavre krepitev globalizacije, je zato precej majhna.
Vprašanje, ki se zato vsiljuje, je, ali sta svetovna vojna ali velika kriza ver-
jetni. Kljub številnim regionalnim spopadom celo večjih razsežnosti,
pretnjam terorizma in pogostim neracionalnim odzivom nanj,46 ki pogo-
sto celo bolj poglabljajo kot pa rešujejo probleme, se vseeno zdi, da je
scenarij svetovne vojne manj verjeten, vsem zaostrovanjem na verskih
mejah in naraščajočemu fundamentalizmu vseh barv navkljub. Medtem
ko tehnologija in komunikacije ter tržne sile združujejo svet, pa ga etič-
na, verska in rasna nasprotja razkosavajo v majhne plemenske dele
(Streeten, 2001: 23). Tisti, ki zgubljajo ekonomsko tekmo, pravi Thurow
(1992), se zatekajo v fundamentalizem, da bi namesto sedanje revne in
pogosto obupne ekonomske »gotovosti« našli bodočo blaginjo na nebu.
Kakorkoli je že terorizem strašen in vojaški boj proti njemu težak, pa se
zdi še vseeno lažji kot boj z vzroki, ki so do njega privedli. Odpraviti pa
ga je mogoče le, če se bomo uspešno spopadli z njegovimi koreninami, te
pa so v osnovi zlasti revščina, pa tudi kratenje človekovih pravic, prepad
med razvitimi in nerazvitimi, umiranje zaradi lakote in bolezni, pa tudi
ideološke, verske, kulturne in še kakšne zablode.47 Terorizem se, skratka,
46 Na primer razglašanje držav za zle.
47 Večina študij kaže pozitivno povezavo med revščino in terorizmom (glej na primer

Alesina in ost., 1996; Kahn in Weiner, 2002), čeprav nekaj novejših, ki upoštevajo
tudi domači, ne le mednarodni teorizem kot večina študij pred njim, takšne ugotovi-



34

ni rodil zunaj prostora in časa, ne glede na obstoječe razmere in sistem. Z
besedami anonimnega avtorja, ki je bil sam akter ameriških varnostnih
služb, »… moramo razreševati vire, ki podpirajo Al Kajdo – revščino, ne-
pismenost and brezupnost« oziroma »sprejeti dejstvo, da smo v vojni z
islamskim svetom in da politika statusa quo zagotavlja postopno stopnje-
vanje vojne v bližnji prihodnosti, vojne, ki je lahko mnogo dražja, kot pa
si sedaj zamišljamo« (Anonymous, 2004; 242 in 245). Nesreča umirajočih
od lakote je, da rezultate takšnega »terorizma« le redko vidimo na televi-
ziji, ker to ni novica, ki bi se dobro prodajala (tudi to je problem), pa tudi,
ker svet tega noče videti. Mnogi se »brez upa zmage« borijo za temeljne
pravice, za temeljno človeško dostojanstvo, pa to ne postane novica
dneva. In terorizem se hrani tudi v vseh teh tegobah, ko obupanci na
zemlji ne vidijo več dostojne prihodnosti in iščejo rešitve v takšnih ali
drugačnih nebesih. 

Mnoge apokaliptične napovedi, kaj vse se bo zgodilo po 11. septem-
bru, se niso uresničile. To pa ne pomeni, da se svet ni spremenil. Spreme-
nil se je, bolje, še vedno se spreminja, toda v glavnem po smernicah, ki
so že bile, nekaj pa je seveda novih in zelo nepredvidljivih. Mnogi so pre-
pričani, da se bo terorizem stopnjeval, da bodo teroristi/nedržavni sub-
jekti posegli celo po jedrskem orožju. Posledice tega si je nemogoče pred-
stavljati. Chomsky govori celo o vprašanju preživetja človeške civilizacije.
Pri tem kaže upoštevati, da gre pri takih napovedih lahko tudi za instru-
mentalizacijo interesov tistih, ki bi imeli od takšnih apokaliptičnih napo-
vedi koristi. Grožnje so verjetne in možne, zato jih ne smemo niti podce-
njevati, ker nas lahko to vnaprej razoroži in ujame nepripravljene v
najslabšem primeru, niti precenjevati, da ne bi to bilo izgovor za omeje-
vanje človekovih pravic in svoboščin pod pretvezo boja proti teorizmu na
primer. 

Napačno pa bi bilo vzroke za recesijo, ki je sledila enajstemu septem-
bru, iskati v globalizaciji. Teroristi so le še prilili olja na ogenj usihanja
gospodarske rasti. Kapitalizem je že doslej preživljal mnoge krize. Res pa
je, da se danes vse dogaja hitreje in manj predvidljivo. Medtem ko smo
imeli poprej še privid gibanja k bolj multilateralno urejenem svetu, so po
11. septembru ZDA pričele »kazati mišice« in zoževati prostor multilate-
ralizma. Zgodovinsko gledano, to ni nič novega, saj so velike sile vedno
kot prvo najboljšo rešitev videle svojo prevlado in se ne bojijo poseči po
protekcionističnih ukrepih, ko gre za zaščito njihovih interesov. Ko pre-
vlada ni bila več mogoča, so se šele pričele uveljavljati alternative, kot na
primer »koncert velikih sil«. Zato tudi ni naključju, da so se kot najbolj
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tve malo zamaje (Abadie, 2004). Slednji avtor je namreč vključil tudi spremenljivko
političnih svoboščin in tako ugotovil, da lahko tudi pojasnijo terorizem: manjše kot
so politične pravice, večja je nevarnost terorizma, toda na določeni srednji stopnji
političnih svoboščin je več terorizma kot v avtoritarnih državah ali tistih z visoko
stopnjo političnih svoboščin (Abadie, 2004: 1). 
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zveste zaveznice ZDA v vojni proti Iraku izkazale prav nekdanje svetovne
velesile, saj najbolje razumejo težave podobnih, vključno z njihovo aro-
ganco. Poleg tega pa še nekatere druge države (Rusija in Kitajska), in to 
iz jasnih oportunističnih razlogov, ker imajo same podobne probleme s
terorizmom. Tudi trenutno potekajoča erozija položaja (privilegijev) malih
držav v EU je sestavni del takšnih tendenc renesanse močnejšega uve-
ljavljanja interesov velikih držav.48

Kljub vsem tem problemom smo lahko relativni optimisti. Izhajamo
lahko iz spoznanja, da je vsaj v ekonomskem smislu svet spoznal, da pro-
tekcionizem ni odgovor na krizo. Svet je kljub odsotnosti vseobsežne ce-
lovite ureditve mnogo sposobnejši zaznati zametke krize in ukrepati
proti njim. Azijska kriza je vsem storjenim napakam navkljub to lepo po-
kazala, saj se je kriza omejila in ni zajela celega sveta. Zato lahko realno
pričakujemo naraščajočo globalizacijo in ne moremo pričakovati, da bi
prišlo do njene zaustavitve v bližnji prihodnosti, za časa naše generacije.
To se lahko zgodi samo, če pride do velike svetovne krize in do vojne več-
jih razsežnosti, v bistvu do svetovne vojne. Pesimisti zaradi številnih
lokalnih vojn in konfliktov tudi tega ne izključujejo. Vendar pa razpolož-
ljivi svetovni mehanizmi, mednarodne organizacije, OZN, vsem pomanj-
kljivostim in »brezzobosti« navkljub, vseeno ponujajo bistveno uspešnej-
še mehanizme za preventivno diplomacijo in mirnejše reševanje sporov,
kot pa je bilo to v preteklosti. Zato ne pričakujem, da bi lahko prišlo do
takšne vojne, ki bi zaustavila globalizacijo. Jasno je, da bo prihajalo do
konjukturnih nihanj, do recesij, celo kriz večjih razsežnosti. Te so kar si-
stemsko specifične. Vseeno pa je mogoče optimistično pričakovati, da ne
bodo zaobrnile trenda krepitve tako, kot je to bilo v preteklosti. Eden od
temeljnih razlogov je mnogo večja sposobnost svetovnega gospodarstva,
njegove institucionalne zgradbe, da ublaži tudi velike krizne udarce, kot
smo jim že bili priča v novejši zgodovini. Očitno se je svet mnogo naučil
iz velike ekonomske krize. Naučil, da je protekcionizem, ki je sledil kot
odgovor nanjo, kot način spopadanja z njo, dejansko prilil olja na ogenj,
ne pa da bi jo zaustavil. Zato tudi danes ne moremo pričakovati vsesplo-
šne vrnitve k protekcionizmu, ki bi ravno tako lahko zavrl globalizacijo
svetovne ekonomije. To pa ne pomeni, da ne bomo imeli krajevno omeje-
nih trgovinskih vojn glede posameznih skupin izdelkov ali med posa-
meznimi skupinami držav. Veliko je lahko peska v kolesju globalizacije,
zlasti če svet ne bo uspel znižati njenih stroškov, zmanjšati njenih učin-
kov na poglabljanje neenakomerne porazdelitve dohodkov med akterji
globalizacije. 

Toda kot se ni krepila v preteklosti, se tudi sedaj ne bo linearno. Nikoli
v zgodovini doslej se ekstrapolacija preteklih trendov ni izkazala kot toč-
na. Nihanja v razvoju globalizacije so tako ne nemogoča, pač pa celo zelo
verjetna. Če ne že zaradi drugega, zaradi velikih tehnoloških odkritij, pa
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48 Več v Svetličič in Brinar, 2002.
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tudi velikih odkritij v družbeni arhitekturi sveta. Bistvene tehnološke
spremembe ali spremembe v urejanju družbenih zadev lahko ali pospeši-
jo ali pa zavrejo sedanje globalizacijske tendence. 

Skokovito naraščanje pomena interneta je lahko najbolj nazorna ilu-
stracija dejanske globalizacije svetovnega gospodarstva. Prognoze na-
mreč kažejo, da se tako v globalno ekonomijo lahko vključujejo ne le
majhna podjetja, pač pa celo posameznik v najbolj odmaknjenih delih
sveta. Za to niti ne potrebuje lastnega računalnika, kar je verjetno težko
pričakovati v odmaknjeni tibetanski ali indijski vasici. Na internet se
lahko priključiš tudi tako, da plačaš (to je za najrevnejše seveda problem)
najemnino za dosegljivi računalnik v bližini in se tako vključuješ v sve-
tovno ekonomijo.49 Seveda le, če sploh imaš elektriko, kajti ne smemo
pozabiti, da je še okoli 30 % na svetu še nima.

Internetizacija globalne ekonomije lahko bistveno preobrazi dosedanje
načine in oblike globalizacije. Lahko pospeši mednarodno menjavo, saj
širi opcije posameznikov, ki lahko dejansko izbirajo iz globalne svetovne
ponudbe. Širjenje informacij o globalni ponudbi lahko npr. zavre potrebo
po TNI, razen tistih, ki črpajo svojo moč v približevanju okusu lokalnih
potrošnikov, saj se blago prek interneta enostavno uvaža. Zato se lahko
poveča pomen »preproste« mednarodne menjava. Ali pa, zelo dolgoroč-
no, internetizacija pospeši zapiranje škarij med tehnološkimi voditelji in
tehnološkimi »zastonjkarji« (free riders50), kar bi pomenilo, da bi vse več
blaga bilo proizvedenega lokalno, da pa bi bili znanje in informacije glo-
balne. Tako se lahko vrnemo h Keynesovi misli iz leta 1933, da so ideje,
znanje, umetnost, gostoljubnost, potovanja – »stvari, ki naj bi bile po
svoji naravi mednarodne. Toda blago naj se proizvaja doma, kjerkoli je to
racionalno in primerno mogoče; in predvsem naj bodo finance večinoma
domače. Obenem pa tisti, ki želijo državo odpreti navzven, ne bi smeli hi-
teti in bi morali biti zelo pozorni. To ne bi smelo potrgati korenin, pač pa
je treba rastlino počasi gojiti, da raste v drugi smeri«51 (Keynes, 1933:
237). 
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49 Morda to zveni idealistično naivno v okoliščinah, ko mnogi, zlasti v Afriki, nimajo
niti za hrano ali so ure hoda oddaljeni od električnega priključka in prvega telefona.
Kaže pa na to, da je eden osnovnih problemov vzpostaviti infrastrukturne možnosti,
da se čim širšemu krogu ne le držav, pač pa tudi skupin in končno posameznikom
omogoči vključitev v integrirana svetovna omrežja. Ena od najpomembnejših bodo-
čih razvojnih prioritet je prav zagotavljati takšne infrastrukturne možnosti kot javno
dobrino in tako pospeševati možnosti vključevanja v globalno gospodarstvo tudi ti-
stih, ki so danes iz njega izključeni in je to lahko močnejši vzrok njihovega razvojne-
ga zaostajanja kot pa izkoriščanje s pomočjo vključevanja. Hitro povečevanje števila
uporabnikov interneta v svetu (več kot 130 milijonov samo v letu 2002) pomeni, da
je priključenih že več kot 650 milijonov ali skoraj 10 % svetovnega prebivalstva.
UNCTAD ocenjuje, da bodo DVR v petih letih prispevale že polovico uporabnikov
interneta (Kerney A. T. in ost., 2004: 59).

50 To pomeni, da brezplačno uživaš sadove dela drugih, brezplačno uporabljaš javne
dobrine, imaš koristi od inovacij, ki so jih ustvarili drugi in podobno.

51 Prvi del citata je zelo znan, na drugega pa je opozoril Rodrik (glej Streeeten, 2001: 25).
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Še najbolj verjeten vzrok za zaviranje globalizacije svetovnega gospo-
darstva pa je lahko odsotnost ustreznih kompenzacijskih politik, politik,
ki bi popravljale neenakomerno razporejanje dobrin globalizacije med
državami in njihovimi državljani. Dejstvo namreč je, da niso razporejene
enakomerno. Zdi se, da je hitrost sprememb, ki jih povzroča globalizaci-
ja, večja težava kot njena globina. Prav zato je treba poudariti ustrezneje
časovno določene spremembe strategij in prerazporediti vlogo države ozi-
roma mednarodnih akcij na tem področju. Sicer lahko poglabljanje so-
cialnih razlik povzroči politični antiglobalizacijski udar, ki jo lahko ne le
zavrejo, pač pa tudi zaustavijo. Zavedanje o tem se krepi, zato bi lahko
sklenili, da globalizacija ni linearna, vedno rastoča tendenca, da jo lahko
velike vojne ali krize zaustavijo, vendar da ni realno pričakovati takih do-
godkov v nam predstavljivi prihodnosti. Gotovo pa bo prišlo do njene
preobrazbe.

Morda bistveno pa je ugotoviti, da bi bila velika napaka, če bi na glo-
balizacijo gledali, pravi Rizman,52 »kot da vemo, kakšna je njena zadnja
postaja oziroma cilj. Tega pa ne vemo in ne moremo vedeti. To bi bilo
isto, kot če bi si razvoj kapitalizma predstavljali v Dickensonovem času,
se pravi na njegovem začetku, ko si ga nihče, razen v sanjah mogel pre-
stavljati v današnji obliki, ki pa seveda ni dokončna. Skratka, globalizaci-
ja je šele na svoji zgodnji zgodovinski točki človeške izkušnje, pa četudi
vključimo vanjo obdobje pred prvo svetovno vojno. Zato tudi ni nič pre-
senetljivega, če mnogi avtorji svoje poglede pod pritiskom dogodkov,
sprememb ter lastnih izkušenj in spoznanj spreminjajo. Glede na dina-
miko in mladost tega pojava je to normalno«.

XJE GLOBALIZACIJA NEPOVRATNA?X

52 Iz njegove recenzije te knjige.
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GLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETU

Uvod

»Globalizacija je pomagala oblikovati priložnosti za nekatere ljudi, skupi-
ne, države, o katerih si niso upali poprej niti sanjati. Nekateri kazalniki
človekovega razvoja, kot so pismenost, šolanje, smrtnost dojenčkov, pri-
čakovana življenjska doba, so se zadnjih nekaj desetletij enormno izbolj-
šali. Obenem pa so ekonomska preobrazba, liberalizacija, tehnološke
spremembe in zaostrena konkurenca na trgu blaga in delovne sile, kar
vse spremlja globalizacijo, prispevali k vedno večji revščini, neenako-
stim, negotovosti glede delovnih mest, slabljenju institucij in socialne
podpore ter eroziji identitet in vrednot.« Streteen je šel celo tako daleč,
da je naredil bilanco pridobitnikov in oškodovancev globalizacije (Stree-
ten, 2001: 27). 

Tabela 2: Bilanca globalizacije

GLOBALIZACIJA JE DOBRA ZA … GLOBALIZACIJA JE SLABA ZA … 
Japonsko, Evropo, V in J Azijo (do l. 1997) DVR, Afriko (razen Mauritiusa in Bocvane), 

L. Ameriko (razen Čila in Kostarike) 
proizvodnjo, dobičke zaposlenost in plače 
ljudi, ki imajo sredstva, so izobraženi, ljudi brez sredstev, neizobražene in 
kvalificirani (menedžerji, inženirji …) nekvalificirane delavce
prožne prilagojevalce neprilagodljive 
posojilodajalce posojilojemalce 
neodvisne od javnih storitev odvisne od javnih storitev 
velika podjetja mala podjetja 
moške in močne ženske in otroke, šibke, človekovo varnost 
globalno kulturo in mir lokalne kulture 
poslovneže in ekonomiste okoljevarstvenike, delavce, zagovornike pravic 
(zagovornike globalizacije) potrošnikov, kmete, verske organizacije, 

zagovornike demokracije (nasprotniki globalizacije) 
Vir: skrajšano po Streeten, 2001: 30.

Če hočemo odgovoriti na vprašanje, kdo ima koristi od globalizacije,
kdo plačuje njene stroške, kdo so njeni poraženci in kdo zmagovalci, če
se izrazimo bolj popularno, moramo najprej na splošno opredeliti prob-
lem neenakomerne porazdelitve dohodkov v svetu. Seveda če izhajamo
iz tega, da je to temeljni problem. Še prej pa je treba jasno ugotoviti, ali
govorimo, ko analiziramo globalizacijo, o svetu pozitivne vsote ali pa ni-
čelne, da torej eni dobivajo to, kar drugi izgubljajo. Ničelna vsota bi bila
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napačna predpostavka, saj gre tako kot pri mednarodni menjavi za svet
pozitivne vsote. Ne delimo obstoječega kolača, pač pa kolač, ki se tudi z
globalizacijo stalno veča. To velja poudariti, kajti kar prepogosta napaka
je, da se predpostavlja, da to, kar nekdo dobiva (na primer delovna
mesta), drugi izgublja.

Brez pomoči teorije ni mogoče dati zanesljivih odgovorov na vpraša-
nje, kakšni so razvojni učinki globalizacije. Temu je zato posvečen drugi
del tega poglavja. S tako opredeljenim teoretičnim okvirom pa se šele
lahko lotimo analize tako kontradiktornih empiričnih podatkov in jih
skušamo na koncu povzeti v smiselno zaključno oceno vpliva globalizaci-
je na porazdelitev dohodkov med različnimi subjekti v svetu. Vse to pa
nam bo služilo kot izhodišče za postavljanje okvira ekonomske politike,
ki naj bi uravnavala tok globalizacije in njene učinke. Tako želimo prispe-
vati k temu, da razprava o globalizaciji ne bo več neproduktiven dialog
gluhih in da se končno osredotočimo na to, kaj je treba storiti.

Nobenega dvoma ni, da so se razlike v porazdelitvi dohodkov v svetu,
merjene s Ginijevim koeficientom od leta 1820, prevladujoče večale niha-
njem navkljub. Deleži 20 % najmanj premožnih so padli ob sočasnem po-
večanju deleža najbogatejših 10 %. Tudi večina prebivalcev tranzicijskih
držav ne dvomi o tem, da so se razlike med bolj in manj premožnimi v
primerjavi s stanjem v prejšnjem sistemu, v socializmu, povečale. Toliko
o temni strani učinkov. Na svetli strani pa vidimo, da so se izboljšali
drugi razvojni kazalniki (na primer življenjska doba, dostop do pitne
vode, padec deleža prebivalcev, ki živijo v skrajni revščini (glej tabelo 4).
Vidimo tudi, da nekatere države hitro lovijo najbolj razvite, druge pa zao-
stajajo. Ali igrajo pri tem odločilno vlogo politike, ali naravne danosti, ali
kaj drugega? Vprašanje, kaj je vzrok za poglabljanje razlik, je postalo eno
temeljnih vprašanj razvoja in obstoja sveta, pa tudi razvoja posameznih
držav, saj niso redke analize, ki skušajo dokazovati, da ga neenakomerna
porazdelitev dohodkov zavira oziroma da ga bolj enakomerna spodbuja
ter da politika pomembno vpliva na razvojne rezultate in razdeljevanje
učinkov.

Zato se kot eno temeljnih danes vsiljuje prav vprašanje, kaj je vzrok za
naraščajoče neenakosti v porazdelitvi dohodkov med državami in znotraj
njih. Velja pa že uvodoma ugotoviti, da te razlike sploh niso najpomem-
bnejše, saj glavno razslojevanje izvira iz razlik v premoženju. V zadnjih
letih se z »ulice« vsiljuje odgovor, da je vzrok za poglabljanje razlik v
svetu med državami, pa tudi znotraj njih, globalizacija. Ljudje gledamo
nanjo z vidika svojega delovnega mesta; če se nam zdi, da je ogroženo, je
za to kriva globalizacija. Za mnoge je postala dežurni krivec za vse teža-
ve, s katerimi se srečuje sodobni svet ali pa posamezniki v njem. Vendar
pa že malce bolj poglobljena analiza seje dvome o taki preproščini. Prob-
lem za tiste iz tranzicijskih držav je, ali je za poglabljanje razlik v državah
bivšega socializma krivo odpiranje teh držav prepihu globalnega gospo-
darstva ali pa je vzroke treba iskati v spremembi sistema, uvedbi tržne
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kapitalistične ureditve. Ni treba biti Einstein niti nobelovec za ekonomi-
jo, da ugotoviš, da gre verjetno za kombinacijo obeh vplivov, pa morda še
kakšnega. Ključno vprašanje torej je, kolikšno vlogo pri tem poglabljanju
razlik igra globalizacija in kolikšno tranzicija. Ali rečeno bolj strokovno,
je poglabljanje razlik bolj tranzicijsko ali globalizacijsko specifično? Če še
bolj posplošim, je vprašanje, ali so učinki globalizacije sistemsko speci-
fični, vgrajeni v sam kapitalistični sistem ali pa so od njega neodvisni?
Skratka, ali je mogoče spremeniti globalizacijo, ne da bi spremenili kore-
nine sistema, v okviru katerega poteka? Zadnje vprašanje se zastavlja
Afričanu, Indijcu, Mehičanu ali Brazilcu, ki že kar nekaj časa živijo v trž-
nem gospodarstvu, v kapitalizmu. Najbolj temeljna dilema zanje je, ali je
vzrok za poglabljanje razlik v kapitalizmu kot sistemu (domačem in sve-
tovnem) ali pa globalizaciji kot njegovi sodobni pojavni obliki. Glede na
to, da je kar nekaj držav tudi v teh delih sveta poskušalo s socializmom
in se ne morejo ravno pohvaliti s svojimi gospodarskimi dosežki,53 iščejo
vzroke bolj v globalizaciji, ki se jim vsiljuje kot enostaven, pa tudi privla-
čen odgovor, saj krivdo zvrača na druge. Češ, globalizacija je kriva za
naše težave, čeprav se v mnogih državah v razvoju (DVR) notranje razlike
hitreje poglabljajo kot pa tiste v odnosu do drugih držav. Zaradi globali-
zacije se zdi, da izgubljamo službe, zaslužimo manj kot v razvitih drža-
vah, k nam se selijo onesnažujoče industrije in podobno. Ne tako redko
takšno mišljenje spodbujajo tudi domači »tajkuni«, ki jim takšno iskanje
vzrokov razslojevanja v zunanjih dejavnikih godi, saj odvrača velik del
krivde (pozornosti) na druge. Nedvomno je namreč vzroke razslojevanja
treba iskati tudi ali celo bolj v notranjih dejavnikih, saj večina gospodar-
jenja pač le poteka znotraj gospodarstev. Slika 20 nazorno kaže, da je ve-
liko več držav, v katerih so se notranje razlike povečale, kot tistih, v kate-
rih so se zmanjšale. Tudi večanje razlik v nemenjalnem sektorju, torej
tistem, ki ni vpet v globalizacijo, to pomembno vlogo notranjih dejavni-
kov samo potrjuje.

Vsiljujeta se dve ključni vprašanji v zvezi z globalizacijo: prvič, ali
krepi ali zmanjšuje neenakost v svetu, in drugič, kako se odzvati na glo-
balizacijo tako v zvezi s prvim vprašanjem kot nasploh. Vprašanje poraz-
delitve koristi in stroškov se seveda nanaša tako na neenakosti med drža-
vami in neenakosti znotraj držav in ne nazadnje prebivalci sveta nasploh.
Razlike se krepijo, obenem pa so se nekatere države uspele priključiti
razvitim. Imamo torej primere konvergence in divergence. Problem na-
stane tudi, ko se skušajo ugotavljati vzroki za nastanek neenakosti. Ali
globalizacija oziroma odpiranje gospodarstev povzroča neenakomeren
razvoj ali pa razvoj omogoča odpiranje in s tem njegovo posledično pos-
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53 Kitajska je tu seveda sistemska izjema. Toda tudi ona ni več klasična socialistična
država, pač pa hibrid med političnim socialističnim sistemom in tržnim kapitalistič-
nim gospodarstvom. Čudna kombinacija. V večini držav ne bi dolgo zdržala, se zdi,
toda v ogromni Kitajski je verjetno modra različica postopnega prehoda iz enega v
drug sistem.
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peševanje? So učinki globalizacije odvisni predvsem od politike in strate-
gije držav, tranzicije, uvajanje tržne ekonomije, deregulacije, zemlje-
pisnega položaja ali gibanja svetovnih cen? Ali moramo na primer globa-
lizaciji pripisati zniževanje stopenj rasti ali pa je zniževanje stopenj rasti
krivo za odpiranje v svet, ali pa obratno, zapiranje pred njim? Še težje pa
je ugotoviti, kolikšen delež pri tem igrajo posamezni dejavniki; na primer
globalizacija, liberalizacija, deregulacija, uvajanje tržne ekonomije (ti de-
javniki so posebno pomembni v tranzicijskih državah, ki zadnje desetlet-
je kažejo malo drugačne trende od svetovnih ali regionalnih povprečij). 

Ker gre očitno za različne učinke, je političnoekonomsko vprašanje,
kako minimalizirati stroške globalizacije in maksimirati koristi tako z vi-
dika posameznikov kot države. Z drugimi besedami, kakšno politiko vo-
diti, da bi se to zgodilo vsaj dolgoročno, in kako kratkoročno zmanjšati
stroške prilagajanja, da »bolnik med zdravljenjem ne umre«. Že pri diag-
nozah stanja so, kakor bomo videli kasneje, ogromne razlike, še bolj pa,
ko gre za recepte, kaj storiti. Mnoge izjemno dobre analize so na tem po-
dročju precej skromnejše, zadovoljujejo se z diagnozo stanja. Ta je seve-
da izjemno pomembna, posebno, če je toliko nejasnosti o tem. Toda vsaj
tako pomembno je, vsaj za tranzicijske države, ki so se čez noč znašle na
prepihu globalizacije, prisiljene tekmovati v »krvavi dirki k dnu« (stroš-
kov, plač), če do tega res prihaja (mnenja so različna54), najti odgovore na
vprašanje, kaj storiti. Se odcepiti od takšnega nepravičnega svetovnega
sistema?

In vendar je že Maddison (1995) ugotovil, da so v celotni zgodovini člo-
veštva vedno zaostali tisti predeli sveta, tiste države, ki so izgubile stik s
svetom. Biti v stiku se je pokazalo v dolgih valovih razvoja človeštva za
zagotovilo napredka, pa kakorkoli ga že opredelimo. To seje dvom o pre-
prosti tezi: globalizacija je kriva za vse. Dvom sejejo tudi mnogi spreobr-
njenci, tisti, ki so v mladosti zagovarjali odcepitev od izkoriščevalskega
svetovnega trga ali pa so v njem iskali odgovor za zaostajanje (dependen-
cisti), kasneje, ko so prišli na oblast, pa so pričeli svoje države odpirati tu-
jemu kapitalu.55 Ali pa tisti radikalci,56 ki so državam v razvoju svetovali,
naj se odcepijo od svetovnega trga, tiste, ki so to res storile, pa so se
počasneje razvijale od tistih, ki so na svetovnem trgu iskale svoje prilož-
nosti. 

Skratka, dvomov je veliko, manj zadovoljivih odgovorov. V tem po-
glavju sem si zadal za nalogo pregledati analize, ki iščejo odgovore na
vprašanje, kolikšno krivdo za poglabljanje razlik med državami naj pripi-
šemo globalizaciji. Vpliv globalizacije na razlike znotraj držav puščam v
tem prispevku bolj ob strani, lotevam se ga le tam, kjer se zdi nujno z vi-
dika analize razlik med državami. Izhodišče je, da so razlike med država-
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54 Bhagwati govori celo o »tekmi k vrhu« (2004: 123). 
55 Cardoso je tipičen primer. Nekaj drugih navajam v Svetličič, 1996a.
56 Sami pa so lepo živeli od vključitve v kritizirani sistem.
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mi pomembnejši dejavnik poglabljanja prepada med Severom in Jugom
kot pa razlike znotraj držav. Seveda pa sta obe vrsti razlik medsebojno
soodvisni. Ni mogoče pričakovati rešitev problemov na osi Sever – Jug,
če vzporedno ne rešujemo vprašanja razlik znotraj držav. 

Kaj pravi teorija

Uvod

Izjemno težko je opredeliti teoretične temelje za analizo vplivov globali-
zacije na porazdelitev dohodkov med državami in znotraj njih. Ni poseb-
ne teorije globalizacije, čeprav nekateri o tem skušajo govoriti. Pogojno bi
lahko govorili o različnih paradigmah v smislu prevladujočih prepričanj
avtorjev glede vzrokov in učinkov za nastanek globalizacije. Nikakor pa
pri tem ne gre za nekakšno robustno teorijo, ki verjetno sploh ni možna,
ker gre za tako močno usidran interdisciplinarni pojav. Konsistentne, ro-
bustne teorije na takšnih disciplinarnih križiščih pa so prejkoslej, vsaj za
zdaj, obsojene na neuspeh. Metodologije, pristopi, izhodišča, predpo-
stavke so tako različni, da jih je silno težko povezati v trdno celoto. Zato
se avtorji pri obravnavanju globalizacije dejansko oklepajo drugih teorij,
pač glede na svoje izhodišče in cilje analize. Tako bi moral celovit teore-
tični okvir poseči v niz različnih, ne le ekonomskih teorij, kar pa presega
cilje tega dela, v katerem se ukvarjam z ekonomskimi razsežnostmi tega
pojava. 

Največkrat »šole« globalizacije delijo v tri skupine, tako, kot je to sto-
ril Kindleberger (2000; glej str. 23 tega besedila), ali pa še bolj elaborirano
Held s sodelavci (1999), ki ločuje (povzemamo po Rizmanu, 2001: 21–23): 
1. hiperglobaliste, 
2. skeptike in 
3. transformacioniste (Held s sod., 1999: 2–10). 

Zanimivo je, da se nobena od omenjenih šol ne veže striktno na kateri
koli tradicionalni ideološki pogled ali nazor. Zato ne preseneča, da sreča-
mo med »hiperglobalisti« tako zagovornike ortodoksnih neoliberalnih
pogledov kot tudi marksiste. Na drugi strani pa lahko srečamo med
»skeptiki« tako politične konservativce kot tudi radikalce – oboje družijo
podobni pogledi na družbene implikacije in naravo globalizacije. Še po-
sebej pa je treba izpostaviti, da znotraj treh največjih tradicij družboslov-
nega raziskovanja – liberalni, konservativni in marksistični – ni mogoče
zaznati kakšnega enotnega stališča do globalizacije kot družbenega in
ekonomskega pojava. Če kaj druži vse pristope k globalizaciji, potem so
to ključni analitični problemi, ki se jim bolj ali manj posvečajo vsi trije:
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konceptualizacija, vzročna oziroma kavzalna dinamika, družbene in gos-
podarske posledice, učinki, ki zadevajo državo in politiko, ter zgodovin-
ski razvoj globalizacije.

Hiperglobalistična teza definira globalizacijo kot povsem novo obdobje v
zgodovini človeštva, v kateri postajajo nacionalne države nenaravni druž-
beni pojav, sploh pa nimajo mesta v globalni ekonomiji. Ta teza se v glav-
nem opira na neoliberalne ekonomske argumente, ki slavijo skupni glo-
balni trg in globalno konkurenco. S pomočjo transnacionalnih omrežij
proizvodnje, trgovine in financ se pospešujejo procesi »denacionalizaci-
je« ekonomij in s tem posledično prihaja do ekonomij »brez meja«, v ka-
terih preostane nacionalnim vladam (oziroma državam) le še transmisij-
ska vloga. Na mesto tradicionalnih nacionalnih držav stopajo nove oblike
družbene organizacije, ki so (bolj) kompatibilne z imperativi ekonomske
globalizacije. Med »hiperglobalisti« srečamo tako neoliberalce z njihovim
oboževanjem individualne avtonomije in prevlado tržnih načel nad moč-
jo (socialne) države kot tudi bolj radikalno ali neomarksistično usmerje-
ne kritike sodobne globalizacije, ki vidijo v njej predvsem zmago zatiral-
skega globalnega kapitalizma. Ne glede na različne ideološke poglede jih
druži prepričanje, da je globalizacija v prvi vrsti ekonomski pojav. Za
neoliberaliste je globalizacija znanilec prve resnično globalne civilizacije,
medtem ko ni ta za radikalne mislece nič drugega kot (samo) »tržna civi-
lizacija«, ki vzpostavlja nove strukturalne vzorce neenakosti med država-
mi in znotraj njih. Za »hiperglobaliste« predstavljajo nove institucije glo-
balne regulacije in pospešena hibridizacija kultur dokaz za to, da smo
priča nastajanju radikalno drugačnega oziroma novega svetovnega reda,
ki napoveduje zaton nacionalnih držav.

Skeptična teza prav tako podlega ekonomskemu razumevanju globali-
zacije oziroma domnevi, da ta pomeni popolnoma integrirano globalno
tržišče in »zakon ene same cene«. »Skeptiki« se opirajo na statistične po-
datke o obsegu svetovne trgovine, investiranju in pretokih delovne sile v
devetnajstem stoletju, ki da dokazujejo, da današnja stopnja globalizacije
ne predstavlja zgodovinskega precedensa oziroma da se z njo na veliko
pretirava. Njihovo razumevanje globalizacije se omejuje prej na »regiona-
lizacijo« v okviru treh velikih finančnih in trgovinskih blokov: Evropa,
Azija–Pacifik in Severna Amerika. Celo več, globalizacija in »regionaliza-
cija« sta v bistvu razumljeni kot nasprotujoči si tendenci, kar povzroča,
da je globalna ekonomija danes celo manj integrirana kot v času klasič-
nega obdobja ekonomije, ko je imel denar zlato podlago. Skeptiki tudi
močno dvomijo o tem, da nastopa z globalizacijo čas, ko bo svet manj
državnocentričen. Nasprotno, nacionalne države in njihove vlade prevze-
majo nase celo večja bremena in pristojnosti pri regulaciji in pospeševa-
nju ekonomskih dejavnosti čez državne meje. Kar zadeva vzorce neena-
kosti in hierarhije v svetovnem gospodarstvu, so skeptiki prepričani, da
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gre za globoko zakoreninjene strukturne pojave, ki so se v zadnjem sto-
letju le malo spremenili. Predvsem prvima dvema vrstama, neenakosti in
hierarhičnosti v mednarodnem življenju je treba naprtiti odgovornost za
vzpon različnih fundamentalizmov in agresivnih nacionalizmov, ki pris-
pevajo k nadaljnji fragmentaciji sveta in posledično k nastajanju različ-
nih civilizacijskih blokov ter kulturnih in etničnih enklav.

Transformacijska teza temelji na prepričanju, da je napočilo novo tisoč-
letje in da pomeni globalizacija tisto ključno silo, ki povzroča hitre in glo-
boke družbene, politične in ekonomske spremembe v sodobnih družbah.
Gre za procese, kakršnih doslej zgodovina še ni poznala, kar vse terja od
držav in vlad, da se prilagodijo povsem novim svetovnim razmeram, ki
ne ločijo več med mednarodnim in notranjim, med zunanjimi in »doma-
čimi« zadevami. Za razliko od hiperglobalistov in skeptikov transforma-
cionisti ne napovedujejo, kaj se bo dogajalo z globalizacijo v prihodnosti,
lahko bi rekli, da so v tem smislu neobremenjeni s teleologizmom. Vsee-
no ugotavljajo, da je globalizacija odgovorna za nove oblike globalne stra-
tifikacije, kar pomeni, da se nekatere države, družbe in skupnosti uspe-
šno integrirajo v novo nastajajoči globalni red, medtem ko ostajajo druge
še naprej na obrobju. Globalna stratifikacijska piramida v nastajanju je
sestavljena iz treh koncentričnih krogov: prvi obsega ozek sloj elite,
drugi še kolikor toliko zadovoljne in tretji obrobneže. Transformacionisti
sicer menijo, da bodo (nacionalne) države v mednarodnih odnosih še
vedno ohranile visoko stopnjo efektivne suverenosti in nadzora na svo-
jem ozemlju, vendar pa se tudi zavedajo, da bo po drugi strani globaliza-
cija zahtevala od njih radikalno rekonstituiranje njihove dosedanje moči,
funkcij, vpliva in avtoritete. V tem pogledu je prišla najdlje Evropska
unija, ki počasi uveljavlja nova pravila delitve suverenosti med nadnacio-
nalno, nacionalno in regionalno ravnjo. V isti sapi transformacionisti 
zanikajo pričakovanja hiperglobalistov o koncu suverene nacionalne 
države in z enako vehemenco trditve skeptikov, da se pravzaprav ni nič
spremenilo. Njihova pozornost je usmerjena k nastajanju novega modela
(režima) suverenosti, ki zamenjuje klasičnega, temelječega na tradicio-
nalnih pojmovanjih državnosti kot absolutne, nedeljive, in teritorialno
ekskluzivnega izvajalca javne moči. Z drugimi besedami to pomeni, da
transformacionisti razumejo suverenost kot pogajalsko orodje v politiki,
iz katere skušajo iztržiti čim več, ne pa kot samo teritorialno opredeljeno
fizično mejo, preko katere se ni več mogoče o ničemer pogovarjati ali po-
gajati. Transformacionisti nadalje poudarjajo naraščajoči pomen novih
neteritorialnih oblik ekonomskega in političnega povezovanja, kot so
multinacionalne korporacije, transnacionalna družbena gibanja, medna-
rodne agencije na področju globalne regulacije itn. V tem smislu svetovni
red vsekakor ne temelji več na izključujočem se državnocentričnem poli-
tičnem načelu in tako tudi nacionalnih držav ne gre jemati kot edine in
zadnje instance vladanja in odločanja v globaliziranem svetu.
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Kljub tako široki paleti globalizacijskih šol pa se v tem poglavju ome-
jujem le ne nekaj skupin ekonomskih teorij. Najprej na teorije medna-
rodne menjave, zatem teorije rasti oz. razvoja, vključno z nekaterimi radi-
kalnimi pogledi na svetovni razvoj z vidika držav v razvoju. Zakaj?
Spremembe v porazdelitvi dohodkov namreč lahko nastajajo ali zaradi
interne strukturne dinamike (Kuznetseva krivulja) ali pa soodvisnosti
med državami (mednarodna delitev dela; glej Atkinson, 2003: 1). Izhajam
iz prepričanja, da so intenzivnejši in raznovrstnejši mednarodni ekonom-
ski odnosi eden od konstitutivnih elementov globalizacije, element razli-
kovanja njene sedanje faze od predhodnih.57

Klasične in neoklasične teorije mednarodne menjave

Prvo izhodišče, temeljni postulat teorije mednarodne menjave in s tem
MEO nasploh je, da so koristni za vse države udeleženke, posebej za
tiste, ki bolj zaostajajo, saj za svoj izvoz dobijo bistveno več, kot pa bi bile
same sposobne proizvesti. Mnoge krute Ricardove predpostavke sicer ne
vzdržijo testa sodobnosti, toda osnovno načelo primerjalnih prednosti,
da gre državam po mednarodni menjavi bolje kot pred njo, saj se jim po-
veča blaginja, ostaja kar relevantno. Sprememba predpostavk le oslabi
delovanje načela, ne spremeni pa smeri učinkov tako kot počasno pada-
nje lista papirja ne ogroža zakona gravitacije, ker nanj vplivajo še druge
sile (upor zraka itd.). Seveda pa Ricardo nikdar ni trdil, da je mednarod-
na menjava koristna za vsakega prebivalca, pač pa, da je koristna za trgu-
joče države. Nekdo lahko izgublja (na primer tisti, ki zaradi uvoza izgubi-
jo delo), zato pa drugi, ki izvažajo zaradi MEO, zaslužijo z izvozom več
kot pred njim in tudi več kot prvi proizvajalci izgubijo. Zgubijo lahko po-
samezniki, nacionalno gospodarstvo pa skoraj vedno pridobiva. Vsi pri-
dobijo kot potrošniki, saj cene z mednarodno menjavo padejo, ker se
poveča konkurenca, pa še izbira se poveča. Kljub temu je tistim, ki izgub-
ljajo, treba nadomestiti del teh izgub (načelo redistribucije) zato, da bi
bilo vsem prebivalcem države v povprečju bolje po MEO kot pa, če ne bi
trgovali s tujino. Saj »ni smiselna globalizacija, ki zniža ceno otroških
čevljev, če oče tega otroka izgubi delo« (slikovita prispodoba iz ILO, 2004:
13). Možne so pa izjeme. O njih je govoril Samuelson že leta 1970. Pred-
postavimo, da se manj razvita država zelo tehnološko razvije, poveča
svojo produktivnost toliko, da postane njen izvoz zahtevnejših izdelkov
konkurenčen in zato vpliva na znižanje cen izvoznih izdelkov razvitih dr-
žav toliko, da se izvoz kljub cenejšemu uvozu blaga ne izplača več. Na ta
način bi država kljub cenenemu uvozu lahko v celoti izgubljala (glej Eco-
nomist, 18. september 2004). 
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Posodobljena in bolj standardna, a še vedno statična teorija mednarod-
ne menjave, Heckscher-Ohlinova-Samuelsonov (HOS) model 2 x 2 x 2
(torej dve državi, dva dejavnika, dva proizvoda), trdi, da države izvažajo
tisto blago, v katerega proizvodnji se uporablja dejavnik, ki ga ima dana
država v izobilju in je zato relativno cenejši (teorem H-O). Dinamično
gledano, pa lahko zaradi vpliva na cene proizvodnih dejavnikov medna-
rodna menjava vodi v izenačevanje cen proizvodnih dejavnikov ob med-
narodno negibljivih dejavnikih (Samuelsonov teorem) v obeh trgujočih
državah, ker se zaradi izvoza izdelkov, ki jih proizvaja z dejavnikom, ki
ga ima v izobilju, poveča povpraševanje po njem. To končno vodi v rela-
tivno nižanje cene tega dejavnika in rast cene drugega dejavnika. Impli-
kacija teorije je torej neenakomerna porazdelitev dohodkov, saj več za-
služi dejavnik, ki se intenzivno uporablja pri proizvodnji blaga za izvoz.
Liberalizacija mednarodne trgovine torej veča zaslužke tistega dejavnika,
ki ga ima država v izobilju. Vse to velja ob za današnje razmere herojskih
predpostavkah, da imata obe državi dostop do enake tehnologije, ki torej
ne more biti različno učinkovita, in da proizvodni dejavniki niso mobilni
ter da so okusi enaki. Linder (1961) pa je ugotovil, da je največ medna-
rodne menjave med državami s podobnim okusom (podobna raven BDP
na prebivalca). Mitra in Trindade pa sta kasneje ugotovila (2003: 6), da ni
pomembna samo raven dohodkov, pač pa tudi njihova porazdelitev, torej
razlike v neenakostih med državami. Te opredeljujejo, ali bo več intra- ali
interpanožne menjave. Države trgujejo in imajo od tega koristi (pravita:
34), če so njihove stopnje neenakosti različne. To pomeni, da so njuni re-
zultati različni od standardnih ugotovitev trgovinskih teorij, ki pravijo, da
koristi mednarodne menjave izhajajo ne iz specializacije v proizvodnji,
pač pa potrošnje. Države z najbolj enakomerno porazdelitvijo dohodkov
izvažajo luksuzno blago in kapitalne storitve ter uvažajo nujne dobrine.
Na ta način razlike v razpolaganju z dejavniki (ponudba) in v neenako-
stih (razlike v povpraševanju) določajo primerjalne prednosti. Kot posle-
dica mednarodne menjave se namreč zvišajo plače visoko kvalificiranih v
državah izvoznicah kapitalnih dobrin (torej tistih, ki imajo obilo kvalifici-
ranih delavcev) ob relativnem padcu za manj izobražene in zvišajo plače
nekvalificiranih delavcev držav, ki izvažajo delovno intenzivno blago,
imajo torej obilo nekvalificiranih delavcev ob relativnem zaostajanju plač
visoko izobraženih v DVR. Implikacija modela HOS je, da mednarodna
trgovina preobrazi lokalno krivuljo povpraševanja po delu prek mehaniz-
ma svetovne trgovine v globalno, kar pomeni, da lokalna delovna sila
tekmuje s svetovno in nič več le lokalno. Manj pa neposredno, ker je mo-
bilnost dela še zelo omejena. Ta Samuelsonov teorem izenačevanja cen
dejavnikov bi pomenil, da se neenakomerna porazdelitev dohodkov v
manj razvitih državah zmanjšuje in krepi v razvitih. Problem pa je, da
izenačevanje cen proizvodnih dejavnikov s pomočjo trgovine ovira toliko
drugih dejavnikov, da ga empirične študije niso uspele nedvomno doka-
zati. Kljub temu je mogoče pričakovati, da bi visoko izobraženi delavci v
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državah z obiljem izobražene delovne sile bili za odpiranje, za pospeševa-
nje zunanje trgovine. Z razmahom preseljevanja proizvodnje v DVR in
sedaj še storitvenih dejavnosti tudi to ne velja več za vse izobražence.
Proglobalizacijski pa so nekvalificirani delavci v manj razvitih državah.
O’Rourkejeva empirična študija potrjuje hipotezo, da so visoko izobraže-
ni v bogatih državah proglobalizacijsko naravnani, v manj razvitih pa ji
nasprotujejo, čeprav statistično nepomembno (2003: 21). Z razvojem pa
se relativno krepi ponudba izobražene delovne sile tudi v manj razvitih
državah, čeprav ne tako, da bi zaobrnila njihove primerjalne prednosti,
kar dodatno zmanjšuje razlike v dohodkih med izobraženimi in neizo-
braženimi, vzporedno pa zmanjšuje razlike v dohodkih. Obenem pa, kot
pojasnjuje O’Rourke na primeru ZDA in Mehike, trgovina vpliva na: 
– zvišanje plač kvalificiranih in znižanje plač nekvalificiranih v ZDA, 
– viša plače nekvalificiranih in znižuje kvalificiranih v Mehiki. 
To se lahko posploši. Teoretično trgovina s predelovalnimi izdelki med
Severom in Jugom tako zmanjšuje neenakosti med kvalificiranimi in
polkvalificiranimi delavci, ker slednji lahko najdejo delo v DVR, in pove-
čuje na Severu, ker povečani izvoz z Juga v njih krepi povpraševanje po
kvalificiranih delavcih (in dviga njihove plače) v primerjavi s polkvalifici-
ranimi. Na Severu se zaradi takšnega uvoza iz DVR nižajo osebni dohod-
ki polkvalificiranim delavcem. To pa ni vse; Rodrik je pokazal tudi, da se
zaradi oddajanja del (outsourcinga), trgovine in TNI poveča tudi elastič-
nost povpraševanja po delavcih. To po Rodriku (1997):
i) prenese večji del bremena izboljševanja delovnih razmer na delavce,
ii) krepi nestanovitnost plač in delovnih mest ter 
iii) slabi pogajalsko moč delavcev (citirano po Streeten, 2001: 46). 
Pogajalska moč kapitala se krepi tako v razvitih kot manj razvitih drža-
vah. V (razvitih) državah zlasti do delavcev, ki proizvajajo standardne in-
dustrijske izdelke, ki jih lahko izdelujejo kjerkoli na svetu. Posledica je,
da zahteve po povečanju plač lahko rodijo le nezaposlenost. 

Ko zapustimo takšen enostavni model, ugotovimo, da ima lahko razvi-
ta država boljšo tehnologijo in s tem višje, ne pa nižje relativne plače kva-
lificiranih delavcev, kot jih imajo ti v manj razvitih državah. Trgovina v
takem primeru skupaj z migracijo nekvalificiranih delavcev, enako kot
zgoraj, poveča razlike v dohodkih v ZDA, toda zmanjša v Mehiki, tako
kot prej, vendar migracija kvalificiranih delavcev z Juga na Sever deluje
obratno na neenakosti plač v obeh državah. Ena vrsta globalizacije (trgo-
vina) ima tako zelo različne učinke na neenakosti kot druga (migracija)
(glej O’Rourke, 2002: 41). 

V nasprotju s teoretičnim predvidevanji modela H-O mednarodne me-
njave, po katerih naj bi se v DVR povečalo povpraševanje po nekvalifici-
rani delovni sili, se povečuje tudi po kvalificirani (na primer zaradi tujih
neposrednih naložb v takem sektorju, op. M. S.), če je ta komplementar-
na kapitalu in tako prispeva k poglabljanju razlik v dohodkih (glej
O’Rourke, 2002: 41). Trgovina in gibanje kapitala imata tako nasprotno
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usmerjene učinke in je seveda treba upoštevati moč enega in drugega
učinka. Ker je delo danes manj gibljivo kot blago, je tako učinek delova-
nja trgovine praviloma močnejši kot v času velikih migracij iz starega v
novi svet. Če pa liberalizacija in tuje neposredne naložbe začnejo uvajati
zahtevnejše proizvode v manj razvito državo, to tam poveča povpraševa-
nje po kvalificiranih delavcih in s tem dviguje njihove plače. To se dogaja
v primerih, ko se v DVR selijo faze zahtevnih proizvodov (outsourcing),
ki se proizvajajo nad domačo ekonomsko upravičeno konfiguracijo proi-
zvodnih dejavnikov, potem lahko teoretično in praktično naraste cena
kvalificirani delovni sili v obeh državah.58 Še bolj zaplete analizo uvedba
dejavnika različne porazdelitve razpoložljivih dejavnikov/tehnologije
med prebivalstvom. Taki ali drugačni učinki se osredotočijo na tiste, ki
imajo v pretežni lasti en ali drugi dejavnik. 

Neoklasična analiza (Samuelsonov teorem) predvideva, da trgovinsko
odpiranje v svet, ki je lahko sinonim za globalizacijo, lahko ob ozkih
predpostavkah vodi v izenačevanje cen, tudi faktorskih, in s tem prispeva
k zmanjševanju razlik med državami. Že površen opazovalec pa lahko
kaj hitro ugotovi, da so med državami ogromne razlike v dohodkih. To
lahko razložimo z uporabljenimi predpostavkami tega modela. Tri so naj-
pomembnejše. Prvič, trgovina dejansko ne izenači cene faktorjev, če
imajo, kar je realnost, države različne tehnologije. Država z boljšo tehno-
logijo bo imela višje cene faktorjev. Tudi cene blaga se ne izenačijo. Eden
od razlogov so transportni stroški, drugi carine. Ne nazadnje tudi pred-
postavka, da obe državi proizvajata obe vrsti blaga, ne drži nujno, ker se
ena lahko specializira le za proizvodnjo enega blaga. To pomeni, da bi se
cene faktorjev dejansko izenačevale med državami, ki razpolagajo s po-
dobno strukturo proizvodnih dejavnikov. Drugače povedano, teoretično
je več možnosti za konvergenco dohodkov med državami na podobni raz-
vojni stopnji, ne pa med tistimi, med katerimi vladajo velike razlike. Em-
pirija to tudi potrjuje.

Lahko sklenemo, skupaj z O’Rourkejem (2002: 42), da so učinki globa-
lizacije na porazdelitev dohodkov znotraj države ambivalentni. Globali-
zacija vpliva na cene dejavnikov po državah različno glede na standardne
HOS-razloge. Različne oblike MEO imajo ravno tako različen vpliv, če
gre za mednarodno gibanje dejavnikov in so ti medsebojno komplemen-
tarni ali pa se nadomeščajo. Zato O’Rourke ugotavlja, da so lahko te dile-
meme razrešene le empirično (2002: 42), skratka, da ni enega samega od-
govora. 

Zgodovinsko je svobodna menjava povečala zaslužke od zemlje v iz-
voznicah surovin (v času začetkov globalizacije je bil to novi svet), za delo
pa v izvoznicah industrijskih izdelkov (stari svet). Posledica je povečeva-
nje razlik v novem (kjer se plače zmanjšujejo) in zmanjševanje v starem
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svetu (kjer se plače neizobraženih povečujejo, ker odhajajo v tujino in pa-
dajo rente zemljiških posestnikov) ter končno zmanjšanje razlik med
njima. Obenem pa so se razlike v dohodkih med razvitimi državami in
manj razvitimi (kolonijami) bistveno povečale. 

Tabela 3: Predvidevanja standardne teorije mednarodne trgovine glede
distribucije plač za razvite in razvijajoče se države

Vir: Arbache, 2001: 8.

Trgovino med Severom in Jugom po Grossmanu in Helpmanu – pred-
stavnika »novih teorij rasti59 in mednarodne menjave«, ki ponujajo di-
namično interpretacijo vloge mednarodne menjave v rasti – poganjajo
razlike v razpolaganju s proizvodnimi dejavniki kvalificirane in nekvalifi-
cirane delovne sile (1991). Posledica je konvergenca cen proizvodnih de-
javnikov, tako da se neenakosti v dohodkih na Severu povečujejo in
zmanjšujejo na Jugu.60 Tako mednarodna menjava (če se predpostavlja,
da je človeški kapital zunanji dejavnik ter so raziskave in razvoj bistvene)
pospešuje tehnični napredek v DVR in upočasnjuje v razvitih državah.
Vzrok: stroški inovacij se znižujejo v DVR in rastejo v razvitih. V takem
primeru trgovina61 vodi v konvergenco. Po drugi strani pa Stokeyjev
model vodi v divergenco, če trgovina v manj razviti in mali državi vodi v
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59 Za razliko od neoklasičnih modelov, ki predpostavljajo popolno konkurenco in teh-
nološke spremembe kot zunanji dejavnik ta pristop vpeljuje nepopolno konkurenco
in obravnava tehnologijo kot endogeno. Glej več v M. Bučar, 2001.

60 Delavcem v uvoznih sektorjih v razvitih se plače zmanjšujejo, kvalificiranim v DVR,
ki delajo za izvoz, pa povečujejo.

61 Kot ena od možnih politik, so pa še druge, ki imajo lahko drugačne posledice.

Razvite države

Odprtje vpliva na cene faktorjev prek spremembe
relativnih cen blaga. Odprtost v razvitih državah
spodbudi znižanje relativnih cen proizvodov, ki jih
proizvajajo  nekvalificirani delavci, in poveča rela-
tivne cene proizvodov, ki jih proizvajajo usposoblje-
ni delavci. Iz tega sledi, da bi se morala relativna
plača usposobljenega dela povečati, neusposob-
ljenega dela pa zmanjšati.

Po liberalizaciji bo neusposobljeno delo utrpelo
zmanjšanje relativne plače za več kot sorazmerno
glede na znižanje cen blaga, intenzivnega v tem
proizvodnem dejavniku.

Konvergenca absolutnih cen faktorjev med država-
mi, ko se liberalizacija okrepi in so trgovinske ovire
odpravljene, nepopolnosti tržnega mehanizma pa
izginejo.

Neenakost v dohodkih se poveča.

Razvijajoče se države

Odprtje vpliva na cene faktorjev prek spremembe
relativnih cen blaga. Odprtost v nerazvitih državah
spodbudi znižanje relativnih cen proizvodov, ki jih
proizvajajo usposobljeni delavci, in poveča relativ-
ne cene proizvodov, ki jih proizvajajo  neusposob-
ljeni. Iz tega sledi, da bi se morala relativna plača
usposobljenega dela zmanjšati, neusposobljenega
dela pa povečati.

Po liberalizaciji bo usposobljeno delo utrpelo
zmanjšanje relativne plače za več kot sorazmerno
glede na znižanje cene blaga, intenzivnega v tem
proizvodnem dejavniku.

Konvergenca absolutnih cen faktorjev med država-
mi, ko se liberalizacija okrepi in so trgovinske ovire
odpravljene, nepopolnosti tržnega mehanizma pa
izginejo.

Neenakost v dohodkih se zmanjša.
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zmanjševanje plač kvalificirane delovne sile, ker zmanjša spodbudo za
pridobivanje veščin in s tem upočasnjuje rast. Očitno so rezultati tudi v
tem primeru teoretično ambivalentni (glej O’Rourke, 2002: 42), pač odvi-
sni od položaja in politik.

Lahko si pomagamo tudi s Stolper-Samuelsonovim neoklasičnim teo-
remom, ki obravnava razmerje med zaščito proizvodnih dejavnikov in
njihovimi zaslužki. Trdi, da uvedba carine zveča realne zaslužke tistega
redkega dejavnika v državi, ki se intenzivno uporablja v proizvodnji zaš-
čitenega izdelka, seveda z določenim časovnim zamikom, ter zniža za-
služke obilnejšega produkcijskega dejavnika. Z drugimi besedami, uvoz
delovno intenzivnih izdelkov zmanjšuje absolutne dohodke nekvalifici-
ranih in polkvalificiranih delavcev. To pa zato, ker se cene delovno inten-
zivnega blaga zmanjšajo po liberalizaciji trgovine. Če ni popolnega nado-
mestila, je razumljivo, da nekvalificirani delavci nasprotujejo ukinjanju
trgovinskih omejitev (Streeten, 2001: 29). Obratno pa prosta trgovina, od-
pravljanje carin (kar pomeni odpiranje in s tem globalizacijo) prinaša
ravno nasprotne rezultate; realni dohodki redkega produkcijskega dejav-
nika v razvitih državah (delo) uvoznicah pade, realni dohodki obilnega
produkcijskega dejavnika (kapital) pa se poveča. Zaslužki dejavnikov, ki
se intenzivno uporabljajo v poprej zaščitenem sektorju, bi padali in rela-
tivno dvigovali za tiste, ki se pri tem manj intenzivno uporabljajo. Plače
delavcev v uvoznih industrijah (ali substitutih) bi se torej znižale, prido-
bili pa bi bolj izobraženi. Podatki za ZDA to delno potrjujejo. Razmerje
med plačami delavcev in tistih, ki imajo gimnazijo, ki je znašalo med 1,3
in 1,4 v 70. letih se je po 1980 dvignilo na 1,7. Ocene o tem, ali gre to rast
pripisati uvozu ali pa čemu drugemu, pa niso enotne. Večina vendarle
meni, da je trgovini pripisati le okoli petino tega povečanja zaradi izo-
brazbe. Richard Freeman s harvardske univerze je prepričan, da je imi-
gracija imela veliko močnejši vpliv na zaostajanje plač neizobraženih
(Economist, 3. oktober 2003: 34 in 35). Verjetno pa bi bilo razmerje lahko
še večje, saj v realnem življenju plače izobraženih delavcev tudi v razvi-
tem svetu lahko rastejo manj, kot bi predvidevala teorije. To pa zato, ker
v DVR delavcev, ki delajo v takšnih dejavnostih, ne plačujejo po mejnem
proizvodu, pač pa zaradi šibke pogajalske moči manj od tega.

Ta teorem naj bi vedno veljal za malo gospodarstvo, ne pa vedno,
kadar gre za veliko državo (izjema je Metzlerjev paradoks62). Res pa je,
da nekatere empirične analize kažejo na nasprotne rezultate (na primer v
L. Ameriki; glej Rodrik, 1999: 20), zato meni, da ga ne gre jemati kot pre-
več dobro osnovo za predvidevanja. 

Glede na to, da je globalizacija v velikem delu pravzaprav liberalizaci-
ja, bi si lahko pomagali tudi s teorijo carinske unije oziroma integracije.
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62 Plače, ki v zaščitenem sektorju male države vedno padejo, v veliki pa je to odvisno
od tega, kaj prevaga; učinek izboljšanja odnosov cen ali pa zmanjšanja obsega trgo-
vine pa se lahko znižajo, če se relativne cene zmanjšajo po uvedbi carine tako za po-
trošnike kot proizvajalce (manj verjeten primer).
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Ko se sprošča trgovanje med članicami unije, to spodbudi notranjo me-
njavo (učinki ustvarjanja trgovine), pa tudi njeno preusmerjanje z vsemi
s tem povezanimi učinki na potrošnjo in proizvodnjo. Poprej zaščiteni
(zdaj nekonkurenčni) proizvajalci izgubljajo, pridobivajo pa konkurenčni
znotraj unije. Ker pa nečlani še naprej plačujejo carino, postajajo nekon-
kurenčni v primerjavi s člani unije, ki carine ne plačujejo in zato lahko
postanejo konkurenčni. Koristi se tako prerazporejajo. Potrošniki carin-
ske unije pridobijo, če pride do padca cen izdelkov (storitev), če so bili
zdajšnji novi člani unije že poprej blizu konkurenčnosti nečlanov. Ti pa
zdaj potegnejo krajši konec, ker njihov izvoz postane nekonkurenčen za-
radi plačevanja carin. 

To bi pomenilo, da omejena globalizacija škodi interesom tistih držav,
ki niso vključene v carinsko unijo ali v smislu naše analize v globalizaci-
jo. Pomembnejši pa so dinamični učinki integracije, do katerih pride za-
radi povečanja konkurence in s tem spodbude domačemu tehnološkemu
razvoju ter produktivnosti ustvarjanja ekonomij obsega, boljše alokacije
virov na integracijskem (sedaj globalizacijskem trgu) itd. Iz tega je kratka
pot do sklepa, da so tudi pri globalizaciji daleč pomembnejši dinamični
učinki, saj gre za zelo veliko »carinsko unijo« oziroma integracijo z vsemi
svobodami, ki sicer veljajo za integracijsko skupino. Res pa je, da so spo-
sobnejši, večji in razvitejši igralci v boljšem položaju, da uživajo sadove
tako povečanega trga, kot pa tisti manjši in tehnološko šibkejši. Koristi se
zopet neenakomerno razporejajo.

Neoklasična analiza mednarodnih pretokov kapitala ob vseh togih in
za današnjo rabo precej neživljenjskih predpostavkah predvideva, da
mednarodno gibanje kapitala lahko vodi v konvergenco dohodkov. Do-
hodki kapitala države, ki investira v tujini, se povečujejo, zmanjšujejo pa
tistih domačih kapitalistov države, kjer se investira in v katerih so bili po-
prej višji. Obe državi v celoti pridobita. Obenem pa v obeh državah, inve-
stitorici in prejemnici, poteka prerazdelitev dohodkov med delom in ka-
pitalom. V državi investitorici pridobiva kapital na račun dela in
nasprotno v državi prejemnici, ki pridobiva delo in izgublja kapital.
Končni rezultat je torej odvisen od razlike med pridobitvami in izgubami
v eni oziroma drugi državi. Bližje po razvoju sta si državi, verjetneje je, da
bo prišlo do enakomerne rasti oziroma izgube, in obratno, če sta si državi
zelo različni. Izenačevanje donosa na kapital pa bi ohranjalo obstoječe
stanje. Odločilni za konvergenco ali divergenco kot posledici gibanj kapi-
tala so torej njuni učinki na dohodek, ki pripada delu.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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Nove teorije mednarodne menjave

Nove teorije mednarodne menjave vnašajo razlike v tehnologijah, različ-
ne zaslužke iz naslova ekonomij obsega in oligopolni trg. Tržne nepravil-
nosti spodbujajo nastanek TP, prav tako vlogo tehnologije in ekonomije
obsega, saj oboje spodbuja rast podjetij. To bi lahko pomenilo omeje-
vanje konkurence (v primerjavi s popolno konkurenco), čeprav tudi
oligopolna konkurenca pomeni tekmovanje. To poudarjam zato, ker je
konkurenca bistvena za rast. Večja konkurenca pomembno vpliva na ma-
kroekonomske rezultate. Razlike v stopnji konkurence prispevajo kar po-
lovico prirastkov k rasti BDP na prebivalca pri primerjanju evroobmočja
in ZDA, so ugotovili Bayoumi in sodelavci (2004).

Ni naključje, da govorimo o novih teorijah mednarodne menjave v
množini, saj gre za različne modele, ki uvajajo tudi povezavo s TNI in de-
lovanjem multinacionalnih podjetij. Imamo različne vertikalne, horizon-
talne in integrirane modele multinacionalnih podjetij.63 Horizontalni
model multinacionalnih podjetij (imenovan tudi pristop proximity concen-
tration) predvideva, da TP ustanavljajo obrate, ki proizvajajo enake proi-
zvode v različnih, toda podobno velikih državah, ki razpolagajo tudi s po-
dobno strukturo proizvodnih dejavnikov, ki med seboj trgujejo z velikimi
stroški. Pri vertikalnem modelu (tudi model proporcionalnega dejavnika)
pa se ti obrati ukvarjajo z različnimi proizvodnimi fazami medsebojno
povezanih izdelkov med državami, ki razpolagajo s podobno strukturo
proizvodnih dejavnikov. Markusonov model kapitala znanja pa integrira
formalne vertikalne in horizontalne modele TNI. Zato je primernejši za
že razvitejša gospodarstva, ne pa za tista, ki temeljijo na izkoriščanju
surovin ali naravnih bogastev. Ta model predvideva, da lahko podjetja iz-
birajo med domačimi, horizontalnimi ali pa vertikalnimi strategijami
(Markusen, Maskus, 2001). Še novejši je model kompleksnejše integraci-
je (Yeaple, 2003), ki predvideva vertikalno integracijo v nekaterih in hori-
zontalno v drugih državah. Ta hibridni integrirani model predvideva, da
imajo TP različne strategije v različnih državah, tako da se med njimi us-
tvarja komplementarnost. Pomen takšne strategije raste z večanjem
transportnih stroškov.

V bistvu se te teorije neposredno ne ukvarjajo s porazdelitvijo dohod-
kov med državami ali pa v njih, saj rast ni vključena v modele, pač pa
lahko o tem sklepamo le posredno. Sama predpostavka različnih tehno-
logij, ki so podjetjem endogene, pomeni, da so zaslužki za različna pod-
jetja različni. Ravno tako tudi za tista TP, ki uspejo obirati sadove večjih
ekonomij obsega. Heterogena podjetja tako pomenijo heterogene rezul-
tate, ki pa jih proporcionalno bolj uživajo matične države njihovega pore-
kla, pa tudi države, kjer opravljajo svoje dejavnosti, čeprav, pričakovano,

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

63 Podrobneje o teh modelih glej A. Jaklič, 2004.
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skromnejši del. Horizontalni modeli, ki se empirično najbolj potrjujejo,
predvidevajo, da večina TNI poteka med državami s podobno strukturo
proizvodnih dejavnikov, torej te tudi pobirajo koristi od takšnih investi-
cij. Posledično bi se v najboljšem primeru ohranjalo obstoječe stanje na
relaciji med razvitimi in DVR. Lahko pa pride do različnih rezultatov
med samimi razvitimi deželami. Z znanjem bogatejše ter s privlačnejšo
investicijsko klimo in zakonodajo lahko pridobivajo več kot ostale. Verti-
kalni modeli tudi implicirajo neenakomerno porazdelitev rezultatov TNI,
pač odvisno od vrste dejavnosti, ki jo posamezni obrat opravlja v celot-
nem sistemu vertikalno integriranega TP. Pričakovati je, da dobivajo več
tisti, ki so na višjih stopnjah dodajanja vrednosti (vsaj v smislu zunanjih
ekonomij oziroma učinkov prelivanja: spill over). To še posebej velja, če
gledamo dinamično, tudi skladno z izhodišči strateške trgovinske politi-
ke, ki jo upravičujejo prav na temelju izzivanja učinkov prelivanja na
druge sektorje, do katerih sama zasebna pobuda ne bi pripeljala. Tudi tu
pa so učinki odvisni od politike posameznih držav in strategije podjetij.
V obeh primerih ni pričakovati bistvenega odstopanja od neoklasičnega
modela porazdeljevanja donosov od TNI med delavci in kapitalom. Torej
kapital matične države dobiva, medtem ko delavci izgubljajo, in nasprot-
no v gostujoči državi. V vsakem primeru pa o porazdeljevanju dobičkov
odloča centralni menedžement in torej niso le posledica strukturnih de-
javnikov. Markusonov integrirani model kapitala znanja pomeni, da libe-
ralizacija trgovine vodi v povečanje trgovine in s tem tudi v krepitev nje-
nih koristi za vse vpletene dejavnike v vseh državah. Rezultati Yeaplove
celovite strategije pa so podobni kot gornji, sorazmerno s porazdelitvijo
različnih strategij v različnih državah. Pomembno pa je, da so rezultati
odvisni tudi od politik sosednjih držav, torej ne gre za avtomatizem, in
od tega, ali gre za medsebojno komplementarne ali substitutivne lokaci-
je. V primeru komplementarnosti se rezultati razporejajo bolj sorazmer-
no, kot ko gre za substitutivne dejavnosti, ko ena lokacija dobiva, druga
pa ne uspe pritegniti dejavnosti in s tem tudi ne njenih možnih pozitiv-
nih učinkov. 

To, kar je treba vedeti, je, da TP niso predvsem izvozniki kapitala, pač
pa storitev, virov, ki so utemeljeni na znanju. Izkoriščajo jih v več obra-
tih, ne da bi se jim zmanjšala vrednost. Torej imajo značilnosti kvazijav-
ne dobrine.64 Na tej osnovi prihaja bolj do horizontalnih investicij, narav-
nanih na lokalni trg, ki jih privlačijo velika tržišča, obilje usposobljene
delovne sile, nizke vstopne investicijske ovire in visoke trgovinske vstop-
ne ovire ter seveda dobra lokalna infrastruktura. Vertikalne investicije pa
so pretežno naravnane na povratni izvoz vmesnih izdelkov v države pore-
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64 Ločimo lahko tri vrste javnih dobrin oziroma javnih izdatkov. Splošne javne dobri-
ne, ki koristijo vsem ali večini, usmerjeno prerazporeditev, ki koristi nekaterim, ter
končno politične rente, ki koristijo določeni politični skupini ali njihovim prijate-
ljem. Bolj ko se gibljemo od prve k zadnji vrsti, bolj postajajo javni izdatki nepro-
duktivni.
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kla TP. Privlačijo jih velika lokalna tržišča, razmeroma usposobljena de-
lovna sila, manjše trgovinske in investicijske ovire ter dobra lokalna in-
frastruktura.65 Podobno kot pri horizontalnih, le da je velikost lokalnega
trga pri vertikalnih investicijah in drugih dejavnikov relativno manj po-
membna. Markusen s horizontalnim modelom nazorno prikazuje, da
največ mednarodne proizvodnje poteka med državami, ki so si podobne
po razpoložljivosti dejavnikov (Markusen, Venables: 1998). Na drugi stra-
ni pa vertikalni model kaže, da ni vertikalne mednarodne proizvodnje
med podobnimi si državami, pač pa med različnimi. Empirično se hori-
zontalni in vse bolj tudi modeli kompleksnih strategij najbolje potrjujejo,
vertikalni pa slabše. Simulacije kažejo krepitev odnosov s TNI, ko države
postajajo vse bolj podobne zaradi integracije in tehnološkega napredka.
V takem primeru se pričakuje večji obseg in pomen TNI, pa tudi medna-
rodne menjave nasploh. Kajti nove teorije mednarodne menjave nasploh
predvidevajo, da je največ mednarodne menjave intrapanožne, torej s po-
dobnimi izdelki, in največ poteka med podobnimi državami. Posledica
tega je tudi enakomernejša porazdelitev dohodkov med različnimi proi-
zvodnimi dejavniki (zato tudi manj odpora do menjave), medtem ko po
HOS-modelu največ pridobiva dejavnik, ki se intenzivno uporablja pri iz-
voznih izdelkih.

Trgovinski in pristop teorij trga dela

Zgoraj smo obravnavali predvsem trgovinski pristop k analizi vpliva glo-
balizacije na plače. Drugi je tako imenovani pristop ekonomistov trga
dela, ki temelji na ponudbi in povpraševanju na tem trgu. Ti lahko upo-
rabljajo analizo vsebnosti dejavnikov v uvoženem in izvoženem blagu ter
jo dodajo domačemu blagu, da bi se tako ugotovilo, kako zunanja trgovi-
na vpliva na povpraševanje po delu glede na stopnjo usposobljenosti. Te
študije večinoma ugotavljajo, da trgovina le šibko vpliva na povpraševa-
nje po neusposobljeni delovni sili. Analize vnosa in iznosa račlenjujejo
vpliv trgovine na končno povpraševanje. Tudi te študije kažejo, da trgovi-
na ni primarni vir sprememb pri povpraševanju po delu. Ekonomisti trga
dela trdijo, da se vpliv globalizacije kaže prek obsega trgovine, ne pa s ce-
nami (blaga in proizvodnih dejavnikov), po katerih poteka mednarodna
menjava, kar trdijo zunanjetrgovinski ekonomisti. Ideja je, kot navaja

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

65 V primeru ameriških afiliacij v tujini obstaja negativna korelacija med lokalnimi pro-
dajami in izvozom ter investicijskimi in trgovinskimi ovirami, ki pa je šibkejša, ko
gre za DVR. Tam so očitno pomembnejši drugi dejavniki. Stopnja elastičnosti, ko
gre za lokalne prodaje, je 0,35 (v DVR 0,32), v primeru izvoza pa 0,58 (0,47 pri DVR),
v primeru izvoza afiliacij pa 0,29 (1,05 pri DVR). Če primerjamo elastičnost lokalnih
prodaj z usposobljenostjo delovne sile, je ta 0,54 (v DVR 0,52). Očitno ameriške afi-
liacije iščejo usposobljeno delovno silo tudi v DVR (vse po Markusen, 2004).
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Economist (19. julij 1997: 75), da se z uvozom blaga vsebinsko uvaža de-
lovna sila, ki naj bi proizvajala to blago. Uvoz blaga, ki ga proizvaja manj
kvalificirana delovna sila, ima tako enake posledice, kot bi jih imelo po-
večanje ponudbe takšne vrste dela: rezultat je, da se plače nižajo. Ekono-
misti mednarodne menjave pa trdijo, da vpliv na plače poteka prek cen
izvoza in uvoza. Tako se vsaka država specializira na proizvodnjo blaga,
ki ga proizvaja s proizvodnim dejavnikom, ki ga ima v izobilju. Obe drža-
vi pridobivata, toda kvalificirani delavci v bogati državi izgubljajo, ker se
cene blaga, ki ga proizvajajo pod vplivom uvoza iz revnejših držav, zni-
žajo. To potiska njihove plače navzdol, če se to ne kompenzira z rastjo
izvoznih cen. 

Med teoretiki mednarodne menjave in tistimi trga dela poteka stalna
razprava in vsaka skupina vidi napake v analizi druge. Zunanjetrgovinski
ekonomisti prigovarjajo drugim, da metoda faktorske vsebine šteje trgo-
vinske tokove za eksogene, čeprav so endogeni, in da na plače ne vpliva
le količina blaga, ki gre čez državno mejo, pač pa lahko cene blaga in dela
(plače) potisne navzdol samo grožnja s tujo konkurenco, ne glede na
obseg uvoza. Predpostaviti ne smemo niti tega, da blago nadomešča lo-
kalno delo ena proti ena; če bi na primer ZDA izdelovale igrače le doma
in jih ne bi uvažale iz Kitajske, bi bile drage in bi se jih manj prodalo.
Ekonomisti trga dela pa očitajo trgovinskim, češ da so podatki o cenah
neustrezni, ker da ne ločijo med različnimi netrgovinskimi vplivi na pla-
če. Obe šoli imata težave v ločevanju tehnoloških in trgovinskih učinkov
na plače. A. Wood, predstavnik ekonomistov trga dela, trdi, da je naraš-
čajoče razlike v razvitih državah treba pripisati bolj trgovini, ne pa tehno-
logiji. So pa učinki različni glede na obdobje opazovanja. V obdobju pred
l. 1980 ni dvoma, razlog je tudi po Woodu tehnologija, po letu 1980 pa
največ trgovina (1998: 1463–1482, citirano po Streeten, 2001: 48). Wood
opozarja tudi na podcenjevanje učinka trgovine na neusposobljeno delo
iz treh razlogov. Prvič, ker se to delo intenzivneje uporablja pri domačih
izdelkih, ki nadomeščajo uvoz. Drugič zato, ker delo izgublja na račun
dviga produktivnosti, ki je rezultat povečane konkurence uvoza. Na ža-
lost pa se zanemarja vpliv trgovine s storitvami na dohodke. Kljub tej
razpravi pa Economist sklepa, da ne glede na to neenostnost obstaja do-
ločeno soglasje, da trgovina le malo prispeva neenakim dohodkom,66 kar
vodi v sklep, da bi bilo omejevanje uvoza neučinkovit način izboljševanja
položaja manj kvalificiranih delavcev. Še več, Bhagwati celo meni, da je
trgovina prispevala k zadrževanju prehitrega manjšanja plač, ki so ga
povzročili netrgovinski dejavniki, zlasti del tehnološko varčne rasti. Veči-
na študij o vplivu globalizacije na delo je bila opravljena na primeru
ZDA. Prevladujoče so ugotovile, da je imela trgovina le majhen vpliv na
povpraševanje po neusposobljeni delovni sili (Copper, 1994; Sachs in
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66 Glej tudi Bhagwati, 2004: 122, ki pravi, da se trgovini lahko pripiše le majhen del za-
slug za realen padec plač v 80. letih in velikem delu naslednjega desetletja.
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Schatz, 1994). V 80. letih, ko so na primer plače delavcev v ZDA stagnira-
le (v 70. celo padle, medtem ko so realne plače porasle), so cene delovno
intenzivnih izdelkov v ZDA v primerjavi z drugimi izdelki relativno zra-
sle.67 Novejša študija Feenstreja in Hansona je celo ugotovila, da so se
realne plače nekvalificiranih delavcev v ZDA v obdobju 1972–1990 celo
povečale, kar je bila posledica oddajanja del (outsourcing) namesto last-
ne proizvodnje (po Bhagwati, 2004: 124 in 126).

Teorije razvoja

Medtem ko so teorije mednarodne menjave statične in v bistvu ne priz-
navajo nerazvoja, saj naj bi svobodna mednarodna menjava širila koristi
razvoja po svetu (glej Hettne, 1990: 48), teorije rasti vnašajo primerno di-
namiko, ki je potrebna, če želimo ugotoviti, kako rast vpliva na neena-
kost oziroma kako odpiranje ob rasti vpliva na neenakost porazdelitve re-
zultatov rasti. Solowova tradicionalna teorija (1956) trdi, da rast temelji
na tehnološkem napredku, ki je lahko notranji ali zunanji. Odpiranje,
uvoz tehnologije ali TNI torej spodbujajo razvoj, če spodbujajo inovacije,
sicer pa so učinki le kratkoročni, trajajo le do upadanja donosov. Nasplo-
šno je odnos med odprtostjo in rastjo oziroma med rastjo in odprtostjo še
vedno precej odprto vprašanje. Lee, Ricci in Rigobon (2004: 20) dokazu-
jejo, da odprtost pozitivno, a skromno vpliva na gospodarsko rast, pri če-
mer so upoštevali tudi obraten vpliv rasti na odprtost.68 Globalizacija naj
bi, če uvoz tehnologije spodbuja tudi domače ustvarjanje znanja, delovala
pozitivno, če ga zavira, pa negativno. Nasploh tradicionalna razvojna pa-
radigma izhaja iz podmene, da so »cilji in značilnosti razvoja DVR v os-
novi enake kot razvitih držav, le da so DVR na zgodnejši razvojni stopnji.
Predpostavljalo se je, da je najboljša pot za izboljšanje standarda ljudi v
DVR posnemanje institucij in politik bogatih držav, ki so jim pomagale
doseči rast in blaginjo« (glej Dunning, 2004b: 3). Ta teza pa je seveda
sporna.

Nobelovec Kuznets (1955) je ugotovil znamenito invertno U-krivuljo,
po kateri se razlike v začetnih fazah rasti večajo (torej v manj razvitih dr-
žavah) in zmanjšujejo v kasnejših fazah (torej v razvitih). Prevedeno v po-
litični jezik bi to lahko pomenilo: rasti danes, skrbi za revne jutri. To
lahko temelji tudi na neoklasični predpostavki Solowovega tipa, po ka-
teri padajo mejni donosi. Drugačen pa je pogled novejših zastopnikov
ekonomske geografije (Krugman in Venables, 1995) in endogene rasti
(Romer, 1990, 1994), ki pravijo, da naraščajoči donosi zaradi ekonomij
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67 Verjetno tega ni treba podrobneje ponazarjati z relativnim padcem cen tranzistorjev,
televizorjev, računalnikov ali celo avtomobilov.

68 Več na str. 63 in 94.
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obsega in zato tudi prednosti aglomeracije kapitala in znanja težijo k ob-
navljanju ali celo naraščanju prostorskih neenakosti. Obenem pa lahko
padajoči transportni stroški zavirajo takšno tendenco (Milanović, 2004b:
10). Tako bi po R. Barrou (1991) prišlo do konvergence v razvoju, ki naj bi
jo omogočala globalizacija, še prej le odpiranje v svet, ki bi sproščalo sile
konvergence in zmanjševalo razlike v porazdelitvi dohodkov (glej Berry
in Serieux, 2003: 2). Razlogi so bili prvotno v različnih dohodkih na pre-
bivalca, sedaj pa Barro to pojasnjuje tudi z različno stopnjo prilagoditve
novi tehnologiji. Revni sektorji uporabljajo staro tehnologijo, bogati pa
naprednejšo. Tehnološke inovacije sprva krepijo neenakomerno porazde-
litev dohodkov, ko imajo do novosti dostop le nekateri (monopolni lastni-
ki), kasneje, z razvojem, ko vse več ljudi uporablja novo tehnologijo, pa
se razlike manjšajo. 

Ti učinki pa so odvisni od obsega dela in kapitala, ki ga država posveti
najbolj dinamični industriji, nosilki razvoja. To pomeni, da učinki niso
avtomatični, pač pa odvisni od strategije države. Teorija endogene rasti
torej implicira, da so učinki globalizacije pač različni glede na razvojno
stopnjo posamezne države in ne nazadnje od njene strategije. V razvitej-
ših bi se manjšali, v manj razvitih večali. To pa pomeni, da statično ne bi
prihajalo do konvergence, vse dokler nerazvite države ne dosežejo višje
stopnje razvoja. Treba je torej doseči določeno stopnjo razvoja, nad kate-
ro lahko odpiranje deluje spodbudno na rast in zmanjševanje razlik,69 pri
zelo nizkem BDP pa se razlike z odpiranjem v svet večajo (Milanović,
2002b: 20). Neenakosti se torej najprej povečujejo, a se kasneje zmanjšu-
jejo. Globalizacija na nizki ravni razvoja torej koristi bogatim. Z razvojem
pa se položaj spremeni in relativni zaslužki revnih in srednjega razreda
rastejo bolj kot pri bogatem sloju. Očitno odprtost najprej poslabša po-
razdelitev dohodkov in jo kasneje izboljša.70 Politično sporočilo tega je,
da prezgodnje odpiranje lahko škodi, da morajo države torej ustvariti us-
trezne možnosti, da bi odpiranje, torej globalizacija, lahko pozitivno pris-
pevala k razvoju. Določen splošni razvojni prag je prvi pogoj za sprejetje
tujega znanja in omogoči pobiranje plodov svobodne mednarodne me-
njave. »Izkušnje zadnjih dveh desetletij so jasne: države, ki so se od sre-
dine 70. let hitro razvijale, so tiste, ki so namenile velik del BDP za nalož-
be in vzdrževale makroekonomsko stabilnost« (Rodrik, 1999: 137). Te
naložbe pa niso le v fizični kapital, pač pa vse bolj v izobraževanje, v
ljudi. Ti so pomembnejši za rast kot institucije.
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69 Milanović (2002b) omenja raven dohodka držav, kot so Kolumbija, Čile in Češka.
Odpiranje pri njih povečuje relativni delež spodnjega in srednjega sloja prebivalcev. 

70 To potrjujejo novejše analize, ki razkrivajo, da 10-odstotna rast dohodka na prebi-
valca korelira z 10-odstotno rastjo dohodkov najrevnejšega kvantila (glej Romer, M.
in Gugerty, M.K., 1997; citirano po IMF, 2000: 135). Druga študija kaže, da je 1-od-
stotna rast povprečnega dohodka na prebivalca povezana z zmanjšanjem stopnje
revščine za 3,5 odstotkov ter da stopnje revščine padajo skoraj zmeraj z rastjo pov-
prečnega življenjskega standarda in rastejo z upočasnjevanjem gospodarske rasti
(Ravaillion in Chen, 1997, cit. po IMF, 2000: 135).
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Čeprav je očitno, da ekonomska rast in revščina korelirata, pa ni jasne
niti teoretične niti empirično dokazane zveze med revščino, dohodkom
in rastjo,71 še manj, če vključimo še odprtost. Visoka stopnja revščine
lahko zavira razvoj, varčevanje in visoke stopnje investicij pa ne pospešu-
jejo nujno rasti, ker dohodek omogoča celo zgolj zagotavljanje osnovnih
potreb. Manj premožni lahko niso sposobni pridobiti veščin, potrebnih
za izkoriščanje ekonomskih priložnosti, kar lahko vodi v izgubljanje člo-
veškega potenciala (IMF, 2000: 135). Ali drugače, učinki odprtosti so od-
visni od začetne ravni razvoja države. Takšen rezultat je v nasprotju z
enostavnim teoremom izenačevanja cen dejavnikov z dvema vrstama
dela, je pa skladen z razvitim modelom, ki razlikuje tri vrste delovne sile:
brez izobrazbe, z osnovno izobrazbo in visoko kvalificiranimi delavci.
Odprtost v zelo revnih državah lahko okrepi neenakost, ker pomaga ti-
stim, ki imajo vsaj osnovno izobrazbo, puščajoč ob strani tiste brez nje.
Šele ko osnovna izobrazba postane norma, se poveča povpraševanje celo
po tistih le s tovrstno izobrazbo, kar povzroči padanje neenakosti. Tako
kot pri Kuznetsovem konceptu razvoja gre torej za obraten U-vzorec vpli-
va globalizacije na razvoj; začetnim učinkom divergence sledi konvergen-
ca. Če teoretično in na temelju empiričnih raziskav posplošimo, lahko vi-
dimo, da:
– odprtost lahko vpliva pozitivno na rast, pa ne vedno;72

– rast lahko zmanjšuje ali veča revščino;
– odprtost lahko krepi ali pa zmanjšuje neenakost;
– zveza med neenakostjo in rastjo je nejasna, lahko pa je tudi negativna;
– neenakost pa praviloma vodi v revščino.

R. Baro (1999) je sicer ugotovil, da je odnos med neenakostjo dohod-
kov in investicijami šibek, vendarle kljub temu trdi, da rast upada z večjo
neenakostjo, ko je dohodek na prebivalca manj kot 2.000 dolarjev, in
raste z neenakostjo, ko je dohodek večji od 2.000 dolarjev. Podobno me-
nita tudi Berry in Serieux (2003), trdeč, da je politika, ki izenačuje do-
hodke, da bi pospeševala rast, upravičena v revnejših državah, medtem
ko v razvitejših vsiljuje izbiro med prednostmi večje neenakosti in zmanj-
ševanja stopenj rasti. 

Tradicionalna Rostowova (1960) razvojna teorija stopenj rasti vidi raz-
voj kot prehajanje iz faze v fazo, pri čemer je ključna faza vzleta, do kate-
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71 Nekatere študije kažejo na pozitivno, druge na negativno zvezo. Nasploh zveza za
veliko število držav ni tako trdna (glej na primer Barro, 1999; cit. po IMF, 2000: 135).

72 To je rezultat tega, da se prek odprtosti/globalizacije širi znanje, čeprav pol manj,
kot pa se to dogaja v domačem gospodarstvu. Eaton in Kortum (1966), kot to navaja
poročilo WTO (2004: 172), sta ugotovila, da so države OECD, z izjemo ZDA, največji
del svoje rasti na temelju znanja črpale iz inovacijske dejavnosti, ki so jo opravljale
druge države OECD. Kar dve tretjini rasti v Nemčiji, VB in Franciji je imelo svoj vir v
rasti ZDA in Japonske. Posebno pomembno pa je, da so učinki prelivanja (spill over)
najmočnejši prav pri TNI in trgovini, torej dveh nabolj dinamičnih oblikah MEO v
sedanji fazi globalizacije (glej WTO, 2004: 172).
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rega pride, ko delež neto investicij in varčevanja preseže 5 % BDP. Takrat
se prične industrializacija. Mednarodna menjava lahko pospeši ta proces,
vendar pa ima malo opraviti z nerazvojem (glej Hettne, 1990: 63). Po tem
bi lahko sklepali, da bi globalizacija od faze vzleta naprej pospeševala
razvoj in ne neenakomerno porazdelitev njegovih rezultatov ter s tem vo-
dila prej v konvergenco kot pa divergenco med državami. V novejšem
času se je H. Chenery ukvarjal z redistribucijo rasti, saj trdi, da je bila
hitra rast držav v razvoju koristna le za tretjino prebivalstva teh držav
(1974, citirano po Hettne, 1990: 56).

Dinamične teorije rasti, zlasti najsodobnejša teorija endogenega razvo-
ja (Romer, 1990; Lucas, 1988), nakazujejo, da so učinki lahko zelo različ-
ni, saj je razvoj posledica endogenih silnic (inovacij, oblikovanja tehnolo-
gij in znanja). Znanje postane proizvodni dejavnik, ki se širi s pomočjo
pozitivnih učinkov prelivanja na produktivnost. Obenem pa ob konstant-
nem znanju in povečevanju obsega proizvodnih vnosov za določen odsto-
tek vodi v proporcionalno povečanje proizvoda (ekonomije obsega). Stan-
dard ljudi je bolj odvisen od inovacij kot pa od akumulacije fizičnega
kapitala. To pa je precej odvisno od različnih politik vlad, od katerih je 
trgovinska le ena. Bistveno je povečati število ljudi, ki oblikujejo nove
ideje, inovacije, ker obseg človeškega kapitala (vlaganja v raziskave in
razvoj) odločilno vpliva na rast. Vloga države je pri tem lahko zelo po-
membna, ker lahko spodbuja ali zavira temu prijazno okolje, infrastruk-
turo, torej javne dobrine, kar je lahko tudi posledica vse ostrejše konku-
rence. Na splošno teorije endogene rasti glavno pozornost posvečajo
temu, kako porazdelitev dohodkov vpliva na rast, ne pa – kot poprejšnja
razvojna ekonomika – kako rast vpliva na porazdelitev dohodkov. Prav s
pomočjo te porazdelitve je mogoče v precejšnji meri razložiti, zakaj so se
po drugi svetovni vojni uspešneje razvijale azijske, ne pa latinskoame-
riške države. Prve so izvedle zemljiško reformo in tako zmanjšale nee-
nakomerno porazdelitev dohodkov v svojih državah. Tako so bile tudi
politično bolj stabilne kot pa latinskoameriške, ki imajo veliko bolj
neenakomerno porazdelitev dohodkov in posledično tudi večjo politično
nestabilnost. Prav ta nestabilnostna zveza med porazdelitvijo dohodkov
in rastjo pa se zdi pomembnejša kot pa fiskalno prerazporejanje dohod-
kov (glej Alesina in Perroti, 1994: 361 in 368). Klaus Deininger in Lyn
Squire sta celo izračunala, da 5-odstotno povečanje proizvoda, ki gre
srednjemu razredu, lahko prispeva k pospešeni rasti 3/5 % (glej Econo-
mist, 19. oktober 1996: 94).

Drugo izhodišče teorij endogene rasti je, da vključitev v svetovni trg,
odprta strategija razvoja, pospešuje rast. Podobno tudi dinamični učinki
teorij carinske zveze oziroma integracij. Po Romerju in Lucasu znižanje
trgovinskih ovir (integralni del globalizacije) dolgoročno pospešuje rast
tako, da omogoča sprejemanje novih tehnologij hitreje, kot pa, če ne bi
bilo MEO. Rodrik pa meni, da so ti sklepi preveč smeli, da lahko odpira-
nje usmeri vire v dejavnosti, ki uživajo trenutne statične prednosti, ki so
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tehnološko manj dinamične kot pa zaščiteni sektorji, ki bi morda imeli
dinamične primerjalne prednosti v prihodnje. Zato poziva k večji pre-
vidnosti pri ocenjevanju zveze med odpiranjem in razvojem, saj igrajo
pomembno vlogo še drugi dejavniki, čeprav sam ne predlaga zapiranja,
protekcionizma. Ne gre za »več ali manj trgovine« ali »več ali manj odpr-
tosti«, pač pa za to, ali je globalizacija primerna razvojna strategija sama
po sebi. Politiki bi se morali bolj osredotočiti na razmerje med odvisnost-
jo od mednarodne menjave blaga in kapitala glede na domače naložbe
ter na krepitev domačih tehnoloških sposobnosti in institucij, kar pa je
precej več kot pa le omogočiti globalizacijo.

Lukasova različica neoklasične teorije trdi, da se bodo tendence diver-
gentnega razvoja dvajsetega stoletja zaobrnile, čim se bodo vse države
vključile v industrijsko revolucijo. Te bodo posnemale najboljše prakse in
institucije, kar bo ob obnovi enakomerne porazdelitve dohodkov znotraj
držav eden najpomembnejših dogodkov tega stoletja (Lucas, 2000, citira-
no po Bourguignon s sod., 2002: 61). Če pa bi se krepile razlike od koristi
raziskav in razvoja (R & R) v svetu ter od MEO, ki omogočajo ekonomije
obsega, bi se razlike med državami lahko večale. Model predvideva sve-
tovno Kuznetsevo krivuljo, po kateri smo danes na vzpenjajočem se delu,
približujemo se prelomni točki, po kateri bi lahko prišlo do konvergen-
ce73 (glej O’Rourke, 2002: 62). K temu vodi tudi zmanjševanje razlik v
cenah in pospeševanje specializacije. 

Institucionalna šola

Institucionalna šola vidi ključno vlogo v institucijah (North, 1990). Če se
te ne spremenijo, postanejo ovira razvoju. Po D. Northu omejujejo obna-
šanje. Vsiljujejo namreč pravila, ki jih oblikuje človek, da bi sooblikovale
človeško obnašanje. To vključuje formalne74 (ustava, zakoni, predpisi) in
neformalne institute (standardi, običaji, norme, kodeksi) ter mehanizme
za njihovo udejanjanje (glej North, 1990, 1999; Dunning, 2004b: 11; in
Roland, 2003: 5). Bistvena vloga institucij je olajšati gospodarske dejav-
nosti, tako da znižujejo transakcijske stroške poslovanja. Ti vključujejo
stroške iskanja partnerjev, pogajanj in uveljavljanja pogodb oziroma po
Northu »specifikacije tega, kar se menja, in uveljavljanja sporazumov«, ki
z vse večjo kompleksnostjo rastejo, padajo pa proizvodni. Naloga družbe
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73 Ne glede na različna mnenja o tem, ali se dogaja konvergenca dohodkov ali ne, pa
ostaja neizpodbitno dejstvo, da je Britanija od leta 1780 potrebovala 60 let, da je
podvojila svojo proizvodnjo po osebi, Japonska od leta 1880 34 let, Južna Koreja pa
po letu 1966 samo 11 let (Business Week, 12. december 1994: 21).

74 Ločimo lahko tudi med pogodbenimi (uveljavljanje privatnih pogodb) in tistimi in-
stitucijami, ki ščitijo lastninske pravice (vladni ukrepi razlaščanja zasebne lastnine;
glej Tabellini, 2004: 4).
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je minimizirati takšne transakcijske stroške (Dunning, 2004b: 11 in
2004a: 3). Krepitev politične in socialne kompleksnosti družbe (interno
in globalno) krepi vlogo prava, ker ob padanju proizvodnih stroškov ra-
stejo transakcijski stroški delovanja institucij. Z rastjo transakcijskih
stroškov se krepi pomen gotovosti, predvidljivosti, pravnega reda in var-
nosti, zaupanja, učinkovitosti implementacije pravil na vseh področjih,
skratka, institucij. Države se pričenjajo razlikovati po višini takšnih tran-
sakcijskih stroškov. Čim nižji so, tem privlačnejša je država za TNI, pa
tudi druge oblike mednarodnega poslovanja. Tudi Stiglitz (2002) meni,
da »je kakovost institucionalne infrastrukture odločilna determinanta
smeri, strukture in hitrosti transformacije« (po Dunningu, 2004b: 10). Dr-
žave z boljšimi institucijami dosegajo višjo raven produktivnosti, kar pa
ne pomeni nujno, da teče kavzalnost od boljših institucij k produktivno-
sti. Lahko to pomeni, da ekonomski razvoj vodi v boljše institucije ter po-
litike. Vendarle Hall in Jones (1999) menita, da je izločanje zunanjih vpli-
vov dalo dovolj podatkov, da lahko trdita, da kakovost institucij vpliva na
rast produktivnosti (Hall in Jones, 1999; citirano po Tabellini, 2004: 2). 

Zato ne preseneča, da se pozornost ekonomistov vse bolj usmerja na
institucije in njihovo razvojno vlogo nasploh, pa tudi v zvezi s globalizaci-
jo. Najnovejše poročilo WTO poudarja njihovo pozitivno razvojno vlogo.
Korelacijski koeficient med njihovo kakovostjo (učinkovitost vlade, prav-
na država in nadzor nad korupcijo) in BDP na prebivalca je kar na ravni
0,9 %. Velja pa tudi obratno, da je njihova kakovost odvisna od ravni do-
hodkov. Bogatejše države si namreč lahko privoščijo boljše, čeravno ni
nujno veliko vlagati v dobro delovanje ustanov (WTO, 2004: 180). Najpo-
membnejša vloga institucij glede na naše osrednje raziskovalno področje,
globalizacijo pa je, ali in če da, kakšna zveza je med institucijami in glo-
balizacijo/odprtostjo. Poročilo WTO ugotavlja, povzemajoč po Grootu in
ostalih (2003), da je njihova kakovost pozitivno povezana z obsegom tr-
govine, torej odprtostjo, in obratno, da slabša kakovost pomembno nega-
tivno vpliva na trgovino (WTO, 2004: 180). Toda z njihovim pomenom
lahko tudi pretiravajo. Raziskava ekonomistov Glaeserja, la Porta in Lo-
peza-de-Silanesa s Harvarda je za razliko od gornje institucionalne šole
namreč pokazala, da »ni nujno, da institucionalne spremembe in obsež-
ne gospodarske reforme pospešujejo gospodarsko rast. Manjše spremem-
be politike so lahko ravno tako uspešne in tlakujejo pot za kasnejše insti-
tucionalne reforme. Ugotavljajo tudi, da je resnično najpomembnejši
človeški kapital, »ki je bistvenejši vir rasti kot pa institucije«. Eden od ar-
gumentov je ugotovitev, da »se revne države pogosto izvijejo iz revščine z
dobro politiko, ki pa jo pogosto izvajajo diktatorji in šele kasneje izbolj-
šajo (demokratizirajo, op. M. S.) svoje politične institucije« (2004). Po-
dobno tudi Hausman in Rodrik ugotavljata, da je iskrica razvoja lahko
zelo majhna sprememba politike, ki je lahko včasih le odprava kakšnih
ovir zasebni pobudi. To sta ugotovila na temelju preučevanja 83 primerov
rasti držav med letoma 1957–1992, ki je presegla 2-odstotne stopnje75 in
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je vzdržala vsaj 8 let. Ugotovila sta, da takšni rasti niso predhodile kak-
šne temeljne spremembe politike ali celovite ekonomske in politične re-
forme, kot na primer liberalizacija ali demokratizacija, pač pa po naravi
skromne začetne spremembe. Zato politikom predlagata, da naj pred-
vsem identificirajo razvojne ovire in jih odpravijo. Rodrik (2004) dodaja,
da je spodbuditi razvoj v praksi dosti lažje, kot pa bi nas rad prepričal
washingtonski recept z dolgo listo institucionalnih reform in sprememb
vladanja (po Economistu, 7. avgust 2004: 63).

Zemljepisna šola pa veliko vlogo pripisuje geografskim dejavnikom,
kot so bližina ekvatorja in nagnjenosti k boleznim, kot je malarija, ter od-
daljenost od trgov in virov ponudbe, kar ovira aglomeracijske učinke. Po
harvardski študiji iz leta 1977 so na razvoj v obdobju 1965–90 vplivali
štirje dejavniki: izhodiščne razmere, fizična geografija, vladne politike in
demografske spremembe. Revne države rastejo hitreje, ker je njihov za-
četni položaj slab. Države brez dostopa do morja rastejo počasneje (kar
za 0,7 odstotnih točk) kot pa tiste z dostopom. Tropske države so rasle
počasneje kar za 1,3 točke, verjetno zaradi tropskih bolezni in neproduk-
tivnega kmetijstva. Politika je pomembna, saj je odprtost pospeševala
razvoj, ker so odprte države rasle za 1,2 točke letno hitreje kot zaprte.
Obenem so imele odprte države tudi visoke stopnje varčevanja. Pomem-
ben pa je tudi vpliv pravne države, institucij, kar je bilo odločilno za
uspeh azijskih držav, medtem ko je za zaostajanje Afrike odločilen neu-
goden zemljepisni položaj in slabe zdravstvene razmere (2,3 odstotne
točke) (glej Sachs, 1997: 19–20). Oba pogleda sta manj optimistična od
neoklasične šole, saj ne vidita tako gladke konvergence tudi zato, ker se
dejavnosti aglomerirajo, kar obnavlja obrobje in središče (Redding and
Venables, 2000, citirano po Bourgguignon s sod., 2002: 61). 

Očitno tako sodobne teorije in prakse rasti konvergirajo k prepričanju,
da je za rast potrebna tuja tehnologija ter dobre institucije (upoštevaje
zgoraj navedene omejitve). To stališče je dobro podprto z neoklasično
teorijo ekonomske rasti, ki pravi, da bodo države konvergirale svojo rast z
razvitimi, če bodo imele dostop do sodobne tehnologije in če bodo spo-
štovale lastninske pravice. Teza o konvergenci76 je omogočila »poroko
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75 Vprašanje je, ali je ta odstotek ustrezna osnova za ocenjevanje, saj za DVR ne pred-
stavlja kakšne posebno visoke stopnje rasti. Ocenjujem, da bi dvig te stopnje na vsaj
3 ali pa 4 % dal drugačne rezultate, rezultate, ki bi povečali pomen temeljitejših re-
form. Če bi hoteli poiskati tiste politike, ki so se izkazale za posebno uspešne, bi ka-
zalo v vzorec vključiti res tiste, ki so dosegle zelo nadpovprečne rezultate. Azijski
tigri so tak primer. Pri njih so bile stopnje rasti v 70. letih nad 9 %, v 80. med 7 in 8 %
ter v 90. okoli 7 %.

76 Običajno se konvergenca (več o konvergenci v Baumol in ostali, 1989) meri s pomoč-
jo realnih dohodkov na prebivalca, lahko pa tudi glede na realne plače, BDP na za-
poslenega ali glede na delovno uro, ali pa po skupni faktorski produktivnosti (glej
opombo 123). Novejša literatura o konvergenci je zgrajena na razlikovanju med kon-
vergenco beta in sigma (Sala-i-Martin 1996, citirano po Rawthorn in Kozul, 1998: 6).
Do konvergence beta prihaja v razmerah inverzne zveze med začetno vrednostjo
spremenljivk (produktivnost, dohodki na prebivalca …) in njeno bodočo rastjo. Po
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med neoklasično razvojno in teorijo mednarodne menjave«, ki jo je omo-
gočilo postopno odpiranje zaprtih modelov rasti do tuje tehnologije, tujih
proizvodnih dejavnikov (TNI, mobilnost kapitalskih pretokov nasploh)
(glej Rowthorn in Wright, 1998: 6). 

Neuspešno rast je – glede na gornji neoklasični trditvi, da so za rast
potrebna tuja tehnologija in/ali dobre ustanove ali pa kar oboje – mogoče
pripisati slabostim na enem ali drugem področju. Prva slabost je »zaprto
gospodarstvo«, v katerem vlade omejujejo razvoj, ker omejujejo dostop
do tujih investicij in uvožene tehnologije ter vmesnih izdelkov. Drugi je
»korupcijska« patologija, po kateri politični vodje namenoma ne spoštu-
jejo lastninskih pravic, da bi tako koristili sebi in potomcem. Naravna re-
šitev je odpiranje in izboljšanje vladanja. Zato sta odprtost in vladanje
postala zadnjih 15 let ključ do razvojnih strategij povsod po svetu. Izhaja
se iz teze, da je pozitivna korelacija med odprtostjo in razvojem. Mnoge
študije so odkrile trdno pozitivno zvezo, pa četudi so kontrolirale za
obratno kavzalnost, torej da razvoj omogoča odprtost77 in ne obratno.
Revnejše in počasneje se razvijajoče države, ki so jih analizirali, so bile v
povprečju manj odprte kot pa hitro rastoče. Hitra rast je spremljala na-
raščajočo odprtost. Alternativna razlaga pa je, da so hitro rastoče države
bile sposobne izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja naraščajoča trgovina in
globalizacija zaradi politike, ki so jo zasledovale, ali pa razmer, v katerih
so delovale (glej IMF, 2000: 133). Toda praksa ne potrjuje povsem tega
teoretičnega konsenza. Prvo so razvojni rezultati Latinske Amerike. Nji-
hova politika je bila v 90. letih bistveno boljša kot pa tri desetletja pred
tem, razvojni rezultati pa ne. Na drugi strani pa imamo azijske države, ki
so se sledeč povsem heterodoksni politiki hitro razvijale (najprej, od 60.
let Južna Koreja in Tajvan, potem od 70. Kitajska in nazadnje od 80. Indi-
ja). Vse so pospeševale izvoz in nobena ni zelo kršila lastninskih pravic.
Ob tem pa sta Južna Koreja in Tajvan dolgo imela visoko zaščito in sta
intenzivno uporabljala industrijsko politiko. Kitajska pa je dosegla feno-
menalne stopnje rasti, ne da bi formalno regulirala lastninske pravice.
Zaradi takšnega neskladja med teorijo in prakso Hausman in Rodrik po-
nujata alternativni pogled, ki je poseben v tem, da ne predpostavlja, da je
produkcijska funkcija za vse blago v DVR splošno znana, pač pa, da je
potrebno učenje. Velik del tehnologije je skrit in ga je treba lokalno prila-
gajati, usvajati. Donosi na investicije se ne morejo v polni meri prilaščati,
ker ni prave zaščite lastninskih pravic. Prost vstop konkurentov to še ote-
žuje. Zato laissez-faire ni prava rešitev (2002: 1–5). Vlade imajo pomem-
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konvergenci sigma pa ne gre za lovljenje samo po sebi ali pa prednosti zamudnikov,
pač pa za porazdelitev dohodkov na prebivalca ali podobnih sprejemljivk v času. Po-
razdelitev spremenljivk se tipično meri s standardnimi deviacijami. Do konvergence
sigma tako prihaja, ko izbrana merila v času padajo.

77 Glej Levine in Renelt, 1996 ter Frankel in D. Romer, 1999, ki so odkrili, da ima trgo-
vina količinsko velik in trden pozitiven vpliv na dohodek.
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bno vlogo v pospeševanju učenja o tem, v čem je kdo dober, ker je to prvi
pogoj prestrukturiranja. To terja določen nadzor nad zasebnim sek-
torjem, čemur mnoge vlade niso kos. Brez ustrezne vladne politike se
vzpostavljanje uspešnih ustanov in odprtost do tuje tehnologije lahko po-
kažeta kot nezadostna iskrica, ki naj bi spodbudila vzdržni proces eko-
nomske preobrazbe in rasti (Hausman in Rodrik, 2002: 2, 36).

Radikalne analize

Analize radikalno usmerjenih avtorjev, ki se sicer niso ukvarjali z globali-
zacijo, pač pa bolj s kapitalizmom nasploh in z njegovimi svetovnimi po-
sledicami, vidijo temeljni vir problemov v svetovnem kapitalizmu. Glo-
balizacija kot sinonim za odpiranje v svet in kapitalizem sta po njihovem
kriva za neenakomeren razvoj in druge probleme. Med njimi izstopa se-
veda danes v tranzicijskih državah popolnoma pozabljeni, sicer klasikom
ob bok postavljeni Marx, ki je skupaj z Engelsom verjetno kar prvi prib-
ližno označil globalizacijo.78 S svojimi evropocentrističnimi pogledi vidi v
industrijsko razvitih državah79 prihodnost manj razvitih. V bistvu je zanj
nerazvoj posledica premalo, ne pa preveč kapitalizma v manj razvitih dr-
žavah. »Če hoče buržoazna doba zgodovine ustvariti materialno osnovo
novega sveta, mora razviti vsesplošne medsebojne zveze, osnovane na
vzajemni soodvisnosti ljudi, in tudi sredstva za te zveze« (Marx in Engels,
1948: 325). Podobno tudi Kardelj (1975), ki trdi, »da je integracija dela in
sredstev oziroma kapitala (sedaj bi lahko bi rekli globalizacija, op. M. S.)
v okoliščinah, ki jih ustvarja moderna tehnologija, nezadržna in napred-
na komponenta razvoja proizvajalnih sil. Vendar bo to svojo vlogo odi-
grala le v tisti meri, v kateri bi se osvobajala eksploatacije, ki jo vsiljuje
monopolistični kapital in razni sistemi ekonomskega in političnega hege-
monizma« (1975: 34). Ali z Marxovimi besedami, v posodobljeni različici:
»obstaja nasprotje med proizvajalnimi silami, ki se globalizirajo, in proi-
zvodnimi odnosi, ki so še vedno bolj nacionalno ukoreninjeni«. Polanyi
(1944) podobno trdi, »da so nacionalni trgi umeščeni v državo in družbo,
medtem ko na mednarodnem prizorišču nimamo takšne avtoritete, ki bi
uravnavala mednarodni trg« (glej Streeten, 2001: 115). 

V nasprotju s prepričanji mnogih, da je Marx le kritik kapitalizma, pa
je v njem videl napredek v primerjavi s predkapitalističnimi družbenimi
formacijami. Lahko bi celo rekli, da je občudoval njegovo sposobnost re-
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78 V Komunističnem manifestu sta namreč zapisala, da potreba po vedno večjih trgih
za izdelke žene buržoazijo po celi zemeljski obli. Buržuazija tako daje proizvodnji in
porabi kozmopolitski značaj. Namesto lokalne izključenosti imamo univerzalno
soodvisnost (Marx in Engels, 1848/1967: 83).  

79 Termin se ne zdi več primeren, čeprav ga pogosto uporabljamo, ker gre dejansko za
storitvene ekonomije.
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volucioniranja razvoja proizvajalnih sil. Marx je namreč prepričan, da
sile kapitalizma ni dobro omejevati. Prav nasprotno, v razmahu kapitaliz-
ma in odpravi predkapitalističnih odnosov je Marx videl napredek in
upanje za končno uresničitev socializma in komunizma. V tem smislu bi
lahko celo našli semena za tezo o konvergenci držav, saj manj razvite s
pomočjo revolucioniranja proizvajalnih sil lahko postopno dohitevajo
razvite, prehajajoč podobne razvojne stopnje, kar pa je že zelo vprašljivo.
Obenem pa je jasno obsojal kapitalizem kot izkoriščanje ter je to povezo-
val na nacionalni in mednarodni ravni, ko je trdil, da »če zagovorniki pro-
ste trgovine ne razumejo, kako ena država lahko bogati na račun druge,
se ni mogoče čuditi, ker isti gospodje ravno tako zavračajo, da bi razume-
li, kako znotraj ene države en razred bogati na račun drugega (Marx,
1948: 269–70). J. Cassidy gre celo tako daleč, da trdi, da »dalj časa, kot je
na Wall Streetu, vse bolj je prepričan, da je imel Marx prav« (Mekina,
2003). Marx je bil verjetno celo prvi, ki je predvidel rast velikih podjetij,
ki bi imela lastniške prednosti, temelječe na uporabi znanosti in tehnike,
zlasti strojev. Na inovacije je gledal kot na rezultat družbenega pritiska
konkurence (glej Svetličič, 1996: 301). Vendarle pa je štel kapitalizem za
eminentno konfliktni sistem, svet ničelne vsote, ki se bo sam razgradil.

Rešitev za neenakomeren razvoj marksisti vidijo v spremembi razred-
nih odnosov.80 Lenin (1917) opredeljuje pet značilnosti imperializma:
koncentracijo kapitala, ki vodi v monopole, povezovanje bančnega in in-
dustrijskega kapitala v finančnega,81 izvoz kapitala, oblikovanje kartelov
in trustov ter teritorialna delitev sveta. Monopolizacija, ki jo je tako točno
predvidel, zanj ni konec konkurence, pač pa intenzifikacija na medna-
rodni ravni (rivalstvo med imperialisti). V izvozu kapitala vidi rast kapita-
lizma in ne njegov upad čeprav Hettne meni, da Lenin za razliko od
Marxa ne vidi razvoja kolonij, vse dokler te ostajajo kolonije (1990: 83). Z
imperializmom kot najvišjo fazo razvoja kapitalizma (1917) je Lenin de-
jansko pokazal, kako se je s koncentracijo in centralizacijo kapitala zače-
lo krepiti to, kar danes imenujemo globalizacija. Danes bi rekli, da se
mora takšna koncentracija in centralizacija globalizirati, sam pa je govo-
ril o nujnosti izvoza kapitala zaradi premalo priložnosti doma in kot zo-
perstavljanje splošni tendenci padanja stopnje dobička. Kapitalizem v
obliki monopolov, oligarhij in izkoriščanja šibkih narekuje, da takšen si-
stem imenujemo »parazitski, razpadajoči kapitalizem« (str. 96, citirano
po Bhagwati, 2004: 21). Globalizacija je tako vsebinsko lahko samo obli-
ka kapitalističnega izkoriščanja revnejših držav. Za Lenina so konflikti
med kolonialnimi silami imperializmu endemični: 

kapitalizem = imperializem = vojna
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80 P. Baran pravi, da kapitalizem ruši nekapitalizem in tako spodkopava njegove osno-
ve za lasten razvoj (1957).

81 Pred njim je to opazil že Hilferding (1910).
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Socializem naj bi to odpravil. Osnovni problem za P. Barana, utemelji-
telja neomarksizma, je v imperialističnem izkoriščanju, ki je vzrok nera-
zvoja (1957), kar je E. G. Frank zaokrožil v svojem »razvoju nerazvoja«
(1967). Rešitev je videl v nacionalizacijah, protekcionizmu, avtarkiji in
umiku s svetovnih trgov. 

Marksistična in neomarksistična analiza je zelo poglobljena, v mnogih
delih celo vizionarska. Njena slabost pa je, da so se politični ali strateški
sklepi praviloma pokazali kot napačni. Kot prerok socializma je Marx
morda propadel, toda kot napovedovalec »univerzalne soodvisnosti naro-
dov«, kot je v bistvu poimenoval to, kar danes imeujemo globalizacijo, pa
ostaja »danes enako oster kot pred 150 leti«, trdita sodelavca liberalnega
Economista, J. Mickelthwain in A. Wooldrige (glej v Mekina, 2003). Zani-
mivo pa je, da mnogi danes, kot pravi Mekina, »korakajo v Marxovih
škornjih in preprosto – ne da bi sploh vedeli ali pa preprosto zato, ker se
jim zdi omenjanje Marxa neprimerno – v svojih delih vedno znova in v
precej slabši maniri, kot je to delal Marx, odkrivajo isto, kot nam je Marx
odkril že pred več kot 150 leti. K Marxu se bomo zato morali še pogosto
vračati, če ne zaradi česa drugega, pa vsaj zato, da se zgodovina ne bi po-
navljala kot tragedija niti kot farsa (Mekina, 2003).

Stališča današnjih protestnikov proti globalizaciji zelo dišijo po neo-
marksističnih stališčih ali teorijah kozmopolitskega kapitala, transnacio-
nalnega kapitalizma, postimperializma in imperija. Med njimi so silovite
razlike. Na splošno se je marksistična misel od začetne evropocentristič-
nosti kasneje preusmerila na proučevanje nerazvoja. Neomarksisti so za-
čeli proučevati imperializem z vidika DVR in ne več skozi evropska očala.
I. Wallerstein (1986/1974) s svojim svetovnosistemskim pristopom82 vidi
probleme v značaju svetovnega kapitalističnega sistema, ki en del sveta
(center) pretvarja v proizvajalce industrijskih izdelkov, drugi (periferijo)
pa v proizvajalca kmetijskih izdelkov. To je posledica integracije v svetov-
ni sistem, kar je posledica organskega razvoja nacionalnega kapitalizma
kot je razvidno. Med njima je semiperiferija, za katero je značilno, da raz-
vija zametek industrijske proizvodnje in zato igra ključno (prehodno, op.
M. S.) vlogo v delovanju celega sistema. Kljub takšni delitvi pa meni, da
obstaja samo en kapitalizem, in ne tako, kot mislijo nekateri neomarksi-
sti, dva (eden v središču in drugi na obrobju). Problem nerazvoja nasta-
ne, ko se del ekonomije inkorporira v svetovni kapitalizem, v času kolo-
nializma tudi nasilno. Vzroke nerazvitosti, skratka, iščejo v zunanjih
okoliščinah (glej Benko, 1997: 214). Ključ za razvoj je preiti iz periferije v
semiperiferijo, kar pa je dano le omejenemu številu držav (glej Hettne,
1990: 123–126), kajti vse države po teoriji »zmotne sestave«83 (v kontek-
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82 Njegov pristop je »blizu utopičnim projekcijam prihodnosti« (Lozar, 2003: 4), saj po
eni strani prisega na laissez-faire (čeprav malo drugačen od neoliberalističnega poj-
movanja) in ukinjanje neskončne akumulacije kapitala ob močnih redistribucijskih
dejavnostih državnih agencij, da bi zadovoljeval »resnične potrebe« s pomočjo »ne-
profitnih decentraliziranih enot« (glej Lozar, 2003: 15).
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stu osiromaševalne rasti Bhagwatija, 1958; op. M. S.) ne morejo v tem us-
peti (Mayer, 2003). Uspejo lahko le nekatere med njimi, praviloma tiste
prve. 

Zastopniki odcepitve ali po Benku (1997: 216) dezintegracije (različne-
ga izvora in usmeritev) prav zaradi slabosti svetovnega sistema predla-
gajo odcepitev od njega. Nekateri zagovarjajo odcepitev nasploh (S.
Amin,84 G. Frank), drugi so manj radikalni in selektivni. Predlagajo po-
stopno in dimenzionirano vključevanje v svetovni trg (šola odvisnosti,85

zagovorniki uvozne substitucije86). Emmanuel pa meni, da delavci razvi-
tih držav izkoriščajo delavce v DVR s pomočjo mehanizma neenake
menjave (1969). Večina teh usmeritev se zato zavzema za bolj avtonomen
introvertiran koncept razvoja, »ki je, kot pravi Barrat-Brown, usmerjen v
dolgotrajno osamitev teh držav na svetovnem kapitalističnem trgu«. Prav
zaradi tega Benko označuje to strategijo kot sporno (glej 1997: 216). Če-
prav se ti avtorji niso neposredno ukvarjali z globalizacijo, je vseeno mo-
goče dokaj zanesljivo trditi, da njihove analize bolj ali manj implicitno
izražajo neenakomeren vpliv svetovnega (danes globaliziranega) kapita-
lizma na razvoj v svetu. Razlike so bolj v receptih, ki jih ponujajo. Ti se
razprostirajo od popolne prekinitve z izkoriščevalskim svetovnim trgom
do tistih (odvisnostna šola), ki zagovarjajo selektivno, postopno vključe-
vanje.

Metodološki problemi

Merjenje neenakosti nasploh, posebej pa še vpliv globalizacije ali MEO
nanjo, je metodološko izjemno zapleteno in kontroverzno. Mnogo je ne-
jasnosti, problemov, zato je najprej treba zelo natančno definirati, kaj se
sploh misli z neenakostjo, »ker lahko različne metodologije pokažejo raz-
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83 Argument tega pristopa (fallacy of composition) je, da kar je uresničljivo za eno dr-
žavo izvoznico, ni nujno uresničljivo za skupino držav izvoznic, ki delujejo istoča-
sno, zlasti če gre za velike DVR, ki bi precej povečale izvoz delovno intenzivnih iz-
delkov. Tvegajo namreč protekcionizem razvitih držav. Odnosi menjave bi se jim
tako poslabšali, da bi bil učinek padca cen močnejši od povečanega obsega izvoza
(Mayer, 2003: 1).

84 Že stik s kapitalističnim svetovnim sistemom vodi v podrejanje in ohranjanje obsto-
ječe delitve dela s pomočjo mehanizma neenake menjave (1974 in 1977). Podobno
tudi A. G. Frank s svojim konceptom center – periferija, po katerem metropola izko-
rišča periferijo (1966).

85 Odvisnostna šola poudarja, da je razvoj ene skupine držav pogojen z razvojem
druge skupine (Dos Santos, 1970). Govorijo o dualnih ekonomijah, enklavah, pove-
zavi zunanjih in notranjih sil (kompradorski kapitalizem), kar vse povzroča omejen
razvoj in odvisnost, ki onemogoča samostojen razvoj. Rešitev vidijo v večji avtono-
miji, v nacionalizaciji ključnih sektorjev (glej na primer Cardoso, 1972, 1976; Sun-
kel, 1969).

86 R. Prebisch, 1950.
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lične smeri učinkov« (glej Milanović, 2004b: 49). Nekaj zaradi pomanjka-
nja podatkov, njihove neustreznosti/pomanjkljivosti,87 zlasti če se želijo
proučevati daljša obdobja, več pa zaradi konfliktnih teorij in metod. To
najbolje ponazarjajo analize, ki uporabljajo podobne metode, pa pridejo
do različnih rezultatov, bodisi zaradi različnega vzorca ali drugih meto-
doloških pristopov. Problem je tudi opredelitev neenakosti. Ali gre za do-
hodkovno ali premoženjsko ali za druge vidike. Bistvena razlika je v
končnih rezultatih, po katerih nekateri ugotavljajo, da prihaja do konver-
gence, da se je neenakost med državami v obdobju 1970 do kasnih 90.
zmanjšala (Sala-i-Martin, 2002a in b). Po drugi strani pa Milanović
(2002a, b in c) tega sicer ne zanika, toda poudarja različne tendence (raz-
slojevanja op. M.S.) na subregionalni ravni (mesto – vas) in tako prihaja
do nasprotne ocene, da se je svetovna neenakost dejansko povečala (Ca-
péau in Decoster, 2004: 1). 

Preden se lotimo tega precej zapletenega problema, velja ugotoviti, da
problem ni le način merjenja, pač pa dilema o tem, kdaj sploh začeti me-
riti, kdaj se je začela globalizacija. Obstajajo različna mnenja, ki pa vsee-
no težijo k prepričanju, da sedanja globalizacija ni nekaj povsem novega,
ni brez predhodnic. Večina meni, da se je začela že v devetnajstem stolet-
ju, redkeje pa, da celo že prej.88 Tukaj se lahko zadovoljimo z ugotovitvi-
jo, da o globalizaciji v današnjem pomenu besede (zelo intenzivna inte-
rakcija različnih oblik povezovanja v svetovnem okviru oziroma visoka
stopnja sopovezanosti sveta) lahko brez velikih tveganj začnemo govoriti
okoli leta 1870, čeprav je tudi tedaj bilo globalnih držav bistveno manj
kot danes. 

Drugi problem je, kaj je pravzaprav enota analize; ali so to države, nji-
hove skupine (kako jih opredeliti?) ali gospodinjstva oziroma posamezni-
ki. Neenakost lahko merimo znotraj držav, med njimi in globalno med
posameznimi prebivalci sveta ne glede na to, v kateri državi prebivajo.
Pri zadnjem načinu odpravimo problem različne velikosti držav, ne pa
razlik med prebivalci znotraj države. Ločimo torej:
a) Neenakost med državami. Ta je primerna zato, ker lahko z njeno po-

močjo ocenjujemo vlogo politike držav, slaba pa zato, ker zakriva
ogromne razlike po posameznih državah. Ima pa dve različici: 
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87 Med vsemi problemi velja uvodoma opozoriti na skoraj popolnoma prezrto podce-
njenost podatkov o BDP v DVR, pa tudi v razvitih državah zaradi neupoštevanja ne-
formalnega ali sivega sektorja ekonomije (paralelna ekonomija je malo širši pojem,
saj obsega poleg legalnih dejavnosti, kar je siva ekonomija, še nelegalne dejavnosti,
ki ne plačujejo davkov (na primer prostitucija, mamila …). V primeru DVR je
Schneider (Univerza Linz) izračunal, da je neformalna ekonomija tvorila kar 41 %
uradno zabeleženega BDP. V Zimbabveju je to bilo kar 60 %, v Braziliji in Turčiji
okoli 50 %, medtem ko v deželah OECD le 18 %. To z drugimi besedami lahko pome-
ni, da so vsi podatki o dohodkih na prebivalca v DVR skoraj za 50 % podcenjeni
(Economist, 19. junij 2004: 84).

88 Glej str. 25–32.
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– Prvo, ki meri razlike med srednjimi vrednostmi BDP na prebivalca v
vsaki od držav (ali regiji) ne glede na velikost; vsaka država je torej
ena enota in ima enako težo (koncept neenakosti I). 

– Drugo, ki daje različne uteži različno velikim državam/regijam
glede na število prebivalcev in meri tehtane srednje vrednosti BDP
na prebivalca (tako imenovani koncept neenakosti II).89 Ta pristop
zanemarja morebitne razlike med dohodki znotraj držav, ker se
predpostavlja, da ima vsak državljan enako srednjo vrednost do-
hodka.

b) Neenakost znotraj držav, ki meri razlike med dohodki bogatih in rev-
nih znotraj držav. V nekaterih je Ginijev količnik kot najpogostejše
merilo neenakosti90 ostal zadnja desetletja stabilen91), v ZDA se je
neenakost poslabšala, v porajajočih se gospodarstvih pa so rezultati
mešani; nekje se neenakosti poglabljajo, drugje so zopet stabilne.92

c) Globalno neenakost (koncept III), ki meri razlike med dohodki revnih
in bogatih v svetu nasploh po načelu ena oseba en glas, kar pomeni,
da meri neenakosti med posamezniki, ne pa med državami kot pri
prvem merilu. Z vidika ocene, ali se je blaginja izboljšala ali poslabša-
la, je to še najboljši instrument,93 ker obravnava vsakega posameznika
ne glede na to, v kateri državi živi, enako (glej Loungani, 2003: 23). S
tem se ne strinja Milanović, ki meni, da takšen pristop zakriva razlike
med prebivalci znotraj držav (2004b).

Milanović različne načine merjenja neenakosti malo modificira, in sicer
tako, da ločuje:

– netehtano mednarodno neenakost, merjeno po državah na temelju
državnih računov (BDP ali nacionalni dohodek na prebivalca); 

– tehtano mednarodno neenakost, merjeno po državah94 (tehtano po
prebivalcih) na temelju državnih računov (meri se med povprečnim
posameznikom v vsaki državi ; op. M. S.),95 in

– »resnično svetovno individualno neenakost«,96 merjeno po srednji
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89 Oba koncepta je poimenoval Milanović, 2004a.
90 Čim manjša je vrednost, tem manjša je neenakost.
91 Japonska, mnoge evropske države in Kanada.
92 Glej deleže najbogatejšega 1 % prebivalcev v ILO, 2004: 43.
93 Pozno vključevanje tega koncepta je precej posledica dejstva, da v ta namen ni bilo

ustreznih podatkov.
94 Problem s takim merjenjem je, da  »10-odstotna rast na Kitajskem, ki izboljša blagi-

njo 1,2 milijarde ljudi, šteje enako kot 10-odstotna rast Lesota, ki izboljša blaginjo le
nekaj milijonov ljudi« (Sala-i-Martin, v Loungani, 2003: 74).

95 Ali drugače povedano, neenakost med B. Gatesom v ZDA in revežem z ulice. Razli-
ke med državami so razlike med povprečnim prebivalcem ene v primerjavi z drugo 
državo. Svetovna neenakost je tista, ki izniči države in primerja vse prebivalce na
svetu.

96 Milanović jo meri po gospodinjstvih, lahko pa se po posameznikih (Sala-i-Martin na
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vrednosti razpoložljivega dohodka na gospodinjstvo (drugi merijo
po BDP, op. M. S.), skladno s konceptom izdatkov, ne pa dohodkov.
Takšno merjenje temelji na raziskavi vzorca, ki je po Milanoviću
edina prava metoda merjenja neenakosti (2004b: 4).

Vsi trije načini lahko uporabijo tržne tečaje ali pa tečaje po pariteti
kupne moči. Ker so tečaji PKM praviloma višji, to povzroča manjše razli-
ke v dohodkih med državami.

Prvi pristop zanemarja razlike med številom prebivalcev v vsaki drža-
vi. Ne upošteva se neenakost znotraj držav. Vsak posameznik je obravna-
van, kot da ima povprečen dohodek v tej državi. To se popravi z drugim
pristopom, v katerem se upošteva razlike v številu prebivalcev po drža-
vah. Tehtani podatki po državah s številom prebivalcev dajejo ustreznej-
še podatke. Ni namreč mogoče zanemariti razlike med državo z več kot
milijardo prebivalcev in tako, ki jih ima 1000-krat manj. Razvojno zelo
dualistično razvite države se lahko razdelijo na področja, ker so med
njimi lahko bistvene razlike. Oboje, ponderiranje držav glede na število
prebivalcev, kakor tudi upoštevanje razlik med regijami znotraj držav
oziroma skupinami ljudmi, povečuje razlike. Tretji pristop pa upošteva še
porazdelitev dohodkov znotraj države,97 saj vsak prebivalec šteje kot
eden ne glede na državo porekla ob porazdelitvi dohodkov za vseh 6 mili-
jard prebivalcev sveta (Capéau in Decoster, 2004: 3). Z izjemo Milano-
vićeve »resnične neenakosti« se torej ignorirajo neenakosti znotraj držav. 

Razlikovanje načinov merjenja je izjemno pomembno, saj vsak daje
različne empirične rezultate. Po prvem pristopu se je neenakost v zadnjih
20 letih ob občasnih nihanjih povečala skoraj po vseh analizah. Izjema je
analiza Sala-i-Martina za obdobje 1970–1998 (glej sliko 12). Temu so bo-
trovali zunanji dejavniki, kriza dolgov, neuspešni programi strukturnih
prilagajanj, naftni šok itd., tako da je težko ločiti vpliv globalizacije od
drugih vplivov. Posebno še, ker je tudi vpetost držav v MEO oz. globaliza-
cijo silno različna. Nekatere države vanjo praktično niso vključene.
Ravno tako se posamezni vplivi lahko medsebojno kompenzirajo (koristi
enih s škodami drugih). Po drugem ponderiranem pristopu se je neena-
kost zmanjšala (najbolj zaradi uspehov Kitajske), po tretjem pa so rezul-
tati mešani: nekateri menijo (Milanović, 2002; Dikhonov in Ward, 2001;
Dawrick in Ackmal, 2001), da se je povečala, padla pa je po analizah Sa-
laja-i-Martina ter Dollarja in Kraaya. Ni pa se spremenila po Bourgiggno-
nu in Morrisonu (glej sliko 13).
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primer). Čeprav je ta način zelo dober, pa je morda le najbolje meriti neenakosti po
državah, ker to kaže, kot meni Mann, tudi vlogo vlad pri odpravljanju neenakosti
(glej Loungani, 2003: 75).

97 Milanović (2002d) je tako izhajal iz velikih razlik med mestnim in vaškim prebivals-
tvom na Kitajskem, v Indiji, Bangladešu in Indoneziji med letoma 1988 in 1993 ter
Pakistanu leta 1988 (Capéau in Decoster, 2004: 10).
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Običajno se neenakost meri glede na BDP na prebivalca, ki vključuje
razpolaganje z javnimi dobrinami (zlasti zdravstvo in izobraževanje), kar
zagovarja Sala-i-Martin (2002). Lahko pa se za osnovo vzame razpoložlji-
vi dohodek ali izdatki gospodinjstva. Med njimi so kar pomembne razli-
ke, saj podatki BDP na prebivalca vsebujejo stvari, ki jih razpoložljivi do-
hodek ne vključuje (na primer nerazporejene dobičke, amortizacijo,
zaslužke v sivi ekonomiji itd.). Zato so podatki po BDP praviloma višji
kot pa podatki po razpoložljivem dohodku. Ne nazadnje zato, ker »ljudje
običajno težijo k podcenjevanju svojih resničnih dohodkov. Obenem pa
tudi zato, ker je raven javnih izdatkov višja v razvitih državah. Istočasno
pa je domača proizvodnja in potrošnja v revnih državah večja« (Capéau
in Decoster, 2004: 7). Zato bi bilo treba pri metodi merjenja po razpolož-
ljivem dohodku posameznih gospodinjstev (Milanović, 2002b) prišteti še
javne izdatke, ker imajo gospodinjstva lahko brezplačen dostop do teh
javnih storitev.98

Statistično merilo neenakosti je Ginijev količnik. Bližje kot je 1, večja
je neenakost, manjši kot je, manjša je. Če je enak 1, to pomeni največjo
neenakost. Izhaja lahko iz predpostavke o enakomerni porazdelitvi do-
hodkov med vsemi prebivalci v državi ali pa se upošteva različna poraz-
delitev na osnovi vzorcev, ki upoštevajo različno porazdelitev med gospo-
dinjstvi. Drugačna merila dajejo lahko drugačne rezultate. Stabilnost
Ginijevega koeficient lahko prikriva precejšnje spremembe, na primer
znotraj spodnjih 20 odstotkih. Tudi redistribucija zgornjih 10 odstotkov k
naslednjim 40 odstotkom lahko precej zniža Ginijev koeficient, čeprav
delež spodnjih 50 % ne bi pokazal bistvene spremembe (Atkinson, 2003:
10). Analize kažejo, da izračuni na temelju vzorcev sistematično pod-
cenjujejo razlike v individualnih dohodkih (glej opombo 5 v Cornia,
2003: 4).

Še najbolj celovit pogled na temeljne razlike v merjenju neenakosti
daje analiza Capéaujeva in Decosterjeva (2004), ki ugotavlja, da razlike 
v dveh temeljnih ocenah, to pa je, da neenakost raste (Milanović, 2002a,
b, c), in na drugi strani, da ne (Sala-i-Martin, 2002), ne izhajajo iz načina
merjenja neenakosti (BDP na prebivalca oziroma po dohodkih ali pa iz-
datkih). Tako Milanović kot Sala-i-Martin se strinjata, da je rast Kitajske
in malo manj Indije zmanjševala neenakost, če jo merimo, upoštevajoč
razlike v številu prebivalcev (glej sliki 10 in 11). Toda zanemarjanje veli-
kih razlik znotraj Kitajske med zelo revnimi prebivalci na vasi in hitro ra-
stočimi dohodki mestnih prebivalcev ter nekaj hitro rastočimi razvitimi
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98 Nasploh je kakovost tovrstnih analiz neenakosti precej odvisna od kakovosti podat-
kov in predpostavk avtorjev. Že v nekaterih temeljnih virih, na temelju katerih se
meri neenakosti, kot je na primer baza podatkov Deiniger in Squire (DS) (glej 1996),
ki jo mnogi uporabljajo, vključno z na primer Bhallajem in Salajem-i-Martinom, je
niz pomanjkljivosti: od nedostopnosti podatkov za celo vrsto držav, predpostavke,
da ni bilo sprememb v distribuciji med leti ali da je ta linearna, mešanja podatkov
vzorca s podatki nacionalnih računov ali pa posameznikov in gospodinjstev ter po-
dobno.
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državami (Japonska, Nemčija) je lahko napeljalo Salaja-i-Martina na pre-
hiter sklep, da so se globalne neenakosti zmanjšale. Posebno, če temu
dodamo še problem naraščajoče neenakosti v Afriki (kljub pomanjklji-
vim podatkom), nizke ali celo negativne stopnje rasti nekaterih afriških
držav. Oba avtorja pa se strinjata, da je največji del neenakosti med
vsemi prebivalci sveta, skladno z metodologijo dekompozicije, treba pri-
pisati komponenti med, saj rast srednje vrednosti dohodkov Kitajske in
Indije zmanjšuje svetovno neenakost (hitrejša rast Kitajske od Zahodne
Evrope, ZDA in Japonske). 

Različni rezultati so posledica treh dejavnikov. Prvič različnih pov-
prečnih dohodkov (velikost torte), če jih merimo s podatki na gospodinjs-
tva ali pa BDP na prebivalca.Vendar pa Milanović ugotavlja, da to ni glav-
ni vir za različne rezultate, saj tudi prilagoditev njegovih podatkov na
gospodinjstva v podatke o BDP ni odpravila razlik v rezultatih. Drugi mo-
žen vzrok razlik med obema ocenama je neupoštevanje držav bivše Sov-
jetske zveze ter Vzhodne in Srednje Evrope v analizi Salaja-i-Martina.
Jasno je, da je v teh državah, ki imajo kar 350 milijonov prebivalcev in 
7 % svetovnega BDP (po PKM), prišlo do precejšnjega povečanja notra-
njih neenakosti99 (glej Milanović, 2002c), s katerimi pa ni mogoče v celoti
razložiti neenakosti med državami, čeprav so dodale 2,8 odstotnih točk k
povečanju resnične globalne neenakosti100 (koncept III) med letoma 1988
in 1993. Zato odsotnost teh držav v analizi Salaja-i-Martina gotovo ni ne-
pomembna (Milanović, 2002c: 5). Obenem pa je hitra rast Kitajske in In-
dije imela nasproten učinek. Konvergenca srednjih dohodkov Kitajske in
Indije tistim v Rusiji in Ukrajini je po Milanoviću (2002c: 84–85) potisnila
Ginijev koeficient navzdol za 0,3 do 1,12 točke. Tretja možna razlaga pa
je v samih informacijah o porazdelitvi dohodkov. Sala-i-Martin se zdi kar
zadovoljen s podatki, ne pa Milanović, ki jim očita niz pomanjkljivosti.
Očitno nobena od teh pomanjkljivosti ne pojasni razlik v rezultatih. Mi-
lanović sam daje še najboljšo razlago, ko ugotavlja, da je prispevek celo-
vite neenakosti med državami h Ginijevemu koeficientu negativen (v
prejšnjem primeru je bil pozitiven), če ne upošteva razlik znotraj držav
med mestnim in vaškim prebivalstvom in te države obravnava kot eno

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

99 Te neenakosti so brez dvoma mnogo bolj tranzicijsko specifične, posledica spre-
membe sistema ter uvedbe tržnega gospodarstva in kapitalizma, ki z razlikovanjem
spodbuja rast uspešnejših. Seveda igra pri tem svojo vlogo tudi globalizacija, saj so
se države obenem tudi odprle, toda njen prispevek je v tem pogledu sekundarnega
pomena. 

100 Mnenje, da je ta koncept najboljši način merjenja neenakosti, ni povsem na mestu,
čeprav se zdi mnogo boljši kot drugi, ker odpravlja niz metodoloških slabosti. Res
pa je, pravi Bhagwati, »da je problem z merjenjem neenakosti na nek način smešen,
če ga ekonomisti ne postavijo v družbeno-politični kontekst. Medsebojno primerja-
nje držav je precej nepomembno prodajanje podatkov, moramo priznati, ker so
družbe tako različne v pomembnih razsežnostih in zato nenakosti ni mogoče ocenje-
vati zunaj posebnega konteksta. Ni mogoče primerjati gospodinstva v Mongolji s ti-
stim v Čilu, Bangladešu in ZDA ali Kongu. Gospodinjstva ne pripadajo »družbi in
zato je merilo, ki primerja vse, praktično nesmiseln koncept« (2004: 67).
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enoto tako kot Sala-i-Martin ter upoštevaje BDP, ne pa podatke po gospo-
dinjstvih. Po njem je to posledica ne le naraščajočih razlik med urbano in
vaško Kitajsko ter Indijo, ampak tudi med Kitajsko in Indijo na eni ter
nekaj hitro rastočimi razvitimi državami (Japonsko, Nemčijo in manj
Francijo ter ZDA) na drugi strani. Zato ne preseneča sklep Capéauja in
Decosterja (2004: 13), da je spor bolj navidezen kot realen. Vse te meto-
dološke nejasnosti pa ne bi smele zaslepiti našega pogleda na dejstvo, da
je neenakost dosegla zaskrbljujočo visoko raven (Capéau in Decoster,
2004: 19).

Očitno je eden osrednjih problemov, glede katerega se lomijo kopja,
kako upoštevati razlike znotraj držav in njihov vpliv na neenakost v
svetu. Cornia trdi, sklicujoč se na različne avtorje, da je 60–90 % celotnih
variacij v dohodkih možno razložiti z razlikami med prebivalci sveta nas-
ploh, torej globalno neenakostjo. Tudi po Berryju in Serieuxu gre neena-
kosti med državami pripisati kar 70–80 % teže v celotni neenakosti, kot
se izraža v Theilovem indeksu (Berry in Serieux, 2003: 17), medtem ko
razlike znotraj držav lahko pojasnijo okoli 10–40 % variacij (Cornia, 2003:
4). Milanović pa je pokazal, da te neenakosti med dohodki v izbranih
petih velikih federacijah (Kitajska, Indija, ZDA, Indonezija in Brazilija)
pojasnjujejo po konceptu II med 37 (Theilov indeks101) in 50 % globalne
neenakosti (po Ginijevem koeficientu; Milanović, 2004a: 8) oziroma 3/4
globalne neenakosti (koncept III) (Milanović, 2004b: 6).

To je bila tudi osnova za odločitev, da se v tem prispevku osredotočam
na razlike med državami, ne nazadnje, ker je to bolj predmet mednarod-
ne politične ekonomije, medtem ko so notranje razlike bolj v ospredju
proučevanja politologov. Očitno pa je, da obeh vidikov ni mogoče medse-
bojno popolnoma ločiti, ker sta tesno medsebojno prepletena.

Velike metodološke razlike so tudi med ekonomisti trga dela in med-
narodne menjave (glej str. 54 in 55). Metodološke razlike pri merjenju
revščine najbolj nazorno kaže A. Deaton (2003), ko opozarja na pomanj-
kljivosti merjenja, kot ga izvaja Svetovna banka. Prvi problem je, ali je
ustrezno imeti mednarodno ali pa državne definicije revščine (podobno
tudi Bhagwati, 2004; glej opombo 86 in 102), če že zanemarimo velike te-
žave s cenami, tečaji oz. merjenjem s pariteto kupne moči. Strokovno je
gotovo ustrezneje imeti državne opredelitve, saj je definicija revščine od-
visna od razvojne ravni države in se z razvojem pomika navzgor, torej ni
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101 Theilov indeks neenakosti je eno od meril neenakosti. Njegova temeljna ideja je me-
riti distribucijo dohodkov med skupinami in strukturo distribucije posameznikov v
isti skupini. Če imajo skupine pravičen delež dohodkov, potem je indeks nič oziro-
ma minimalen. Uporablja se manj pogosto kot Ginijev koeficient, ker ima manj in-
tuitivno jasno interpretacijo. Ima pa dobro lastnost, da se celotna neenakost lahko
dekomponira na del neenakosti med skupinami in znotraj teh skupin (glej podrob-
neje v World Bank web page, Poverty Analysis – Measuring Inequality, Martić 1986;
58–63 in Conceição in Ferreira, 2000).
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za vse enaka.102 Ker pa se z revščino ukvarjamo bolj z vidika njenega od-
pravljanja, ne pa definiranja, se zdi za te namene tudi takšna mednarod-
na definicija kar uporabljiva. Vsaka država pa si jo potem lahko ustrezno
prilagaja glede na svoje potrebe. Takšen pristop imata ZDA in Indija, ki
revščino opredeljujeta s pomočjo sposobnosti kupiti minimalno količino
hrane, ki daje določen obseg kalorij. 

Prav gotovo nismo rešili vseh metodoloških problemov. Naš namen jih
je bil vsaj osvetliti in s tem pokazati, kako zapleteno je vprašanje merje-
nja vpliva globalizacije na porazdelitev dohodkov v svetu in državah.
Namen je bil opozoriti na te probleme in s tem tudi na nevarnost prehi-
trega sklepanja glede končnih učinkov globalizacije v katerikoli smeri.
Ključno vprašanje, to pa je, kaj so vzroki za gibanja, pa kakršnakoli že
so, pa ostaja. Je globalizacija poglavitni krivec za poglabljanje neenakosti
med državami, njeno stagnacijo ali pa za izboljšanje, ali pa so vzroki
drugi (na primer tranzicija oz. uvajanje tržne ekonomije v bivših sociali-
stičnih državah). Blagovna proizvodnja po definiciji pomeni razlike, saj te
poganjajo rast. Poglabljanje razlik je torej vtkano v samo blagovno, kapi-
talistično, tržno, schumpeterjansko proizvodnjo. Trg ni pravičen, je pa ra-
cionalen, ker optimira alokacijo virov. Torej že tržna ekonomija pomeni
razslojevanje akterjev. Enakost se lahko dosega v negibki ekonomiji brez
inovacij, ki po definiciji pomeni valovanje ekonomije, torej nestabilnost.
Inovator (posameznik ali podjetje) dobiva več, kar veča razlike. Zadnji
vidik je pomemben, saj so razlike med Milanovićem in Salajem-i-Marti-
nom prav v tem, da Milanović vključuje nekdanje socialistične države in
ugotavlja poglabljanje razlik, Sala-i-Martin pa ne in dobi konvergenco.
Na vsak način gre za mnogotere vzroke stanja in tendenc, zato je globali-
zacija lahko samo eden od pojasnjevalnih dejavnikov. Vpliv je tako v vsa-
kem primeru lahko državno specifičen oziroma odvisen od različnih oko-
liščin in politik posameznih držav. Na koncu koncev gre torej za
vprašanje izbire oziroma redistribucijsko politiko držav, ki skušajo te raz-
like, ki poganjajo blagovno proizvodnjo, zmanjšati tako, da ne bi začele
zavirati razvoja.
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102 Isto velja tudi za neenakost, saj kljub upoštevanju tečaja po kupni moči ta še vedno
ne izključuje različnosti v nacionalnih preferencah, vrednostih sistemih, načinih živ-
ljenja in vrednotah. Zato je A. Sen (1997) uvedel merila normativne neenakosti, ki
so vpeti v pojem družbene blaginje. Ta merila vključujejo etično vrednotenje, med-
tem ko so »objektivna« merila »etično« nevtralna. 
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Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu; empirični podatki

Po metodološkem uvodu je seveda treba pogledati, kakšni so rezultati
različnih analiz merjenja neenakosti. Namen tega poglavja je prikazati
rezultate različnih empiričnih analiz, zato da si bralec lahko ustvari sliko
o razsežnosti problema neenakosti v svetu. V prvem delu bomo pogledali
stopnje rasti držav in vpliv na dohodke, v drugem sumarno pregledali
pozitivne in negativne vplive globalizacije na razvoj in neenakost po raz-
ličnih kazalnikih. Tretji del je namenjen zgodovinskemu pregledu giba-
nja neenakosti, četrti sodobnim fazam in vlogi velikosti držav ter zadnji
vlogi strategije razvoja, odprtosti in socialnih izdatkov. 

Sončne in senčne strani globalizacije

Neenakosti ni mogoče zmanjšati brez gospodarske rasti. Zato je osrednji
cilj vsake demokratično izvoljene vlade pospeševati gospodarsko rast,
ker le tako vsi pridobivajo, čeprav kot vidimo realno, ne vsi enako. Vsee-
no, povzroča velike skrbi dejstvo, da so bile stopnje rasti tako zgodovin-
sko kot v zadnjih štirih desetletjih zelo neenakomerne in so se do konca
desetletja stalno nižale. 

Slika 5: Rast BDP na prebivalca v obdobju 1961–2003 
(letna odstotna sprememba)

Stolpci; BDP na prebivalca
Krivulja; srednje vrednosti (aritmetična sredina) po desetletju
Vir: ILO, 2004: 36.

Še bolj zaskrbljujoč je podatek, da so se razlike v stopnjah rasti z raz-
mahom globalizacije na prelomu stoletja še stopnjevale, in to po lestvici
od najmanj do najbolj razvitih.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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Haque (2004: 4) je pokazal splošno tendenco k vse počasnejši rasti do-
hodkov na prebivalca tako razvitih kot nerazvitih držav v obdobju 1960–
2000. Bolj kot se gibljemo proti sedanjosti, nižje so stopnje rasti. 

Slika 6: Različne stopnje rasti po skupinah držav glede na stopnjo 
razvoja leta 1900 in 2000

Vir: IMF, 2000: 154.

V obdobju 1980–2000 je le še petina DVR presegla 50-odstotno rast
dohodkov na prebivalca, medtem ko v obdobju 1960–1980 kar polovica.
Rezultat tega so ogromne razlike v porazdelitvi dohodkov v svetu. Po ne-
katerih kazalnikih ekonomskega in socialnega razvoja se je stanje bistve-
no izboljšalo, po drugih pa poslabšalo.

Izbrani splošni kazalniki porazdelitve dohodkov in drugih kazalnikov
neenakosti:
a) Najbogatejši 1 % svetovnega prebivalstva prejema toliko kolikor spod-

njih 57 %. Z drugimi besedami, 50 milijonov najbogatejših prejema to-
liko kolikor 2,7 milijarde najrevnejših. Američan, ki je med 10 % naj-
revnejših, je na boljšem kot 2/3 svetovnega prebivalstva (Milanović,
2002a: 88–89).

b) Neenakost med državami (če ne upoštevamo prirasta prebivalstva) se
je v povprečju povečala, saj so se povprečni dohodki razvitih poveče-
vali, obenem pa so v manj razvitih državah stagnirali ali pa, kot v pod-
saharski Afriki, znižali. Zato harvardski prof. Pritchett (Loungani,
2003: 22) govori o »ogromni divergenci« (divergence big time): čeprav
se je stanje v primeru nekaterih držav tudi izboljšalo, je torej prišlo do
konvergence (Azija).

c) Globalna neenakost med vsemi povprečnimi bogatimi in revnimi ose-
bami v svetu »brez držav« se je po mnenju nekaterih zmanjšala, kar bi
pomenilo konvergenco dohodkov med prebivalci tega planeta, ker se
je distribucija dohodkov v svetu postopoma pomaknila na desno (glej
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sliko 19). S tem pa se ne strinja Milanović, saj trdi, da so metodološke
napake v teh izračunih tako velike, da lahko dvomimo o rezultatih.103

č) Tudi slika neenakosti znotraj držav ni povsem homogena, čeprav se ve-
činoma slabša. So države, v katerih se zelo poglablja (pri ZDA je Gini-
jev koeficient v zadnjih dvajsetih letih narasel na 0,4), pri drugih je
stabilen (mnoge evropske države, Japonska in Kanada; giblje se med
0,25 in 0,3), medtem ko je slika v DVR ter porajajočih se in tranzicij-
skih državah precej pestra. Koreja se je zelo hitro razvila, ne da bi se
Ginijev koeficient (okoli 0,3) poslabšal. Brazilija kljub počasni rasti ni
izboljšala svojega (0,6; glej Loungani, 2003: 22). V tranzicijskih drža-
vah pa se je neenakost vzporedno s preobrazbo od poprejšnje visoke
egalitarnosti pričakovano poslabšala, čeprav so tudi med njimi velike
razlike.104

Tabela 4: Svetovna porazdelitev dohodkov in pričakovane življenjske
dobe – neenakomernega razvoja in revščine za izbrana leta

Leto 1820 1870 1910 1929 1950 1970 1992 
Srednja vrednost dohodkov 658,7 890,0 1459,9 1817,1 2145,5 3773,8 4962,0
(PKM* $1990) 
Svetovno prebivalstvo (mil) 1057,0 1266,0 1719,0 2042,1 2511,3 3664,5 5459,1   
Deleži dohodkov   
Zgornjih 10 % 42,8 47,6 50,9 49,8 51,3 50,8 53,4 
Spodnjih 20 % 4,7 3,8 3,0 2,9 2,4 2,2 2,2   
Delež zgornjih 10 % 9,1 12,4 16,8 17,2 21,2 23,4 23,8
spodnjih 20 % 
Skupni kazalniki neenakomernega razvoja   
Ginijev koeficient 0,500 0,560 0,610 0,616 0,640 0,650 0,657 
Standardni odklon logaritma 0,826 0,919 1,027 1,064 1,154 1,210 1,184   
Število revnih (v %)   
revščina (2 $ na dan, 94,4 89,6 82,4 75,9 71,9 60,1 51,3 
upoštevaje inflacijo)
Skrajna revščina (1 $ na dan) 83,9 75,4 65,6 56,3 54,8 35,6 23,7   
Število revnih (milijoni)   
revščina (2 $ na dan) 997,8 1134,3 1416,5 1550,5 1805,6 2200,7 2800,5 
Skrajna revščina (1 $ na dan) 886,8 954,0 1127,7 1149,7 1376,2 1304,7 1293,8   
Pričakovana življenjska doba   
Srednja vrednost 26,5 32,8 38,5 50,1 59,4 61,1 
Theilov indeks (med državami) 0,012 0,045 0,046 0,025 0,012 0,013 
Vir: Bourguignon in Morrison, 2001, tabela 1; citirano po Bourguignon s sod., 2002: 58.
* Pariteta kupne moči
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103 Milanović tudi meni, da Bhalla in Sala-i-Martin dejansko ne računata globalne nee-
nakosti, pač pa neenakost med državami, ponderirano z velikostjo držav. Razlika
med obema je prav v neenakosti znotraj držav. Enostavno povedano: če se neena-
kost v svetu zmanjšuje zato, ker Kitajska in Indija rasteta hitreje kot razvite države,
to prezre dejstvo, da pa se vzporedno neenakosti znotraj teh držav bistveno večajo
(Milanović, 2002c).

104 Najmanj se je neenakost, merjena z Ginijevim koeficientom, poslabšala (Milanović,
1995: 46) v državah s populističnimi prilagojevalnimi programi (Poljska, Madžarska
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Tabela očitno kaže različne rezultate glede na kriterij opazovanja. Ne-
kateri kazalniki, kot na primer dohodek na prebivalca, so se izboljšali
kar za 8-krat. Tudi število najrevnejših se je bistveno zmanjšalo. Ocene o
tem pa se precej razlikujejo. Po ocenah Svetovne banke se je delež ljudi,
ki živijo v absolutni revščini (ljudje, ki živijo z manj kot dolarjem na dan
po pariteti kupne moči iz l. 1993), zmanjšal s 33 % l. 1981 (okoli 1,5 mili-
jarde ljudi) na 18 % l. 2001 (okoli 1,1 milijarde ljudi). Ocene teh deležev
Salaja-i-Martina pa so bistveno nižje (13 oz. 7 % za leto 1998), to pa zato,
ker so metodologije različne. Analize Svetovne banke temeljijo na podat-
kih po gospodinjstvih, Sala-i-Martin pa uporablja BDP iz državnih raču-
nov. Ti pa vsebujejo zasebne investicije in državne105 izdatke, česar po-
datki na gospodinjstva ne vključujejo. Kljub razlikam pa je očitno, da je
revnih (dohodki pod dolarjem na dan) za 400 milijonov manj v obdobju
1981–2001. Če pa kriterij dvignemo na 2 dolarja na dan, se po podatkih
Svetovne banke število revnih v istem obdobju poveča z 2,4 milijarde na
2,7 milijard. Največji problem pa so velike regionalne razlike; medtem ko
se revščina v Aziji zmanjšuje (ne pa neenakosti), pa se je število revnih v
Afriki podvojilo106 (glej Ravallion, 2004: 70). Drugi kazalniki, na primer
porazdelitev dohodkov, pa so se poslabšali (Ginijev koeficient za 31 %).
Problem pa je vsak revni, pa kjerkoli na zemeljski obli je, problem je
vsak podhranjeni, in teh je še vedno okoli milijarde. Toda lakota ni le po-
manjkanje hrane. Je tudi slaba izobrazba žensk in njihov položaj, kar
oboje vpliva na način prehranjevanja. Ali pa transportna infrastruktura,
ki lahko ovira dostavo hrane najbolj potrebnim (Economist, 8. maj 2004:
82). 

Nekaj pozitivnih razvojnih dosežkov, povezanih z globalizacijo:
– Srednja vrednost svetovnega dohodka se je povečala hitreje kot pa šte-

vilo prebivalcev. Globalni prebivalec postaja v povprečju bogatejši (po
Sala-i-Martin, 2003: 74).

– DVR so dosegle v 30. letih (1960–1990) takšen razvoj, za katerega so
industrijske države potrebovale 100 let. Življenjski standard, stopnja
pismenosti in vpis v šole ter dostop do čiste vode se je bistveno izbolj-
šal.107 Upadla je tudi smrtnost dojenčkov,108 otrok in žensk.
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in Slovenija), in sicer za manj kot 2 Ginijeve točke). Pri »kompenzatorskih« progra-
mih prilagajanja (Litva, Litvanija, Bolgarija, Belorusija) se je Ginijev količnik povečal
za 10 do 12 točk, še več pa pri nekompenzacijskih programih preobrazbe (Rusija,
Ukrajina, Estonija, Češka, Romunija, Slovaška in Moldavija). Če pa iz njih izvzame-
mo Rusijo in Ukrajino, med tema dvema skupinama ni več razlik. To ponovno kaže,
kako močno so neenakosti politično oz. tranzicijsko specifične.

105 Pri nas se običajno uporablja ta izraz, čeprav se v literaturi razvitih držav običajno
uporablja izraz vladni izdatki.

106 V Nigeriji se je delež revnih povečal s 45 % leta 1970 na 70 % leta 1998. Obenem pa
živijo bogatejši bolje (Sala-i-Martin, 2002b). 

107 Delež otrok v osnovni šoli se je povečal z manj kot 50 % l. 1965 na več kot 75 % l.
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– V zadnjih 50 letih se je povprečni dohodek na prebivalca v svetu pove-
čal za več kot 3-krat, svetovni BDP za 9-krat (UNDP, 1999: 25), čeprav
se je prebivalstvo »le« malo več kot podvojilo. 

– Pričakovana življenjska doba se je od leta 1820 skoraj potrojila V obdob-
ju 1970/75 do 2000/05 se je povzpela z 58 na 67 let, v DVR s 56 na 65 in
celo v podsaharski Afriki s 44 na 47 let, na Kitajskem pa (1960–1999)
kar s 36 let na 70 (Rodrik, 2002). Čeprav še vedno bistveno zaostaja za
pričakovano življenjsko dobo razvitih držav, se je v državah z nizkimi
dohodki povečala z 49 na 60 let (UNDP, 2004: 265). Pričakovana živ-
ljenjska doba se je v DVR bistveno bolj podaljšala kot v razvitih državah.

– V obdobju 1990–2001 se je izboljšala pismenost odraslih (nad 15 let v
DVR s 67 na 75 odstotkov prebivalcev. To velja tudi za države z najniž-
jimi dohodki (s 55 na 63 odstotkov; UNDP, 2004: 273).

– Več kot 70 % ljudi živi v pluralističnih demokracijah (UNDP, 1999: 25).
Leta 1985 je le 38 % ljudi živelo v demokraciji, leta 2000 pa že 57 %. De-
lež tistih, ki živijo v avtoritarnih režimih, se je zmanjšal s 45 na 30 %. 

– Vse države, razen srednje- in vzhodnoevropskih ter članic Skupnosti
neodvisnih držav (CIS), so izboljšale indeks človekovega razvoja (HDI)
v obdobju 1980–2000 (UNDP, 2002).

Poslabšanje iskanih kazalnikov neenakosti:109

– Neskladje med bogatimi in revnimi se je zgodovinsko poglabljalo. Leta
1960 je 20 % prebivalstva bogatih držav imelo 30-kratnik dohodka 20 %
revnih, leta 1997 pa 74-krat več. Toda razlika se zmanjša, če ne upora-
bimo tekočih tečajev kot zgoraj, pač pa pariteto kupne moči. V tem
primeru so ti odnosi le še 11 in 15, torej še vedno poslabšanje, vendar-
le precej manjše (glej Economist, 20. julij 2002: 68). Imetje treh najbo-
gatejših ljudi je večje kot vseh najmanj razvitih držav in imetje 200 naj-
bogatejših ljudi večje od dohodkov 41 % svetovnega prebivalstva
(UNDP, 1999: 14).

– Najbogatejši odstotek ljudi v svetu dobi toliko dohodka kot 57 % naj-
revnejših skupaj (Wolf 2004: 44, po World Bank World Development
Indicators 2002).

– Stopnja imunizacije otrok pred najpomembnejšimi boleznimi je padla
pod 50 %.
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1997 (UNDP 1999: 25), l. 2001 pa je le v DVR dosegel že 82 % in celo v skupini držav
z nizkimi dohodki 74 % (UNDP, 2004: 273). Pismenost se je na Kitajskem od leta
1960 povečala kar s 50 na 80 % (Rodrik, 2002).

108 Med 1970/75 in 2000/05 se je smrtnost dojenčkov zmanjšala povprečno v svetu s 96
na 1000 rojenih na 56. V DVR še bolj, in sicer s 109 na 61. Izboljšala se je celo v pod-
saharski Afriki (s 136 na 107) ali v državah z nizkimi dohodki s 127 na 80. To je se-
veda mnogo več kot v najbogatejših državah (22 oz. 5), toda kljub očitnemu napred-
ku v manj razvitih državah je smrtnost še vedno nekajkrat večja kot v razvitih
(UNDP, 2004: 265).

109 Po UNDP, 2002, če ni drugače navedeno.
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– Še vedno je milijarda ljudi brez čiste vode (UNDP, 2004: 9); eden od
sedmih osnovnošolskih otrok ne hodi v šolo; okoli 840 milijonov je
podhranjenih (UNDP, 1999: 28). Vsak dan umre za ozdravljivimi bo-
leznimi 30.000 otrok (UNDP, 2004: 8).

– Finančna in siceršnja nestanovitnost110 ter ekonomska negotovost se
krepi, čeprav so nihanja dejansko manjša toda pogostejša.111

– Meje postajajo vse bolj porozne in prepuščajo uvoz vseh vrst slabih,
stvari kot so mamila, terorizem, nevarni izdelki, onesnaževanje, krimi-
nal, raste število mafijskih združevanj in narkomanskih kartelov.112

– Poslabšale so se delovne razmere, vrnile so se nekoč že skoraj pozab-
ljene bolezni (tuberkuloza), zmanjšal se je vpis v šole, v večini bivših
sovjetskih republik se je povečala smrtnost, gozdovi izginjajo, prihaja
do kraje javnih virov pod krinko privatizacije, raste število predmest-
nih barakarskih naselij in pojavljajo se moderne oblike suženjstva oz.
prostitucije (vse po Milanović, 2003a: 697).

Zgodovinski pregled gibanja neenakosti

Zgodovinsko gledano, se je svetovna neenakost v 19. stoletju znotraj dr-
žav in med njimi bistveno povečala, manj pa v drugi polovici 20. stol.
Imamo pa tudi posamezna obdobja, ki so kazala in kažejo tudi zmanjše-
vanje neenakosti. To posebej velja za neenakost znotraj držav, ki se je
zmanjševala po l. 1910 do nekako sredine 50. let in se od takrat zopet po-
večevala. Tudi neenakost med državami se je manjšala v kratkem obdob-
ju 1950–1960 in se naslednje desetletje zopet malo poglobila, nato pa
stagnirala ali pa rahlo slabšala. Po letu 1950 se zdi, da se je trend poglab-
ljanja neenakosti upočasnil, morda celo zaustavil. Res pa je, da je svetov-
na neenakost malo večja v začetku 21. stoletja, kot pa je bila v petdesetih
letih. Slika je bolj optimistična tudi, če pogledamo absolutno revščino, ki
se je relativno zmanjšala. 
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110 Nestanovitnost trgovinskih razmer je za 30 % višja pri malih državah kot pa pri osta-
lih DVR (Kose in Prasad, 2003: 39).

111 Dejansko so amplitude manjše in ekonomska dejavnost manj niha, kot pa je v prete-
klosti. Standardna deviacija sprememb BDP kot merilo nestanovitnosti se je po
drugi svetovni vojni v primerjavi s stanjem pred letom 1918 na primer razpolovila.
Gospodarstvo ZDA je bilo v recesiji kar 2 leti vsakih 5 let pred letom 1945, po drugi
svetovni vojni pa vsakih 6 let (Economist, 28. september 2002). Nestanovitnost rasti
BDP je bila po l. 1950 šestkrat višja kot 40 let pred tem (Economist, 20. marec 2004;
glej tudi Prilogo 1).

112 Ilegalna trgovina z mamili je ocenjena na okoli 8 % svetovne trgovine leta 1995, kar
je več kot trgovina z avtomobili (UNDP, 1997: 5).
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Slika 7: Svetovna neenakost 1820–1992; Theilov indeks neenakosti

Vir: Bourguignon in Morrisson, 1999 (citirano po O’Rourke, 2002: 52).

Vse to so le delni podatki, ki kažejo dvojno podobo sveta. Ne povedo pa
nič o tem, kaj je do tega pripeljalo; ne razkrivajo vzročno-posledičnih pove-
zav. Povedo le to, da se vse to dogaja vzporedno z vse večjo globalizacijo, v
enem obdobju bolj, v drugem manj, v času zelo dinamične, pa tudi usiha-
joče ali celo padajoče rasti. Ugotavljanje vzročno-posledičnih in statistično
pomembnejših, zanesljivejših sklepov pa zahteva bolj dognane analize. 

Zelo dolgo časovno obdobje, to je od začetka leta 1800 do leta 1938,
kaže, da se gibanje Ginijevega koeficienta BDP na prebivalca bogatih 
držav razlikuje po različnih avtorjih in različnih obdobjih.113

Slika 8: Ginijev koeficient gibanja BDP na prebivalca bogatih držav
1800–1933

Vir: Milanović (2003a: 671).
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113 Države imajo enako težo, kar je vsekakor problematično glede na njihovo vlogo v
svetovnem gospodarstvu. Sodobnejše analize so namreč za DVR pokazale, da je
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Le Prados in Escosura sta pokazala določeno konvergenco dohodkov
do začetka prve svetovne vojne. Pri Maddisonu skoraj ni prišlo do bistve-
nih sprememb, če primerjamo začetek in konec obdobja. Oba sta merila
BDP na pariteto kupne moči, po cenah ZDA iz l. 1960 in dolar po medna-
rodnih cenah oz. Geary-Khamisovih dolarjih leta 1990 (glej Milanović,
2003a; 670). Po Bairochu in Maddisonu pa se je porazdelitev dohodkov
slabšala (obdobje 1850–1860). Bairoch je celo pokazal precejšnje poslab-
šanje. Malo drugačno je stanje za drugo polovico 19. stoletja. Ocene,
skratka, niso enotne niti pri najbolj razvitih državah.

Bogate države so kazale ali divergenco, ali stabilnost, ali pa konvergenco
dohodkov v obdobju 1870–1913, to je v obdobju prvega vala intenzivne
globalizacije, ko se je zgodila izjemno močna integracija držav novega in
starega sveta. Če to obdobje označimo za vrhunec prvega vala globalizaci-
je, potem je nekaj osnove za sklep, da bi globalizacija lahko vplivala na
konvergenco dohodkov najbolj razvitih držav, ne pa vseh. Precejšnja emi-
gracija iz starega v novi svet pojasnjuje skoraj 80-odstotni padec v razlikah
med dohodki med tema skupinama držav v obdobju 1870–1914 (William-
som, 1996, po Cornia, 2003: 2). Obenem pa so se večale razlike znotraj dr-
žav novega sveta in zmanjševale v starem (Anderrson, 1999, po Cornia,
2003: 2). To pa ne velja za obdobje pred l. 1870, ko so se razlike večale.

Vendar se ti podatki nanašajo le na del sveta. Zato moramo analizo
razširiti še na manj razvite države, za katere pa ni tako sistematičnih po-
datkov o dohodkih. Pomagamo si lahko s podatki o proizvodnji, ki kaže-
jo, da se je, če se zadržimo samo pri obdobju 1860–1913, proizvodnja na
prebivalca v DVR razpolovila, v razvitih državah pa povečala za 3,4-krat.
Milanović zato sklepa, »da bi težko podvomili o tem, da je globalizacija
odgovorna za ekonomsko zaostajanje držav, ki so bile na začetku stoletja
na približno isti ravni razvoja kot Zahodna Evropa (to sta Indija in Kitaj-
ska). Za ostale je to obdobje kolonizacije, ki je preprečevala njihovo indu-
strializacijo in razvoj. To pa ne pomeni, da je bilo zaostajanje DVR vzrok
napredka razvitih držav (svet, skratka, ni ničelna vsota, op. M. S.), ker je
bil (tehnološko, op. M. S.) endogen« (Milanović, 2003a: 672). Res pa je,
da so se manj razvite države, merjeno z BDP na prebivalca, bistveno po-
časneje razvijale kot razvite. Z razmahom globalizacije leta 2000 so se te
razlike stopnjevale, in to po lestvici od najmanj do najbolj razvitih.
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vpliv Kitajske, manj Indije, tako dominanten, da opredeljuje celo skupino. Če te dr-
žave izvzamemo, potem so kazalniki za DVR bistveno slabši (glej Berry in Serieux,
2003).
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Sodobne faze globalizacije, neenakosti in velikost držav

BDP na prebivalca se je v obdobju drugega vala globalizacije (1960–1998)
v svetu nasploh in v vseh skupinah držav absolutno povečal (bolj v ob-
dobju 1960–78 kot 1978–98). Res je tudi, da so bile stopnje rasti, zlasti v
prvem obdobju za DVR višje v Aziji, pa nižje v Afriki in Latinski Ameri-
ki; v zadnjem obdobju pa tudi v Aziji (azijska kriza).

Tabela 5: Netehtani BDP na prebivalca114 po skupinah držav in njihove
stopnje rasti, 1960–98*

BDP na prebivalca  Rast BDP na prebivalca (%, letno, 
(1995 mednarodne cene) v oklepaju navajamo tehtane 

podatke po prebivalcih) 
1960 1978 1998 1960–78 1979–98 

Afrika 1,514 2,147 2,432 2.0 (1,5) 0.6 (0,1) 
Azija 1,971 5,944 7,050 6.3 (4,0) 0.9 (3,6) 
Latinska Amerika 3,458 5,338 6,329 2.4 (2,8) 0.9 (0,8) 
Vzhodna Evropa/FSU 2,093 5,277 4,851 5.3 (5,1) -0.4 (-1,1) 
WENAO** 8,257 14,243 20,990 3.1 (2,9) 2.0 (1,6) 
Svet 3,277 5,972 7,456 3.4 (2,7) 1.1 (1,4) 
Vir: Milanović, 2003a: 673 – lasten izračun na osnovi podatkovne baze World Bank SIMA (Statistical Information Management
and Analysis), državnih statističnih letopisov, Maddison (2001) in Pen World Tables.
* Vsaka država je en prikaz.
** Zahodna Evropa, Severna Amerika in Oceanija.

Milanović razlaga razliki med obema obdobjema s pomočjo različnih
razvojnih strategij. V prvem obdobju izrazita uvozna substitucija v DVR
ter država blaginje v Z Evropi in socializem na Vzhodu. V drugem obdob-
ju pa tranzicija med bivšimi socialističnimi državami, erozija države bla-
ginje v Evropi ter skoraj povsod deregulacija in privatizacija. Višje stop-
nje rasti pa so spremljale prvo, torej obdobje uvozne substitucije, ne pa
drugo obdobje odpiranja in liberalizacije. Vsiljeval bi se torej sklep, da
neoliberalistični washingtonski konsenz115 ni privedel do konvergence,
ampak prej obdobje pred njim, ko je prišlo, z izjemo v Afriki, do konver-
gence DVR z razvitimi državami glede na gibanje BDP na prebivalca. Dol-
lar in Kray (1999) pa trdita, da so se globalizirajoče države razvijale hitre-
je, tiste, ki pa se niso odprle, pa počasneje (glej sliki 14 in 18). 

Nasploh se je Ginijev koeficient vseh držav v obdobju 1960–1998 slab-
šal, z izjemo obdobja 1964–1978, ko se je izboljšal, ko so se razlike manj-
šale. 
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114 Podatki o neenakosti so bolj zaskrbljujoči, če jih vrednotimo glede na prebivalstvo.
Največje razlike so seveda pri zelo obljudenih azijskih državah z visokimi stopnjami
rasti v zadnjem obdobju.

115 Pri njegovi uporabi velja biti previden, ker se sedanja uporaba bistveno razlikuje od
tega, kar je pod tem razumel tvorec izraza J. Williamson (2000). Poleg običajne libe-
ralizacije, deregulacije, odprtosti, privatizacije ta vsebuje tudi zaščito lastninskih
pravic, fiskalno disciplino, nevtralne davke itd. Ker pa je prišlo do zlorabe tega
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Slika 9: Ginijev koeficient: netehtana mednarodna neenakost 1950–98
(koncept neenakosti I; BDP po pariteti kupne moči)

Vir: Milanović, 2003: 675. Vključenih je 144 držav. Sedanje države (npr. Rusija, Bangladeš, Srbija itd.) so projecirane za nazaj, 
da bi se izognili nepristnemu povečanju Ginijvega koeficienta glede na veliko število opazovanj/držav. Vsaka država je eno 
opazovanje.

Po konceptu I (države imajo enako vrednost) se je (glej sliko 10) neena-
kost med državami dolgoročno krepila, medtem ko se je po konceptu II
(države se ponderira glede na število prebivalcev) zmanjševala. To najbo-
lje ponazarja gibanje Ginijevega koeficienta, če izključimo podatke za Ki-
tajsko, ki je zaradi hitrih rasti in velikosti pomembno vplivala na skupno
gibanje svetovne neenakosti (slika 11). Globalna neenakost je tako moč-
no odvisna od tega, kaj se dogaja v velikih državah tako z vidika gibanja
njihovega dohodka kot od tega, kako je porazdeljen znotraj države. Hitra
rast teh držav je tako odločilno prispevala k zmanjševanju globalne nee-
nakosti in revščine. Toda razlike znotraj teh držav, tako med posamezni-
ki kot med regijami, so se obenem občutno povečevale.116 Ta intraregio-
nalni vidik je po Milanoviću pomemben tudi zato, ker lahko kaže na to,
kaj je mogoče pričakovati na globalni ravni, če se odpravijo vse ovire neo-
viranemu pretoku blaga, kapitala in delovne sile. Na splošno je ugotovil,
da je večja odprtost (delež trgovine v BDP) povezana z nižjimi medregio-
nalnimi razlikami glede na koncept I in višjimi po konceptu II. To pome-
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pojma, ker za različne ljudi pomeni zelo različne stvari, predlaga, da se ga nasploh
vrže iz našega slovarja besed (Williamson, 2002, 2003: 12). 

116 Pet držav je kazalo različne rezultate. V Indiji se so se neenakosti v 90. letih poveče-
vale po konceptu I in II. Vedeti pa moramo, da so te še vedno najnižje med vsemi pe-
timi državami, z izjemo ZDA. Na drugi strani spektra je Indonezija, v kateri se je v
obdobju 1983 in azijsko krizo dogajala konvergenca dohodkov in posledično zmanj-
ševanje neenakosti po konceptu II. V Braziliji so spremembe še najmanjše (Milano-
vić, 2004b: 48).
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ni, da rast lahko pomaga revnejšim območjem v državi (torej krepi kon-
vergenco), toda obenem lahko vodi v divergenco rezultatov med najbolj
naseljenimi. Nekateri se lahko razvijajo hitro, drugi pa zaostanejo, kar
lahko poveča regionalne (in verjetno medosebne) razlike. Na državni
ravni je tako opaziti tendence, ki so popolnoma v nasprotju s tem, kar se
dogaja na svetovni ravni, kjer so neenakosti po konceptu I narasle v zad-
nji četrtini stoletja (revnejše države so pričele zaostajati za razvitimi v
svojih stopnjah rasti). Obenem pa se je zmanjšala neenakost po koncep-
tu II, predvsem kot posledica izjemnih rezultatov Kitajske in Indije (Mila-
nović, 2004b: 2 in 48).

Slika 10: Mednarodna neenakost; netehtana (koncept I) in tehtana glede
na prebivalce (koncept II)

Slika 10: Ginijev količnik dohodkov na prebivalca držav

Vir: Milanović, 2002c: slika 2.

Slika 11: Gibanje neenakosti med državami, če izključimo Kitajsko 
(koncept II)

Vir: Milanović, 2002c: slika 2.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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Gibanje Ginijevega koeficienta nazorno kaže, da se je mednarodna
neenakost (koncept II), če izključimo Kitajsko, najprej med letoma 1952
do 1984 ob majhnih nihanjih navzgor in navzdol rahlo izboljševala, po
letu 1985 pa slabšala. Za razliko od takšnih rezultatov pa edino analiza
Salaja-i-Martina, ki se nanaša na zadnjih 30 let, kaže konvergenco v do-
hodkih (glej sliko 12). Takšno izboljšanje Ginijevega koeficienta kaže
tudi koncept neenakosti II, ki upošteva različno število prebivalcev po
državah. Žal pa zanemarja naraščajoče razlike znotraj teh držav.

Slika 12: Koncept neenakosti II Salaja-i-Martina in mednarodna tehtana
neenakost

Večina študij kaže povečanje neenakosti med državami, znotraj njih, pa
tudi globalne neenakosti. Izjema sta le Sala-i-Martin in Dikhonov-Ward,
le po letu 1990.

Slika 13: Primerjava rezultatov analiz različnih avtorjev; Ginijev koefi-
cient, koncept neenakosti III v obdobju 1970–99, po PKM
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Vir Milanović,
2002c: slika 8.

Vir: 
Milanović, 
2002c: 
slika 9.
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V kar 9 od 16 analiz, vključenih v tabeli 6, se je Ginijev koeficient za
neenakost med državami povečal, stabilen je bil v dveh primerih in v šti-
rih je padel. Neenakost znotraj držav se je povečala v 12 od 14 analiz,
zmanjšala se ni v nobeni, stabilna pa je bila v dveh primerih. Globalna
neenakost pa se je povečala v 8 od 13 analiz, v 3 so se zmanjšale in v 1 os-
tale stabilne. Seveda pa so razlike po skupinah držav.

Tabela 6: Sumarni pregled analiz, ki so proučevale spremembe v neena-
kostih med državami in v njih ter globalno neenakost v zadnjih
dveh desetletjih

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

Obdobje Uporabljen Meritev Neenakosti Neenakosti Skupna Pristop, glavne 
tečaj neenakosti v državah med državami (globalna neenakost) predpostavke 

UNCTAD (1997) 1980–90 tekoči Gini ….. rastejo ….. Uporabi BDP 
in deleže dohodkov. 

UNDP (1999) 1960–97 tekoči kvintilna ….. rastejo ….. Uporabi BDP 
razmerja na prebivalca. 

Korzeniewicz in 1965–92 tekoči Gini ….. rastejo Uporabi BDP 
Moran (1977) Theil ….. rastejo na prebivalca.   
Schulz (1998) 1968–89 PPP Gini rastejo padajo padajo Uporabi BDP na preb. 

Gini stabilne rastejo in deleže dohodkov. 
(Kitajska 
ni vključena) 

Stewart in  1980–90 PPP Gini rahlo padajo Uporabi BDP in 
Berry (n.d.) deleže dohodkov. 
Sala-i-Martin 1970–98 PPP 7 indeksov rastejo padajo padajo Uporabi BDP na 
(2002) neenakosti preb. in kvintilne 

7 indeksov stabilne rahlo rahlo deleže za 125 držav
neenakosti rastejo rastejo (za 57 predpostavlja 
(Kitajska ni enako in stabilno
vključena) distribucijo).

Trendi držav in kvintilni 
deleži izračunani z 
linearno regresijo. 

Bourguignon in 1980–92 PPP Gini ….. ….. Stabilne Uporabi BDP na preb., 
Morisson (2002) theil rastejo rastejo rastejo da bi  ocenil porazdelitev 

MLD rastejo rastejo rastejo 33 skupin velikih držav.
Dowrick in Ackmal 1980–93 Afriat GinI rastejo rahlo rastejo Uporabi BDP na preb. 
(2001) Theil rastejo rastejo rastejo in deleže dohodkov.

SCV rastejo rastejo rastejo
Milanović (2000) 1988–93 PPP Gini rastejo rastejo rastejo Dohodek na prebivalca in 

Theil rastejo rastejo rastejo originalna porazdelitev 91 držav. 
Velike azijske države razdeli v 
ruralni in urbani del.   

Li, Squire, Zou 1980–92 ni Gini stabilne ….. …… Linearna regresija trenda za 
(1998) primerno 49 držav. 
Cornia (2002) 1980–99 ni Gini rastejo ….. ….. Kvadrantna regresija trenda 

primerno za 73 držav. 
Vir: Zbral Cornia, 2003: 9.
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Izjema pri naraščanju neenakosti so azijske države, ki so se približale
državam OECD. UNCTAD-ova študija iz l. 1997 je pokazala povečanje
Ginijevega koeficienta 124 držav z 0,68 l. 1980 na 0,74 l. 1990, kar naj bi
bila predvsem posledica rasti deleža najbogatejših 10 % prebivalcev
sveta, ki predstavljajo 93,6 % svetovnega prebivalstva (tehtano glede na
prebivalce). 

Zelo celovita je Milanovićeva študija (2002b), temelječa na podatkih za
88 držav, ki imajo 84 % svetovnega prebivalstva in 93 % svetovnega do-
hodka, a se žal nanaša le na obdobje 1988–93. Ker ima Kitajska kar 18,5
% svetovnega prebivalstva in so v njej izjemno velike razlike med urba-
nim in kmečkimi predeli, je le-te (kot tudi v Indiji, Bangladešu, Pakistanu
in Egiptu) obravnaval kot posebne države (enote). Analiza je pokazala, da
se je razmerje med 5 % najpremožnejših in 5 % najrevnejših v tem obdob-
ju povečalo z 78 l. 1988 na 114 l. 1993. Ginijev koeficient pa se je istoča-
sno povečal z 0,628 na 0,670. 
Zato Milanović sklepa, da:
– sta zadnji dve desetletji hitre globalizacije v pogledu rasti in konver-

gence dohodkov manj uspešni kot prejšnji dve;
– je argument, da je divergenca posledica slabe politike, zmoten, ker naj-

bolj uspešne države niso sledile ortodoksnim nasvetom (Kitajska).117

Po analizi vseh teh študij daje Cornia naslednje zaključke:
a) razlike v globalni porazdelitvi dohodkov so se v obdobju 1988–1993

povečale. To velja tudi za razlike znotraj držav, vendar so te skromnej-
še vplivale na globalno neenakost;

b) povečanje globalnih razlik je močnejše v 90. letih, to je v obdobju hitre
rasti ZDA in ostalih razvitih držav. Recesija v državah OECD v 80. ter
hitra rast kmetijstva na Kitajskem in Indiji pa je privedla do stagnacije
globalne neenakosti v 80.;

c) različne metode dajejo različne rezultate. Če izključimo Kitajsko, se
razlike v porazdelitvi dohodkov med državami povečajo.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

117 Podobno menita tudi Hausman in Rodrik (2002: 2–3), ki ugotavljata, da so Južna Ko-
reja in Tajvan v 60. in Kitajska v 70. ter Indija v 80. letih vodile politiko v nasprotju s
tradicionalnimi konservativnimi nasveti razvojne teorije, ki pravi, da za razvoj potre-
buje tujo tehnologijo in dobre ustanove. Južna Koreja in Tajvan sta vodila politiko
visoke zaščite in intenzivno uporabljala industrijsko politiko. V nasprotju s tem pa
so latinskoameriške države zelo »pravoverno« sledile splošno sprejetim teoretičnim
nasvetom, pa vendarle dosegale bistveno slabše razvojne rezultate.
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Strategije razvoja, odprtost, socialni izdatki in neenakost

Že same analize gibanj neenakosti si niso enotne, še bolj neenotna so
mnenja o vprašanju, kaj so vzroki za dolgoročno slabšanje porazdelitve
dohodkov med državami in znotraj njih kljub posameznim krajšim ob-
dobjem izboljšanja in nekaterim znakom, da bi se neenakosti lahko celo
zmanjševale? Nekateri trdijo, da je za to kriva globalizacija (liberalizacija,
odpiranje), drugi, da slaba strategija. Zato velja raziskati, kakšna je pove-
zava, če je, med odprtostjo in gospodarskim razvojem in kakšna je vloga
države/strategije. Ali odpiranje v svet, pospeševanje izvoza kot razvojna
strategija na eni ali pa uvozna substitucija kot selektivno odpiranje v svet
pospešuje ali zavira gospodarsko rast? Ali so se hitreje razvijale države, ki
so sledile navzven naravnani strategiji, ali tiste, ki so bile bolj zaprte do
svetovnega prepiha? Ali pa so bile najuspešnejše tiste, ki so ubirale bolj
uravnoteženo strategijo razvoja, kombinacijo učinkovite uvozne substitu-
cije z zmernim pospeševanjem izvoza (Chenery, 1986: 322). Skratka,
kako deluje integracija v svetovno gospodarstvo na rast in razporeditev
dohodkov ter kakšen je ta vpliv, močan ali šibek.

Razlike med skupinami držav so velike. Zato se iščejo razlogi za različ-
ne rezultate tudi v različnih strategijah držav. Najbolj očitne so razlike
med azijskimi in latinskoameriškimi državami oziroma med tistimi, ki so
se odprle, in tistimi, ki so sledile bolj navznoter zazrto strategijo. Seveda
pa ostaja niz vprašanj o smeri kavzalnosti, to je, ali so bile države najprej
razvojno uspešne in so se potem odprle ali pa je odpiranje bilo vir na-
predka (glej Rodriguez in Rodrik: 2000 ter Lee, Ricci in Rogobon: 2004).

Slika 14: Koristi integracije; povprečna letna rast BDP na prebivalca,
1990–2001 v %

Vir: Citirano po: The Economist, Survey of Capitalism and Democracy, 28. junij 2003: 5.

Dollar in Kraay sta z analizo razvoja izbranih DVR118 pokazala, da v
nasprotju s popularnim prepričanjem »krepitev mednarodne trgovine 
države pospešuje rast ter vpliva na zmanjševanje razlik med bogatimi in
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118 Analizirala sta skupino 24 DVR, ki so po l. 1980 bistveno povečale svojo zunanjo 
trgovino kot delež v BDP v zadnjih 20 letih. Izbrala sta najboljšo tretjino držav, ki so
podvojile delež zunanje trgovine v BDP na 33 %. Iz analize sta izključila azijske tigre

Bolj globalizirane

Bogate

Manj globalizirane

0 1 2 3 4 5



90

revnimi v svetu« (2001a: 16), vsaj v obdobju po l. 1980. Točneje, ugotovila
sta, da:
1) so globalizirajoče se države dosegle višje stopnje rasti
2) se neenakosti niso sistematično povečale
3) se je razlika med razvitimi in manj razvitimi zmanjšala ter
4) se je zmanjšala tudi revščina.

Najvišje stopnje rasti dohodka na prebivalca so globalizirajoče se drža-
ve v razvoju dosegle v 90. letih. Njihove stopnje rasti so se stalno poveče-
vale, medtem ko so bili rezultati neglobaliziranih držav bolj heterogeni;
boljši od globalnih držav v 60. in 70. letih in bistveno slabši v 80. in 90.

Slika 15: Stopnje letne rasti realnega BDP na prebivalca, 60. do 90. leta

Vir: Dollar in Kraay, 2001b.

Podobni so Sachsovi in Warnerjevi rezultati (1995: 35), s katerimi sta
ugotovila, da so »odprte države v obdobju 1970–1989 dosegle boljše re-
zultate od zaprtih v treh razsežnostih: ekonomska rast, izogibanje velikih
makroekonomskih kriz in strukturne spremembe. Zato optimistično za-
ključujeta, da »sedanji krog globalizacije vodi v ekonomsko konvergenco
držav, ki so se vključile v sistem« (1995: 63). Ti rezultati bi bili zelo spod-
budni, če ne bi bolehali za vrsto metodoloških pomanjkljivosti. Njuna
opredelitev odprtosti je namreč preveč širokogrudna, saj za odprte drža-
va štejeta vse tiste, katerih povprečna carinska stopnja je pod 40 % in ne-
carinske ovire omejujejo manj kot 40 % njihove trgovine. Po tem kriteriju
je večina azijskih držav v zadnjih 25 letih opredeljena kot odprta, čeprav
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in Čile, države, ki so se odprle že v 60. in 70. letih. Njihove dosežke sta primerjala s
skupino neglobalizirajočih se držav, katerih delež zunanje trgovine v BDP je v istem
obdobju padel.
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so močno uporabljale strateško trgovinsko politiko v svojem razvoju (glej
Rowthorn in Kozul-Wright, 1998: 22). Ker ta skupina vključuje zelo uspe-
šne države, so rezultati zato pristranski. Res pa je tudi, da so se istočasno
stopnje rasti razvitih držav sistematično nižale, če jih primerjamo z ne-
globalizirajočimi se DVR. Sprva je v njih BDP na prebivalca rasel hitreje,
od 80. dalje pa je začel zaostajati za rastjo v globalizirajočih se DVR. 

Slika 16: Rast dohodkov na prebivalca 1980–2000

Vir: Economist, 13. marec 2004: 86.
❍ označuje države podsaharske Afrike

Slika razkriva povečevanje neenakosti v rasti dohodkov, ker se stopnja
rasti vzpenja glede na stanje v začetnem letu 1980, ki ga ponazarja hori-
zontalna os. Če bi se razlike manjšale, bi morala namreč padati. To pa ni
tako, če upoštevamo velikost posameznih držav (na sliki 16 vse vštete kot
ena enota ne glede na svojo velikost). To ponazarja slika 17.

Slika 17: Rast dohodkov na prebivalca 1980–2000 (po ocenah 1996) 
proporcionalno na število prebivalcev države

❍ označuje države podsaharske Afrike
Vir: The Economist, 13. marec 2004: 74.
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Krogi so narisani skladno z velikostjo držav. Očitno največja sta kroga
Indije in Kitajske, ki izstopata tako po številu prebivalcev kot izjemnih
stopnjah rasti. Takšna ponderirana stopnja rasti BDP na prebivalca v
istem obdobju očitno, čeprav rahlo pada, kar ponazarja, da manj razvite
države dohitevajo razvitejše in da se neenakosti manjšajo. To pa seveda
ne pove nič o tem, ali je bila ta rast v teh državah koristna za revne. 

Tudi Lall ugotavlja, »da so DVR uspešne v razmerah globalizacije, saj
krepijo svojo konkurenčnost in izvoz ter se hitro preusmerjajo v dinami-
čen, na tehnologiji temelječ izvoz. Žal pa je to le del resnice, saj je ta iz-
vozni dinamizem in uspešen izvoz tehnološko intenzivnih izdelkov osre-
dotočen na nekatere regije in države« (2002: 8).

Čeprav tudi veliko drugih študij dokazuje pozitiven vpliv rasti trgovine
na gospodarsko rast, pa vseeno ne kažejo nedvoumno, da trgovina pos-
pešuje rast. Mnoge študije posameznih držav namreč kažejo, da so se
razlike znotraj držav z odpiranjem povečale (na primer v Čilu, Kitajski in
ne nazadnje v bivših socialističnih državah.119 Razloge je treba iskati v:
a) dejstvu, da delež trgovine v BDP lahko odraža tudi zemljepisne dejavni-

ke, kot so bližina pomembnih tržišč. Male in bližnje države tako trguje-
jo več kot velike in oddaljenejše države. Odprtost je tako lahko funkci-
ja zemljepisnega položaja, ne pa samo trgovinske politike;

b) težko je izločiti vpliv trgovinske politike, liberalizacije trgovine od dru-
gih ukrepov domače ekonomske politike, od učinkov drugih reform, ki jih
države običajno simultano izvajajo;

c) zelo težko je ugotoviti smer vzročnih zvez; ali trgovina pospešuje rast ali
pa rast pospešuje trgovino (glej Dollar in Kraay, 2001a: 17).

Avtorja sta skušala izločiti nekatere teh dejavnikov tako, da sta pri-
merjala stopnje rasti po desetletjih in tako izločila vlogo zemljepisnega
dejavnika, ki se med dekadami seveda ne spreminja. Glede vpliva drugih
politik sta kontrolirala dejavnike, kot so stabilnost denarne politike, fi-
nančni razvoj in politična stabilnost. Nazadnje sta uporabila še ekonome-
trično metodo, ki manj verjetno odraža obratno vzročnost med rastjo in
trgovino. Tako dopolnjena analiza je pokazala statistično značilen učinek
trgovine na rast; povečanje deleža trgovine v BDP za 20 odstotnih točk je
vplival na povečanje stopnje rasti med 0,5 % in 1 % letno (str. 17). Toda
odprto je ostalo vprašanje endogenosti odprtosti, kar je glavna kritika
njune analize. Frankel in Romer (1999) sta takšno metodološko pomanj-
kljivost odpravila in ugotovila, da deleži trgovine pomembno vplivajo na
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119 V Čilu se je Ginijev koeficient povečal kar za 12 točk, to je z 0,46 l. 1971 na 0,58 l.
1989 (Rodrik, 1999: 149). V nekdanjih socialističnih državah se razslojevanje ni za-
čelo neposredno s tranzicijo, saj Oražem in Vodopivec (1995) ugotavljata, da se je
neenakost v plačah povečala že v obdobju 1987–1991, to je do razmaha tranzicije.
Povečali so se tako donosi na izobrazbo kot na izkušnje. Neenakosti so se povečale
tako med izobrazbenimi skupinami kot znotraj njih (Vodopivec, 1996: 114–117).
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rast BDP na prebivalca. Pomemben prispevek k razreševanju te dileme
sta dala tudi Rodriguez in Rodrik (2000).

Manj dvomov je glede vpliva liberalizacije trgovinskega režima na rast,
kot pa je o tem, kako takšno odpiranje vpliva na porazdelitev dohodkov.
Dollar in Kraay sta ugotovila, da so dobrin trgovinske liberalizacije delež-
ni vsi (2001b). Takšne ugotovitve potrjujejo tudi rezultati analize globali-
zirajočih se držav v razvoju po letu 1980, kot jih ponazarja slika 18. Ne-
enakosti med državami so se v obdobju 1960–1995 zmanjševale in rahlo
večale znotraj držav, kar velja še toliko bolj za globalizirajoče se države. V
nekaterih državah so se razlike povečale (na primer v Kitajski), v drugih
pa so se zmanjšale (na primer Maleziji).

Slika 18: Globalizirajoče se države in svetovna neenakost – 
po posameznikih in med državami 1960–1995

Vir: Dollar in Kraay, 2001a: 18.

Očitno je, da se lahko neenakost znotraj držav z odpiranjem tako po-
veča kot zmanjša. Ključno je odgovoriti na vprašanje, zakaj takšne razli-
ke. Mnogi kažejo s prstom na različne razvojne strategije. Drugačno pa 
je stanje, ko gre za razlike med državami. Hitra rast globalizirajočih se 
držav kaže na to, da bi se razlike morale zmanjševati. Dollar in Kraay
(2001a) sta ugotovila, da se svetovna neenakost zadnjih 40 let ni spreme-
nila ali pa se je celo malo zmanjšala, kar pa ni statistično značilno.

Rodrik (2000) opozarja, da moramo njune rezultate jemati z zadržkom,
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ker temeljijo na deležu trgovine v BDP (na katerega politiki nimajo vpli-
va, in na višini carinskih stopenj, ki pa so v rokah vlad). Padec deleža tr-
govine v BDP je lahko (kot sta opozorila Birdsall in Hamoudi, 2002) re-
zultat zunanjih dejavnikov, slabšanja trgovine z naravnimi viri, katerih
cene so v 80. letih padale. Posledično so te slabše okoliščine omejile še
izvoz in odprtost je padla. Tudi zgodovinske izkušnje so pokazale, da so
se države, ki so sledile VB v času industrijske revolucije, razvijale s po-
močjo zaščite, ki bi jo danes lahko označili kot zelo protekcionistično. V
ZDA so uvozne zaščite po državljanski vojni, to je v obdobju, ko so dohi-
tele in prehitele VB, znašale okoli 40 % (Rodrik, 1999: 142). Kljub temu pa
Baldwin (2003: 2) v svoji analizi sklepa, da vseeno večina študij kaže, da
nižje trgovinske ovire, stabilni tečaji, preudarna denarna in fiskalna poli-
tika ter odsotnost korupcije pospešujejo gospodarsko rast. 

Odprta pa ostajata dva temeljna problema. Prvič, kakšna je smer kav-
zalnosti odnosa med globalizacijo in odprtostjo, in drugič, kaj poganja
mednarodno neenakost in kaj jo odpravlja. Rodrik v nasprotju z Dollar-
jem in Kraayem trdi, da odpiranje sledi rasti, in ne, da je rast posledica od-
piranja. To utemeljuje s podatki za Kitajsko in malo manj očitno Indijo, ki
sta dosegli visoke stopnje rasti ob zaščiti in se šele kasneje odprli. Glede
drugega vprašanja »zgodovina kaže, da je v prvem valu globalizacije odlo-
čilno vlogo v izenačevanju dohodkov odigrala migracija delovne sile v
novi svet. V novejšem času, ko je ta omejena, je to vlogo bolj prevzelo gi-
banje kapitala, ki lahko vpliva na zmanjševanje razlik. Bistveno vlogo k
zmanjševanju razlik so v novejšem času prispevala tudi gibanja v posa-
meznih velikih državah, zlasti Kitajski. Če hočemo odgovoriti na vpraša-
nje, kako zmanjševati razlike v svetu, je torej treba odgovoriti na vpraša-
nje, zakaj so nekatere države uspele spodbuditi svoj razvoj in zmanjševati
razliko, ki jih ločuje od razvitih. Pred Kitajsko je to uspelo novoindustria-
lizirajočim se državam, azijskim tigrom. Bistvo odgovora je zato morda v
strategijah razvoja in vlogi ustanov. North (1990) trdi, da so institucije
lahko glavna ovira ali pa spodbuda. Drugi zopet iščejo odgovor v vlogi
zemljepisnega dejavnika.120 Ta vpliva na osredotočanje dejavnosti okoli
središč razvoja in tako lahko vpliva na ohranjanje ali povečevanje razlik.
Podobno delujejo tudi demografski dejavniki, začetne možnosti in politi-
ka vlad. Primerjava med različnimi regijami je pokazala, da je Afrika zao-
stajala v rasti BDP na prebivalca zaradi neugodnih geografskih in zdravs-
tvenih razmer za celih 2,3 % letno v obdobju 1965–1990. Južna Azija pa se
je razvijala hitreje zaradi boljše politike (glej Sachs, 1997: 19–20).

Pomembno, a doslej zanemarjeno vprašanje pa je, kako se porazdelju-
jejo dohodki po celi svetovni populaciji. Analiza Salaja-i-Martina je poka-
zala, da se v obdobju 1970–2000 bistveno povečuje delež srednjega razre-
da, ljudi z dohodki med 1.000–10.000 dolarjev (glej pomik krivulje na
desno v spodnji sliki), drugi pa zopet menijo, da srednji sloj izginja.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

120 Glej str. 62.
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Slika 19: Nagibanje k večji enakosti; svetovna porazdelitev letnih 
dohodkov; prebivalci v milijonih

Vir: The Economist, Survey of Capitalism and Democracy, 28. junij 2003: 5.

Kot da se v svetu oblikuje močan srednji razred, ki v celem obdobju
1970–2000 krepi svoj delež v svetovnem dohodku, kar bi bilo mogoče in-
terpretirati tudi tako, da globalizacija k temu prispeva. V Indiji se je na
primer srednji razred potrojil. Milanović se ne strinja z oceno rasti sred-
njega razreda, saj trdi, da je popolnoma napačna, kajti globalna porazde-
litev blaginje je bolj neenaka kot pa porazdelitev znotraj najbolj neegali-
tarnih držav, kot sta Brazilija in Južna Afrika (Milanović, 2004a: 4).

Ali smo res priča konvergence v zadnjih treh desetletjih? Primerjalna
analiza stopenj rasti razvitih in DVR kaže, da bi ta teza lahko dobila
nekaj podpore, saj so stopnje rasti DVR v vseh treh desetletjih bistveno
višje kot tiste razvitih držav.

Tabela 7: Povprečne stopnje rasti razvitih in držav v razvoju 1970–2000

Ponderirana povprečja po državah Realna rast BDP 
Realna rast BDP na prebivalca 

1970–80 1980–90 1990–2000 1970–80 1980–90 1990–2000 
Industrijsko razvite države 3,14 2,75 2,41 2,35 2,16 1,74 
Tranzicijske države 5,17 1,70 -3,41 4,31 0,98 -3,40 
DVR 4,75 3,59 4,63 2,47 1,53 2,94 
Svet 3,81 2,86 2,46 1,94 1,16 1,06

Vir: Svetovna banka, World Development Indicators 2001; citirano po Berry in Seriex, 2003: 8.

Ko sta Berry in Seriex merila učinke rasti dohodka in prebivalstva na
svetovno neenakost, sta ugotovila, da je Ginijev koeficient padel v ob-
dobju 1980–2000 z 0,585 na 0,553 (padec za okoli 3 odstotne točke). Dru-
gačna pa je slika, ko pogledamo podatke na prebivalca. Tu so razlike bis-
tveno manjše in v obdobju 1980–90 so bile stopnje rasti v razvitem svetu
celo višje kot v DVR. Očitno je eden od razlogov, zakaj prihaja do slab-
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šanj razmerij, v hitri demografski eksploziji v DVR oziroma bistveno
počasnejši rasti prebivalstva v razvitem svetu. Zato sta Berry in Serieux
izločila dejavnik rasti prebivalstva (Ginijev koeficient sta računala ob
nespremenjenem prebivalstvu) in ugotovila, da se je Ginijev koeficient v
obdobju 1980–2000 znižal kar za 7 odstotnih točk. Upoštevaje rast prebi-
valstva pa se je povečal za 4 odstotne točke. Vse to izboljšanje pa je treba
pripisati močnemu vplivu Indije in Kitajske, ki skupaj tvorita skoraj tret-
jino svetovnega prebivalstva. Ko sta izločila ti dve državi, sta ugotovila,
da se je neenakost povečala (2003: 12 in 14). Brez demografske eksplozije
v DVR bi bili dohodki na prebivalca bistveno boljši. Izkušnje Kitajske to
potrjujejo, čeprav se seveda vsiljuje vprašanje človekovih pravic pri us-
merjanju politike rojstev, kakršno ima na primer Kitajska. Drugi izjemno
pomemben dejavnik pa so vojne v DVR in med njimi, te povzročajo
ogromne škode. Oglejmo si le dva primera. V vojni v Biafri je konec 60.
let umrlo okoli milijon ljudi. Podobno kasneje v Ruandi. Zemljevid Afri-
ke z vrisanimi vojaškimi spopadi od leta 1994 kaže, da so bile v podsa-
harski Afriki po letu 1994 kar 4 vojne oziroma spopadi, ki so zahtevali
nad 800.000 žrtev, in 17 z malo manj kot 800.000 mrtvimi. Leta 1999 
je petina Afričanov živela v državah, ki so jih pustošile vojne. Kar 107
afriških voditeljev je v obdobju 1960–2003 zgubilo oblast z vojno, invazi-
jo ali državnimi udari (The Economist, 17. januar 2004: 5, 8 in 9). V Nige-
riji je prišlo do ubojev dveh predsednikov in šestih državnih udarov v 30-
letni vojaški diktaturi. Zato ne preseneča ugotovitev Salaja-i-Martina
(IMF Survey, 15. marec 2004: 78 in 79), da sta poslabšanje institucional-
nih razmer in nafta verjetno najpomembnejša dejavnika nigerijskih eko-
nomskih in političnih problemov. Vojna v Biafri je bila namreč v veliki
meri rezultat boja za nadzor nad nafto. Ta pa po teoriji prekletstva narav-
nih virov lahko zavira razvoj, ker pospešuje rentništvo in korupcijo, kar
destimulira investicijsko klimo in rast ter končno ovira razvoj institucij,
ker ovira zveze med ljudmi in institucijami. S tem se strinja tudi J. Bhag-
wati, trdeč, da »se globalizaciji neustrezno pripisuje krivda za erozijo
lokalnih kultur, otroško delo121 itd., čeprav so vzroki mnogokrat v korup-
tivnih in nesposobnih vladah ali pa imajo mnogo globlje zgodovinske
korenine«. 

Drugi primer pa so vzroki za zaostajanje vseh drugih držav, nastalih iz
SFRJ, z izjemo Slovenije, ki bi ga težko pripisali na primer globalizaciji.
Tako kot v mnogih drugih državah tretjega sveta so vzrok vojne ali pa v
primeru Srbije in Črne gore izolacija, in ne odpiranje oz. globalizacija.
Od leta 1990 se je dohodek na prebivalca v Sloveniji povečal z 11.404 do-
larjev na 13.843 leta 2001, medtem ko je v Srbiji in Črni gori padel s
5.249 na 2.497 (torej se je več kot razpolovil), Bosni s 3.737 na 2.792, Ma-
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121 Študija Edmondsa in Pavčnikove kažeta na negativno, čeprav statistično nesignifi-
kantno zvezo med odprtostjo gospodarstva in okoliščinami za otroško delo (2004).
Toda podatek, da kar 246 miljonov otrok na svetu dela in kar tretjina v tveganih de-
javnostih, zaskrbljuje (ILO, 2004: 93).
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kedoniji s 3.905 na 3.154 ter Hrvaški s 7.351 na 6.802 dolarja (podatki po
Maddison, 2003: 105). Očitno je vedno potrebna zelo poglobljena analiza
vzrokov zaostajanja in se ne smemo zadovoljevati s hitrim iskanjem le
enega, politikom pogosto privlačnega zunanjega vzroka, ki jih razbreme-
njuje odgovornosti. Največja pretnja stabilnosti so konflikti znotraj držav
in ne med državami, pravi Streeten (2001: 76).

Ne le, da imamo zelo raznolike rezultate o vplivu globalizacije na 
porazdelitev dohodkov, ko gre za odnos med razvitimi in manj razvitimi
državami, tudi analize vpliva na same razvite države dajejo zelo različne
rezultate. Atkinson (2003) je ugotovil, da je globalizacija vplivala na drža-
ve OECD na različne načine:
a) primeri VB, Finske in Nizozemske potrjujejo U-hipotezo; Ginijev koe-

ficient je najprej padal (v času krize) in kasneje vzporedno s poletom
naraščal;

b) primera Kanade in Švedske ter Norveške in Nemčije sta nezgovorna
ali pa nejasna;

c) italijanski primer je bolj v obliki črke W. 

Spremembe v 90. letih pa jasno kažejo na tri skupine držav:
a) pri prvi (Norveška, Finska in Italija) so doživele povečanje Ginijevega

koeficienta za 3 točke
b) pri drugi, ZDA,122 Kanada in Z Nemčija, so doživele skromno rast Gi-

nijevega koeficienta in
c) zadnji dve državi (VB in Nizozemska), pri katerih ni bilo spremembe,

ali pa Švedska, kjer različna merila dajejo različne rezultate (Atkinson,
2003: 16).
Tako različni rezultati otežujejo izpeljavo zelo jasnih zaključkov. To je

mogoče šele, upoštevaje zelo bogato zakladnico analize različnih državno
specifičnih dejavnikov.

Globalizacija in neenakomeren razvoj – sklepne ugotovitve

Na vprašanje, zastavljeno na začetku tega poglavja, ali globalizacija
manjša ali veča neenakost med državami, ni mogoče dati enega in ned-
voumnega odgovora. Učinki so različni glede na obdobje, možnosti in po-
ložaj posameznika (skupine, države), vidik, s katerega jih ocenjujejo, in
končno glede na kriterije ocenjevanja. 

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

122 Milanovićeva analiza pa je pokazala, da je v ZDA porazdelitev dohodkov dejansko
konvergirala po obeh načinih merjenja, konceptu I in II (2004b: 48).
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Slika 20: Spremembe neenakosti v 73 državah od 60. do 90. let

države z rastočo države s stabilno države s padajočo
neenakostjo neenakostjo neenakostjo
tranzicijske države DVR razvite države

Vir: ILO, 2004: 44, po Cornia in Kiiski, 2001.

Kar 59 % prebivalstva od vseh 73 analiziranih držav je živelo v tistih dr-
žavah, v katerih se je neenakost povečala. Le pet odstotkov prebivalcev je
živelo v državah, v katerih se je neenakost zmanjšala. Malo več kot tretji-
ni prebivalcev (36 %) pa se stanje ni spremenilo (ILO, 2004: 44).

Še večja so razhajanja, ko gre za odgovore na vprašanje, kaj povzroča
takšne ali drugačne rezultate, kakšne so vzročno-posledične zveze, kaj je
kokoš in kaj jajce. Zanesljivo je trditi le, da se je neenakost zelo dolgoroč-
no vzporedno z globalizacijo povečevala, če jo merimo z Ginijevim koefi-
cientom, čeprav imamo tudi obdobja zmanjševanja razlik. Nič pa to ne go-
vori o tem, ali je globalizacija kriva za naraščajočo neenakost. Dollar in
Kraay ter Sala i-Martin se nagibajo k tezi, da globalizacija (navzven narav-
nana strategija razvoja) vodi v konvergenco, ker so se globalizirajoče drža-
ve razvijale hitreje. Manj pa je jasno, ali so hitreje rasle zaradi odpiranja ali
pa je hitrejša rast privedla do odpiranja. Drugi (na primer Milanović) ena-
čijo zgodnje faze globalizacije s kolonializmom in s tem najbolj grobimi in
nehumanimi oblikami izkoriščanja in podrejanja, torej tudi zaostajanja, in
menijo, da se neenakost med državami dolgoročno pretežno krepi.

Očitno so rezultati analiz ambivalentni, pa tudi predvidevanja teorij ne
dajejo enoznačnih odgovorov. Jasno je le to, da so rezultati globalizacije:
– v različnih zunanjih in notranjih okoliščinah (strategijah, politikah123)

različni, da torej niso »od boga dani«, pač pa nanje lahko vplivamo;
– odvisni tudi od oblik instrumentov globalizacije (migracija delovne

sile, trgovine, tujih investicij);

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

123 Beck, Levine in Loayza (2000) so ugotovili močno korelacijo med nacionalnimi poli-
tikami in rastjo skupne faktorske produktivnosti. Skupna faktorska produktivnost
(TFP, total factor productivity) ali tehnološki napredek se meri kot razlika med rast-
jo produktivnosti in rastjo zaposlitve vseh proizvodnih dejavnikov (kapitala, dela,
materialnih stroškov). Obenem pa so ugotovili, da so zunanja sestavina mednarodne
odprtosti, merjena z deležem trgovine v BDP in s premijo na tečaj na črnem trgu, po-
membno korelirane z gospodarsko rastjo (glej Easterly in Levine, 2001: 211).
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– pogojeni s stopnjo razvoja države, ki se vanjo vključuje; večja je verjet-
nost, da bodo koristi odtehtale stroške nad določeno stopnjo razvoja;

– glede uvoza tehnologije (neposredno ali prek TNI itd.) lahko pozitivni
ob lastni aktivni politiki spodbujanja tehnoloških sposobnosti, ki kre-
pijo zmožnosti asimilacije tujega in njegovo oplajanje z lastnimi spo-
sobnostmi.

Dejstvo, da so se kljub slabšanju Ginijevega koeficienta nasploh poka-
zala tudi krajša obdobja izboljšanja, pa tudi bistvenega izboljšanja neka-
terih drugih kazalnikov človeškega razvoja (pismenost, zmanjšanje stop-
nje umrljivosti itd.), da so se nekatere manj razvite države približale ravni
razvoja razvitih, kaže na to, da je v globalizaciji mogoče biti uspešen. To
še ne pomeni, da je globalizacija nujen, še manj pa zadosten pogoj za us-
pešen razvoj ali da obstaja kakšen avtomatizem učinkov ne glede na poli-
tiko vlad. Pomeni le, da uspešna politika lahko nagne tehtnico koristi in
stroškov globalizacije na pozitivno stran. To pa je mogoče doseči le s po-
močjo okrepljene redistribucijske vloge države in mednarodnih organiza-
cij. Odsotnost takšne vloge lahko sproži upor zoper globalizacijo, ki
lahko zaustavi njene pozitivne učinke. Takšna reformistična usmeritev se
zdi edino možna politična opcija, če so točna pričakovanja, da lahko glo-
balizacijo zavrejo le velika svetovna vojna ali kriza, sicer pa bo napredo-
vala. Ljudje smo z razvojem znanosti in tehnologije ustvarili infrastruktu-
ro, ki spodbuja globalizacijske tendence. Gre torej za to, da se reke
globaliziranja preusmerijo v miren tok, da se njen zgornji hudourniški
tok (zgodnje grobe oblike) uravna tako, da ne podira bregov in da teče v
korist vse več držav in ljudi.

Zgodovina očitno kaže, da ni avtomatične zveze med ekonomsko rast-
jo in blaginjo, čeprav je blaginjo težko zagotavljati brez rasti. Prav tako ni
mogoče zmanjšati revščine brez rasti. Edini način bi bil, da bi rezine kola-
ča postajale vse tanjše in tanjše. To je enakost v revščini, ki utruja, kot
smo se naučili iz izkušenj Severne Koreje in Sovjetske zveze (Bhalla,
2002: 335). Kasneje, z rastjo, pa se odpira več možnosti krepitve blaginje.
Prav ta pluralizem razvojnih strategij se zdi glavni izziv za politiko, obe-
nem z iskanjem poti za pravo vlogo vlade pri tem, da bi bila sposobna
zaščititi tiste, ki z globalizacijo izgubljajo, ki so bolj izpostavljeni njenim
nestanovitnim gibanjem. Rodrik (1997) razlaga rastoče državne izdatke,
ki so pred drugo svetovno znašali v razvitih državah le okoli 20 % in se
povzpeli danes na okoli 47 % njihovega BDP (po Economist, 21. junij
1997: 86), prav z vse večjo izpostavljenostjo mednarodni trgovini in s tem
večjo izpostavljenostjo tveganjem, pa tudi nestanovitnostjo dohodkov. Z
rastjo javnega sektorja želijo države nevtralizirati nestanovitnost, ki jo
prinaša globalizacija. 

Tudi to, kar danes tako pogosto poudarjamo, na znanju, inovacijah te-
melječa družba, je po definiciji nestabilna vse od Schumpeterjeve krea-
tivne destrukcije dalje. Tudi vse večja odprtost svetovnega trgovinskega

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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sistema, ki vpliva na rast števila malih držav, krepi možnosti za konflikte.
Vzporedno z rastočim deležem javnih izdatkov nasploh so se v državah
OECD (edina izjema je bila Norveška) povečali tudi ožje opredeljeni
državni izdatki za socialo (nadomestila za nezaposlenost, invalidnost,
zdravstveno varstvo, pokojnine, družinske podpore, vključno z otroškimi
dodatki, in stanovanje) od 19,5 % leta 1980 na 24 % leta 1995 (Grauwe in
Polan, 2003: 3). Če torej obstaja tekma stroškov k dnu, kot trdijo nasprot-
niki globalizacije, je bil ta vpliv v tem obdobju dokaj šibek.

Toda v zadnjih desetih letih se je v nasprotju s siceršnjo zgodovinsko
rastjo javnih izdatkov pod pritiskom sicer sporne teze o tekmi stroškov k
dnu, ki jo vsiljuje globalizacija, delež javnih izdatkov v BDP v večini dr-
žav vseeno zmanjšal. To se nanaša ne le na liberalno usmerjene države,
kot je na primer VB, pač pa tudi na bolj socialne skandinavske države.124

»Ta padec je bil relativno večji v DVR; s 35 na 27 % v obdobju 1972–1986«
(Streeten, 2001: 28). Podatki torej dolgoročno potrjujejo Rodrikovo tezo,
da naj bi se izdatki za socialno varnost z rastočo globalizacijo krepili, če
hočejo države ublažiti te nestanovitnosti, da bi zagotovili doseženi druž-
beni dogovor, ne pa v vseh državah in v vsakem obdobju. Kasneje bomo
sicer pokazali (glej slike 26–29, da takšna korelacija rasti državnih izdat-
kov ni toliko povezana z globalizacijo, kot to misli Rodrik. Res pa je, da je
empirična raziskava Grauweja in Polana pokazala, da so tiste države, ki
porabijo za socialno varnost več, tudi konkurenčnejše. Nista pa ugotovila
obratne vzročne zveze med konkurenčnostjo in izdatki za socialno var-
nost (2003: 3, 7 in 8). Takšna tekma k dnu pa dejansko poteka med sami-
mi DVR (glej Bhagwati, 2004: 129). Slika 21 prikazuje razmerje med stop-
njo konkurenčnosti države in izdatki za socialno varnost. Čim več država
porabi za socialno varnost, bolj konkurenčna je. Bhagwati celo govori o
»tekmi k vrhu«, saj so politični pritiski povzročili uvajanje višjih social-
nih standardov celo v manj razvitih državah, pa če je to ustrezno ali ne
(2004: 123).
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124 Na Švedskem je na primer ta delež po podatkih OECD padel s 73 % l. 1993 na 59 % l.
2003, na Finskem s 64 na 51 %. V Franciji je padel le za malenkost, medtem ko je v
Nemčiji ostal nespremenjen na ravni 50 % (Economist, 20. marec 2004: 114).
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Slika 21: Socialni izdatki in rang konkurenčnosti držav po IMD 
v obdobju 1997–2001

Vir: Grauwe in Polan, 2003: 7.

Slika kaže, da »se države z zelo razvitimi sistemi socialne varnosti ne
srečujejo nujno z izbiro med izdatki za socialno varnost in konkurenč-
nostjo. Države OECD, ki porabijo veliko za socialne potrebe, so tudi naj-
boljše po konkurenčnosti. Edina izjema so ZDA.125 »Države z relativno
enakomernejšo porazdelitvijo premoženja in dohodkov kažejo tendenco
hitrejše rasti tako dolgo- kot srednjeročno,« ugotavljajo tudi Cornia,
Shorrocks in Van der Hoeven (2004: 2).

Toda kavzalnost lahko deluje v obeh smereh; države, ki so visoko kon-
kurenčne, si lahko privoščijo višje izdatke za socialno varnost. To pa lahko
pozitivno vpliva na produktivnost, kar spodbuja konkurenčnost. Obratno
pa lahko socialni izdatki vplivajo na konkurenčnost tako, da zmanjšujejo
socialne konflikte, krepijo vlado in domače ustanove ter človeški kapital.
Ta pa se krepi s pomočjo socialnih storitev. Vse to vpliva na stabilnost
družbe in zmanjševanje konfliktov (glej Grauwe in Polan 2003: 21).

Novinar Business Weeka T. Friedman je v svoji knjigi to potrebo po
krepitvi redistributivne vloge vlad in zagotavljanju socialne stabilnosti,
pravičnosti, miru, vzporedno z nujnim odpiranjem slikovito ponazoril s
tremi cirkuškimi napravami:
– trapezom: tržna ekonomija, podjetništvo, pripravljenost prevzemati

tveganja, ki ženejo razvoj naprej,
– trampolinom: programi izobraževanja delavcev, ki zgubljajo delo, in
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125 Ko je bilo to merjeno (1997–2001), so bile najbolj konkurenčno gospodarstvo, pa po-
rabijo samo 17 % za socialno varnost v primerjavi z okoli 30 % v večini severnoevrop-
skih držav. Nekateri zato trdijo, da so vzorec, kakšen bo vpliv globalizacije na evrop-
ske države v bodoče (Grauwe in Polan, 2003: 8).
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– rešilno mrežo, ki naj ujame tiste, ki si ne pomagajo niti sami niti jim
ne more pomagati dodatno izobraževanje zaradi nesposobnosti, staro-
sti, bolezni … (Friedman, 2000: 445–451).

Vse to je potrebno, ker bi bila »zmaga globalizacije za ceno socialne
dezintegracije zelo plitka« (Rodrik, 1997). Koristi globalizacije so očitne,
škode pa tudi. Tistim, ki občutijo več škode kot koristi, je, skratka, treba
pomagati ali tako, da se sami usposobijo za uvrstitev med dobitnike glo-
balizacije, ali tako, da jim pri tem svetuje in pomaga država z različnimi
programi. Nazadnje pa ostanejo tisti, ki jim vse to ne pomaga. Ali kakor
se je pred leti izrazil neki španski kolega, ko smo govorili o tem, kaj se
zgodi z nekonkurenčnimi panogami po vstopu v EU: »treba je organizira-
ti pogreb na državne stroške«.

Ker se je relativna moč z globalizacijo nagnila v korist kapitala, je nalo-
ga držav s svojo redistribucijsko politiko gladiti nujno stransko škodo,
pomagati tistim, ki jih prizadeva tako močno, da se odvračajo od nje. V
nasprotnem primeru bomo na koncu oskubljeni pozitivnih strani globali-
zacije, svetovne delitve dela in specializiranje. Z večanjem nestanovitno-
sti, vse večjo ranljivostjo in negotovostjo se vloga države kot stabilizator-
ja, kot socialnega blažilca prej krepi kot pa slabi, vse zato, da bi se
globalizacija počlovečila in bi se tako v njej krepile pozitivne razsežnosti.
V nasprotnem primeru lahko socialna bomba neenakosti, krivic in revš-
čine eksplodira, zavre globalizacijo in ogrozi tudi nadaljnje bogatenje
premožnih. Če parafraziram Rodrika, ki trdi, da je »globalizacija lahko
vir mnogih ekonomskih koristi. Toda to so le potencialne koristi, ki so
lahko popolnoma uresničijo le, kadar jih spremljajo komplementarne in-
dividualno specifične politike in institucije, njim lasten kapitalizem. Dr-
žave naj se integrirajo v globalni kapitalizem na njim lasten način, ne pa
po pogojih, ki jih določajo globalni trgi ali multilateralne institucije« (Ro-
drik, 1999: 1 in 3). 

Za nekoga, ki ima dolg spomin na vse specifičnosti, na katere smo se
sklicevali v nekdanji samoupravni socialistični Jugoslaviji, zveni to zelo
znano in celo nevarno, ker so bile specifičnosti vedno prikladen odgovor
za različna čudaštva. Rodrika, ki se sam opredeljuje kot »ekonomist glav-
nega toka«, ne gre razumeti, da te specifičnosti potisnejo temelje tržne
ekonomije v kot. Gre za specifični način uveljavljanja tržnih zakonitosti,
njihovo dimenzioniranje glede na objektivno in subjektivno (človeški ka-
pital, znanje) stopnjo razvoja. Izkušnje prepogosto kažejo, da je prisega-
nje na specifičnosti samo izgovor za resne odklone od bistvenih tržnih
zakonitosti ali pa zatočišče nesposobnih, ki želijo podaljševati svoje po-
dedovane privilegije (na primer zaščito) v nedogled, ne da bi se sami pra-
vočasno prilagajali novim razmeram. Iste izkušnje pa tudi kažejo, da
imajo manjše države manj manevrskega prostora za svojo samosvojost
kot velike. »Države z velikimi nacionalnimi trgi, si lahko privoščijo večjo
heterodoksnost,« trdi Rodrik (1999: 64). Eden od razlogov je preprosto ta,
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da so male države bolj odvisne od svetovnega trga, od MEO in s tem tudi
od režimov, ki tam vladajo. Male države so, skratka, bolj odvisne od prav-
nih norm tako doma kot regionalno ali multilateralno, ker te lahko varu-
jejo njihove interese pred samovoljo velikih. Zato pa so tudi največje za-
govornice multilateralizma.

Ključno pa je, da se odprtost in s tem globalizacija ne jemlje kot cilj za
sebe, pač pa kot sredstvo za napredek. Ne gre za to, da se brezpogojno
ubogajo diktati globalnih trgov ali pa multilateralnih ustanov, pač pa, da
se vedno skuša najti pravo mero ustvarjalnega prilagajanja zunanjemu
okolju in notranjim determinantam. »Države, ki so uspele v povojnem
obdobju, so tiste, ki so uspele oblikovati domače naložbene strategije, s
katerimi so spodbudile razvoj, in tiste, ki so oblikovale ustrezne ustano-
ve, s pomočjo katerih so ublažile zunanje šoke, ne pa tiste, ki so se zana-
šale na odpravljanje ovir trgovanja in kapitalske transfere … Odprtost ne
zagotavlja vzdržne ekonomske rasti, lahko k njej prispeva, če so drugi
deli sestavljenke izpolnjeni. … Odprtost (globalizacija op. M. S.) je mešan
blagoslov, tak, ki ga je treba negovati, da bi pozitivno prispeval k razvo-
ju.« (Rodrik, 1999: 13). Male države imajo v tem bistveno manj možnosti
izbire kot velike, saj morajo biti usodno naravnane na svetovni trg (eko-
nomije obsega in sinergij, ter da bi izkoristile eno svojih redkih predno-
sti, to je prednost specializirati se), s tem pa postajajo bolj ranljive, kar
potiska relativno težo ustanov za blažitev šokov in porazdeljevanje stroš-
kov in koristi navzgor. Liberalizacija MEO se zdi nujna, čeprav ni soglas-
ja o tem, ali finančna liberalizacija, ki pogosto sledi liberalizaciji medna-
rodne trgovine, pospešuje rast, ker jo pogosto spremljajo tvegani pretoki
kapitala, kar vodi v finančno krhkost in veča možnosti za finančne krize.
Raziskava Tornella in sodelavcev (2004: 1) je pokazala, da je ne glede na
gornje finančna liberalizacija vodila v višjo rast BDP in da so hitro rastoče
države prav tiste, za katere je značilen cikel rast – recesija. Liberalizacija
vodi v hitro rast, pa tudi večjo ranljivost. Visoke stopnje rasti pogosto
spremljajo tudi krize oziroma cikli recesija – rast. Zato nekako ne prese-
neča njihov zaključek, da so občasne krize lahko celo nujni sestavni del
razvoja DVR. 

Kljub vsem negativnim tendencam, prevladujočega povečevanja nee-
nakosti v svetu pa nam primeri uspešnih držav, ki so se približale ali do-
segle razvoj razvitih držav, ter obeti, da se svetovna razvojna krivulja
morda približuje Kuznetsevi točki obrata, po katerem se neenakost lahko
začne zmanjševati, ter podatki za zadnji dve desetletji, ki kažejo nekatere
elemente konvergence, vlivajo optimizem. Zlasti, ker se je pokazalo, da
lahko uspešne politike in institucije v državah bistveno prispevajo k us-
pešnemu razvoju in konvergenci. Bolj kot pa bi sicer kazal avtomatizem
trga ali pa porazdelitev virov po državah kot objektivni zunanji determi-
nanti njihovega položaja v globalizirajočem se svetu.

Znaki, ki kažejo, da bi pod določenimi pogoji nadaljnja faza globaliza-
cije lahko vodila h konvergenci dohodkov, so spodbudni, toda daleč od
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tega, da bi bili gotovi ali celo avtomatični.126 Možno jih je zagotoviti le z
ustrezno mednarodno/regionalno politiko vzpostavljanja možnosti za hi-
trejši razvoj manj razvitih ter ob ustreznih domačih strategijah držav. Da
se je danes težišče instrumentov globalizacije nagnilo v korist kapitalskih
pretokov, je po eni strani obetavno, saj lahko pospešijo rast, po drugi pa
povzroča skrbi, saj se kapital giblje bolj v smeri razvitejših.127 Avtomati-
zem torej ne more rešiti problema neenakomernega razvoja. 

Kaj pa zdaj?

Enoviti in enosmerni odgovori so zelo redek privilegij. Pri ocenjevanju
vpliva globalizacije na neenakost prav gotovo nimamo te sreče. Ni enega
odgovora. Analize dajejo nejasne in pogosto dvoumne odgovore. Zato
tudi rešitve ne morejo biti enostavne, še manj enoznačne. Daleč smo od,
recimo, idealnega sveta M. Keynsa, ko naj bi bile »ideje, znanje, umet-
nost, gostoljubnost, potovanja mednarodni« (1933: 237). Danes so ideje,
znanje, informacije blago, ki stane zato, ker jih je drago proizvajati. In vse
dokler bo znanje blago, ne bo svobodno »potovalo«, pač pa se bo prodaja-
lo. Zato je treba biti realist in se spopasti s svetom, kakršen je, se naučiti
plavati in krmariti v njegovih razburkanih vodah, ne pa se kalimerovsko
pritoževati, medtem ko nas tokovi vlečejo na dno. To pa seveda ne pome-
ni, da ne velja sveta spreminjati, saj je očitno zelo potreben sprememb. In
pri tem tudi kakšne malo bolj, za zdaj utopične ideje ne škodijo.

Kaj torej storiti v zvezi z globalizacijo in neenakostjo med državami,
kdo in kdaj, če izhajamo iz domneve, da tukaj in sedaj živimo z globali-
zacijo? Izhajajoč iz argumentov, da enakomernejša porazdelitev dohod-
kov lahko pozitivno vpliva na razvoj, in ugotovitev nekaterih analiz, da
globalizacija/odprtost deluje pozitivno na razvoj nad določeno ravnjo raz-
voja,128 se zdi osnovni problem, kako to narediti. Kako čim prej do te toč-
ke, nad katero bi bila globalizacija vsem ljudem/ državam prijaznejša, da
bi enakomerneje porazdeljevala stroške in koristi. Globalizacijo bi morali
vzeti resno vsi in v vseh razsežnostih. Paroli proste trgovine, laissez-faire,
bi se moral vrniti še Quesnayev dodatek, laissez-passer (neomejena poto-
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126 Deloma so slabša razmerja med bogatimi in revnimi tudi posledica uspeha »revnih«,
ki se priključujejo bogatim. Prepad se lahko potem, ko se na primer Kitajska priklju-
či razvitejšim državam, še poveča, kar pa bi bilo v precejšnji meri statistično zavaja-
nje.

127 V letu 1990 je bogatih 20 % svetovnega prebivalstva dobilo 92 % bruto priliva tujih
portfeljskih naložb in 79 % TNI, najrevnejših 20 % pa le 0,1 % portfeljskih in 0,7 %
TNI (Easterly in Levine, 2001: 205).

128 Tega ni mogoče kar tako kvantificirati zaradi regionalnih razlik v načinih in zemlje-
pisnih okoliščinah življenja.
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vanja in migracije delovne sile). Kar prepogosto je zavzemanja razvitih za
liberalizacijo, za neovirano globalizacijo ob njihovi visoki zaščiti kmetijs-
tva, pa tudi uvoza tekstilnih izdelkov, torej na njihovih občutljivih po-
dročjih, oklepanje »zastarelih konceptov« protekcionizma, čista hipokri-
zija. Dejanska plačila carin DVR so velikokrat celo absolutno višja kot
razvitih držav.129 »Pridigarji« naj se dobro poslušajo in začnejo slediti
svojim lastnim nasvetom drugim, pa bi bilo potrebno manj pomoči DVR.
V nasprotnem primeru tvegamo, da se razpoči balon nakopičenih social-
nih razlik, socialna bomba, ki tiktaka zlasti med najrevnejšimi državami
v Afriki. Ta bi lahko ogrozila tudi razvoj bogatih.

Osnovni mednarodni problem je pravzaprav Afrika, ki se očitno ni
sama sposobna povzpeti na Friedmanov »trapez« in se samo nekateri
Afričani lahko uspešno razvijajo s pomočjo »trampolina«. Povsem sama
se prav gotovo ne more izkopati iz zaostalosti. Samo regionalna ali pa
mednarodna prizadevanja pa prav tako ne bi bila zadosti. Le skupna,
toda kakšna, so lahko uspešna. Povojna strategija razvoja se je pomikala
od parol, dajte nam pomoč, preko ne pomoči, pač pa trgovina, reševanja
temeljnih človeških potreb, pa zahteve po novi mednarodni ekonomski
ureditvi v 70. letih ter strategije naslanjanja na lastne sile in končno do
prevlade rešitev, izhajajoč iz washingtonskega konsenza. Noben tak pri-
stop ni rešil Afrike niti se ne zdi odločilen za uspešen razvoj Azije in
deloma Latinske Amerike. Lastne strategije razvoja so se pokazale kot
pomembnejše, in to bolj tiste, ki so države peljale po poti hitrejše indu-
strializacije in pospeševanja izvoza vse bolj predelanih industrijskih iz-
delkov. Toda obrat v to smer je možen šele na določeni razvojni stopnji,
do katere pa je treba priti. Ne smemo pozabiti, da so bile tudi v preteklo-
sti razvojne možnosti azijskih držav podobno temne, kot so danes afriš-
kih. Ko je G. Myrdal pisal Azijsko dramo v 60. letih, je povprečen Azijec
ustvaril le polovico tega, kar takratni Afričan (Bhalla, 2002: 335). Zato se
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129 Študija Progressive Policy Institute iz ZDA je pokazala, da so bangladeški izvozniki
v ZDA plačali leta 2001 331 milijonov dolarjev carin (povprečna stopnja je bila 14,1
%). Podobno veliko carino so plačali vsi francoski izvozniki tega leta za svoj izvoz v
ZDA (povprečna carinska stopnja je bila 1,1 %), čeprav je bil francoski izvoz kar 13-
krat večji. Izvoz najmanj razvitih držav se spopada v razvitih državah s carinskimi
stopnjami, ki so 4- do 5-krat višje kot pa tiste za izvoznike iz razvitih držav. Carinske
stopnje za predelane surovine so v EU 2,75-krat višje kot za nepredelane (na Japon-
skem za 3,75-krat), kar omejuje vzpenjajnje po lestvici dodajanja vrednosti, osvaja-
nje višjih proizvodnih faz. Necarinske ovire dvignejo povprečno carinsko stopnjo v
EU s 5,1 % na 9 %. Poleg tega se največ antidumpinških sporov sproža proti izvozni-
kom iz DVR (ZDA in EU so jih sprožile kar 234). Zaprepaščujoče pa je, da se prihod-
ki iz teh sporov po Byrdovem amandmaju v ZDA neposredno izplačujejo izvozni-
kom, ki so se pritožili. Še najbolj škandalozna pa je podpora kmetijstvu, saj so te
subvencije dosegle leta 2001 v državah OECD kar 311 milijard dolarjev ali 6-krat
več, kot je znašala razvojna pomoč. Leta 2000 je EU vsako kravo subvencionirala v
višini 913 dolarjev, kar je ogromno v primerjavi z 8 dolarji za prebivalca podsahar-
ske Afrike. Enaki podatki so na Japonskem: 2.700 dolarjev za kravo in 1,47 dolarja
za podsaharskega Afričana (glej Wolf, 2004: 213).
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zdi edina rešitev omogočiti zaostalim državam to, kar so uživale tudi raz-
vite, preden so postale industrializirane: določeno, toda le začasno zašči-
to lastne industrije, da se usposobi za izvoz, in sproščen dostop do trga
razvitih držav. Seveda se lahko zastavi vprašanje, ali bi se v takem prime-
ru aktiviral argument skeptikov, ki pravijo, da takšno pospeševanje izvo-
za lahko uspe le nekaterim, ne pa vsem DVR (argument »zmotne se-
stave«, glej opombo 83). Afrika je končno primer, pri katerem je treba
uporabiti zaščitno mrežo, ker sama ne more skočiti s pomočjo trampoli-
na niti se ne morejo vsi Afričani lotiti tveganega podjetništva na trapezu.
Tako bi Afriki omogočili kupovanje časa, da se s pomočjo pospeševanja
izobraževanja in krepitve družbenega kapitala (s precejšnjo pomočjo
mednarodnih organizacij) usposobi za enakovrednejšo konkurenčno
borbo na svetovnem trgu. Izboljševanje izobraževanja in infrastrukture
ter zniževanje inflacije vodi v rast in zmanjševanje neenakosti. Pospeše-
vanje rasti dolgoročno zmanjšuje neenakost, čeprav jo lahko kratkoročno
tudi veča. Vloga vlad pri tem pa bi bila poskrbeti za ustrezno redistribu-
cijo koristi odpiranja tudi tistim, ki bi s tem zgubljali.

V srednje razvitih državah je temeljni problem poiskati ustrezno raz-
vojno strategijo, kajti pokazalo se je, da so se nekatere prav zaradi inova-
tivnih strategij uspele približati razvitim državam. Danes pa je manj mož-
nosti za »staro« industrijsko politiko, saj so ji zunanji dejavniki manj
prijazni. Vendarle pa so notranje značilnosti in ne zunanje omejitve odlo-
čilne za uspeh (glej Nolan in Pack, 2003: 92). Ključno vprašanje je najti
pravo »časovnico« odpiranja ter lastnim razmeram (družbenim sposob-
nostim; Abramovitz, 1989, in institucijam; North, 1990) in velikosti us-
trezno razvojno strategijo. Lallovo ugotovitev, da »endogeni strukturni,
institucionalni in družbeni dejavniki lahko nadaljnje povečujejo diver-
genco«, je mogoče obrniti in domnevati, da jo lahko tudi preusmerijo v
konvergenco ob ustreznih mednarodnih in nacionalnih reformah, prizna-
vajoč, da je več poti v nebesa. »Ob vse večji mobilnosti virov postajajo lo-
kalne sposobnosti pomembnejše za povezovanje z mednarodnimi ter s
tem njihova krepitev in ustvarjanje. Na splošno DVR potrebujejo nove,
osredotočene in inteligentne strategije povezovanja s svetovnim trgom, ki
bi okrepile sposobnost učenja od tuje tehnologije in znanja.« Sposobnost
vzdrževanja dohodkov in rasti je v globalizirajočem se svetovnem gospo-
darstvu odvisna od sposobnosti vsake države posnemati ali uporabljati
tehnologijo, ki je bila oblikovana drugje. »Neovirana globalizacija verjet-
no nadalje pospešuje razlike, razen če tehnološki zaostaleži začnejo z
lastnimi strategijami pospeševati svoje tehnološke sposobnosti« (Lall,
2001: 1505, 1506).

V razvitih in v vseh drugih državah, ki se jim približujejo, pa se vsiljuje
predvsem problem takšne notranje porazdelitve dohodkov, ki ne bo zavr-
la odpiranja/globalizacije zato, ker bodo notranji socialni problemi pov-
zročili upor zoper globalizacijo, ki se vsiljuje kot primeren »grešni kozel«
za kopičenje gospodarskih težav. Verjetno bodo na dolgi rok pridobivali
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pomen argumenti tistih, ki trdijo, da enakopravnejša porazdelitev dohod-
kov pospešuje razvoj, in tistih, ki ugotavljajo, da država zaradi globaliza-
cije ni na smrtni postelji, pač pa se njena vloga zaradi globalizacije spre-
minja, pridobiva njena redistribucijska vloga in vloga »rešilne mreže«, ki
amortizira vse večje nestanovitnosti in šoke, ki jih povzroča vse večje od-
piranje/globalizacija. To velja še prav posebej za male, zaradi nujno večje
odprtosti bolj ranljive države. Upoštevati pa velja, da so nihanja različna
glede na različne oblike MEO; največja so pri komercialnih kreditih,
manjša celo pri portfeljskih in najmanjša pri TNI. Koeficient volatilnosti
je pri TNI 50 % tokov, pri portfeljskih naložbah skoraj 100 %, medtem ko
je skoraj šestkrat večji pri komercialnih kreditih (glej UNCTAD, 1998).
TNI so torej najbolj zaželena oblika priliva tujega kapitala, kot ugotavlja
Marcelo de Soto, ki je izračunal, da enoodstotni prirast deleža TNI v BDP
povzroči 0,4-odstotno rast BDP, medtem ko ga bančni krediti znižujejo za
0,2 odstotka (glej The Economist, 3. maj 2003: 10 in 11).

Če je torej glavni problem vse kompleksnejšega sveta porazdelitev do-
hodkov oziroma dobrin in stroškov globalizacije, potem odločilno vlogo
dobivajo družbene vede in institucije kot eden od pojasnjevalnih dejavni-
kov razvoja. Institucije namreč sestavljajo ljudje, torej precej drugače, kot
pa delujejo razvojni dejavniki, na primer zemljepisni položaj držav ali pa
tuja tehnologija.130 Rodrik in Subramanian celo menita, da kakovost in-
stitucij preseže vplive geografskega dejavnika. Njuna raziskava je poka-
zala, da sta njihova kakovost, to pa je zaščita lastninskih pravic, in prav-
na država pozitivno vplivali na rast dohodkov. Institucije postajajo
pomembna lokacijska specifična konkurenčna prednost držav. Kakovost
državnih institucij in institucionalne infrastrukture postaja po Dunningu
(2004a: 1) pomembnejši dejavnik produktivnosti. 

Zato ne preseneča, da se pozornost ekonomistov vse bolj usmerja na
institucije oziroma dejavnike uspešnega razvoja. To pa so vprašanja, ki si
jih je zastavljal že Adam Smith leta 1776 (glej Roland, 2004: 1). Tu pa smo
že blizu prava ali povsem v pravu, pa tudi ekonomiji in politologiji. Vezno
tkivo institucij je politološko (ali so demokratične, ali avtoritarne, ali
nekaj med tema skrajnostma). Če gre za mednarodne organizacije, trči-
mo na mednarodne odnose (pogajanja, kulturne razlike, procedure …),
saj gre za mednarodno vladanje. Ko gre za motivacije in samo delovanje
ustanov, smo na področju sociologije, celo psihologije itn. Skratka, svet
je tako kompleksen, da ga nobena disciplina sama ne more pojasniti
(Svetličič, 2004). Hitrost odzivanja postaja v tako hitro se spreminjajo-
čem svetu odločilna konkurenčna prednost. Zato ne preseneča Rolando-
va delitev institucij na počasne in hitre. Primer počasnih je kultura, ki
vključuje vrednote, prepričanja in družbene norme, medtem ko so hitre
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130 Neoklasična razvojna teorija namreč trdi, da bo razvoj revnih držav konvergiral s ti-
stim razvitih, če bodo te imele dostop do moderne tehnologije in če bodo spoštovale
lastninske pravice. Če se hočejo države razviti, se morajo torej odpreti in uvesti
dobro vladanje. Tako dosežejo samo obnavljajočo rast. 
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politične institucije. Prav interakcija med tema dvema vrstama institucij
lahko pojasni institucionalne spremembe, saj je ekonomska rast »proi-
zvod idej in institucij« (Roland, 2004: 28). 
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GLOBALIZACIJA NI NIČELNA VSOTA

Popularno belo-črno slikanje globalizacije, njena satanizacija na eni in
glorifikacija na drugi strani ustvarjata vtis, da zato, ker nekateri z globali-
zacijo dobivajo, drugi izgubljajo. Takšna percepcija ne preseneča, kajti
vzporedno s krepitvijo globalizacije se svetovno gospodarstvo srečuje z
naraščajočo nezaposlenostjo in krizami večjih razsežnosti (od azijske,
ruske do argentinske do vztrajajočih recesij in nizkih stopenj rasti v raz-
vitih državah). Krugman sicer zanika možnost večje krize, trdi pa, da
bomo v bodoče soočeni z depresijsko ekonomiko (1999a). Zato je povsem
legitimno vprašanje, ali je globalizacija odgovorna za te sodobne proble-
me. Ali je globalizacija povzročila azijsko in vse druge krize? Ali so te
krize nalezljive prav zaradi globalne povezanosti svetovnega gospodars-
tva in se kot virus sprehajajo iz enega gospodarstva v drugega ter pretijo
zajeti celotno svetovno ekonomijo, saj gospodarski ciklusi med svetovni-
mi regijami vse bolj konvergirajo. 

Odgovora na ta zapletena vprašanja (še) nimamo. To, kar je mogoče
ugotoviti, pa vendarle je, da globalizacija ni igra ničelne vsote. Z njo ne
pridobiva nekdo nekaj, kar drugi zgublja. Tako, kot to ne drži za medna-
rodno menjavo. Globalizacija je tako kot mednarodna menjava igra pozi-
tivne vsote, kar pomeni, da z njo na koncu koncev vsi pridobivamo. To
pa ne pomeni, da z njo vsak pridobiva ali da vsi pridobivamo enako.
Zato, da bi bili vsi zmagovalci, da bi se izognili socialni dezintegraciji, je
treba uvajati ustrezne kompenzacijske politike, da se nekaj koristi zma-
govalcev globalizacije prerazporedi tistim, ki zaradi nje izgubljajo, zato
da bi bil skupni kolač večji. Dixit in Norman (1980) sta na preprostem
modelu pokazala, da takšen prenos od proizvodnih dejavnikov, ki prido-
bivajo, k dejavnikom, ki izgubljajo, omogoča, da potem vsi trošijo vsaj to-
liko kot prej, vendar so na višji indifirenčni krivulji. Z drugimi besedami,
to pomeni, da se kolač vsem veča. Če bi namreč globalizacija povzročila
(nacionalno) socialno dezintegracijo, bi bila to Pirova zmaga, kot pravi D.
Rodrik (1997). To terja več, toda drugačnega državnega (regionalnega,
mednarodnega) intervencionizma, in ne manj. Bolj kot postaja svet glo-
baliziran, večja kot so nihanja in ranljivosti, večja je potreba po blaženju
nestanovitnosti, po kompenzaciji poražencev ne le zaradi socialne varno-
sti, pač pa zaradi napredka zmagovalcev. Kajti socialna bomba poražen-
cev lahko raznese tudi vse koristi zmagovalcev.

Zmotno je mnenje, da globalizacija ustvarja neenakomeren razvoj, le
priliva olje na ogenj neenakomernega razvoja v svetu. Tako, kot je globa-



110

lizacija dejavnik dvigovanja življenjskih standardov, je tudi dejavnik kre-
pitve neenakosti. Toda ni edini dejavnik, ni glavni ustvarjalec teh neena-
kosti. Skupaj s P. Krugmanom (1999b) lahko ugotovimo, da je to eden od
tistih vidikov globalizacije, ki spremlja skoraj vsak pojav, kajti »slabe
stvari« se lahko dogodijo tudi v dobrem gospodarstvu (tudi pri globaliza-
ciji, op. M. S.). 
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ALI JE GLOBALIZACIJA PRAVIČNA?

Krugman je (1996: 66) zapisal, da je svet »nepravičen«. Economist je iste-
ga leta zapisal,  »fer ali ne, trgovina izboljšuje blaginjo trgujočih držav; 
žrtve take nepravičnosti bi morale biti vedno tako srečne«.131 Če to para-
fraziramo, bi lahko rekli, fer ali ne globalizacija izboljšuje blaginjo, če-
prav enih bolj kot drugih in čeprav pušča za sabo tudi poražence. Ko gle-
damo okoli sebe in vidimo naraščajočo neenakost, se zdi takšna trditev
kar malo cinična. Vendarle zdrži teoretična sita. Podobno je namreč za
mednarodno menjavo trdil tudi Ricardo, ko je v svojem zakonu primer-
jalnih prednosti,132 pokazal koristnost trgovine za vse države, ki trgujejo:
to pa ne pomeni, da je trgovina enako koristna za vse trgujoče države, še
manj za vsakega posameznika v njih. Trdil je le, da je vsem po trgovini
bolje, kot jim je bilo pred njo. Ni pa nujno, da je vsakemu posamezniku
bolje. Eni lahko zgubljajo, toda drugi dobijo toliko več, da se te zgube
kompenzirajo in presežejo. Trgovina je tudi znotraj posameznega gospo-
darstva sredstvo, ki omogoča delitev dela in specializacijo. Oboje pa
dviga standard oziroma blaginjo vseh sodelujočih. Teoretično torej ne
more biti dvoma o tem, da je globalizacija z vidika krepitve blaginje 
državnih gospodarstev, ki v njej sodelujejo, in svetovnega gospodarstva
koristna, saj krepi makro svetovno blaginjo, vsaj če jo merimo s tradicio-
nalnimi merili. 

Pri trgovini in globalizaciji gre dejansko predvsem za blaginjo. Niti Ri-
cardo niti zagovorniki svobodne trgovine v modernejših različicah ali pa
globalizacije danes ne trdijo (so lahko tudi kakšne izjeme), da je medna-
rodna menjava oziroma globalizacija pravična. Pri trgovini niti pri globa-
lizaciji ne gre za pravičnost, pač pa za blaginjo, standard ljudi, dobrine
potrošnikov. Teorija le pravi, da je mednarodna trgovina in po analogiji
globalizacija koristna nasploh. Kakšna pa je porazdelitev koristi od nje,
je drugo vprašanje. 

Tudi trgi niso »fer«, so pa učinkoviti v svojem pospeševanju produktiv-
nosti, so učinkoviti pri lokaciji virov, ki omogočajo optimalno specializa-
cijo in s tem dvig blaginje ne le znotraj držav, ampak tudi med državami.
In za to dejansko gre pri globalizaciji. Obenem pa ni nobenega dvoma, da
ima tržni mehanizem slabosti, napake, nepopolnosti, ki jih je treba po-
praviti. Trgi ne morejo zagotavljati dobrin, ki so po svoji naravi javne (na

131 The Economist, 27. januar 1996, str. 66.
132 To je eden od redkih ekonomskih zakonov, ki bodo prav gotovo preživeli zob časa. 
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primer obramba). Na drugih področjih trgov sploh ni. Tu vstopi država. 
Prav zaradi tega, ker globalizacija ne porazdeljuje koristi enakomerno,

ker imamo zmagovalce in poražence, je nujno trg, ki takšno globalizacijo
omogoča, popraviti tudi z vidika novosti, sprememb, ki jih uvaja globali-
zacija. Dejstvo namreč je, da globalizacija le prispeva od 5 do 25 % k dife-
renciaciji dohodkov med izobraženo in neizobraženo delovno silo (IMF
Survey, 26. maj 1997: 75). Globalizacija prispeva k večanju dohodkov pri
izobraženih in padcu pri neizobraženih. Da bi preprečili takšno družbe-
no polarizacijo, če bi globalizacijo prepustili samo tržnim silam, je treba
korigirati delovanje trgov tako, da bi zavrli preveliko družbeno razsloje-
vanje, ki končno lahko negativno vpliva tudi na rast, na blaginjo. Tistim,
ki imajo največje koristi od globalizacije, ne bi smeli vzeti tako velikega
dela kolača, da bi postali nezainteresirani za nadaljnje pospeševanje glo-
balizacije, ali z Ricardovimi besedami, mednarodne trgovine. Če bi prišlo
do tega, bi se globalizacija zaustavila, s tem bi se zavrla tudi »proizvodnja
koristi, ki jih povzroča«. Končna posledica bi bila, da bi tudi tisti, ki so
danes na repu lestvice dobitnikov, izgubljali in rast njihove blaginje bi
bila slabša od tiste, ki jo danes omogoča globalizacija. Tudi tisti, ki izgub-
ljajo delovna mesta zaradi globalizacije, zaradi nižanja cen, ki jih povzro-
ča, kot potrošniki pridobivajo. Država bi jim morala s svojo kompenza-
cijsko politiko poplačati izgubo delovnega mesta oziroma omogočiti
preizobraževanje. Najboljša pot k odpravljanju revščine je vsesplošni raz-
voj, ne pa metanje peska v kolesje MEO zaradi razlik, ki jih povzročajo.
Za odpravljanje tega so druga sredstva.

Tako, kot so bili, zgodovinsko gledano, včasih problem trgovci ali obrt-
niki, ki so preveč zaslužili in na ta način bogateli, tako, kot so mnogi kri-
vili mednarodno trgovino, da je povzročila veliko svetovno krizo, da je
uvoz tisti, ki ogroža delovna mesta,133 danes ljudje protestirajo proti glo-
balizaciji. Kasneje se je pokazalo, da so bile mnoge teh obtožb neracio-
nalne (ludisti na primer), da je bilo to početje ekonomsko smešno. Spri-
jaznili smo se z uvozom, sprijaznili smo se z mednarodno menjavo, kajti
prodrlo je spoznanje, da je koristna, ker dviga svetovno in blaginjo nacio-
nalnih gospodarstev, da je lokomotiva razvoja. Potem so se pojavile oziro-
ma razmahnile TNI in postale problem. V veliki meri iz psiholoških raz-
logov. Pomenile so namreč direktni vstop tujcev v upravljanje podjetij. Ti
so postali lastniki tovarn in zemljišč. Govorili so nacionalnemu okolju tuj
jezik, prinašali so tuje navade. In vendar te investicije ustvarjajo domače-
mu okolju delovna mesta, plačujejo davke v domačo državno blagajno in
končno, širijo ponudbo izdelkov na domačem tržišču, kajti proizvajajo
tisto, česar domači proizvajalci očitno niso bili sposobni pod takšnimi
pogoji in s takšno ceno. Če bi bili, zakaj tega niso storili. Zunanji negativ-

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

133 Zato so metali uvozno blago v morje, ga zažigali oziroma uvajali količinske in druge
protekcionistične ukrepe. Tudi danes nismo pred tem imuni. Primer: sežiganje skla-
dišč kitajskih čevljev v Španiji.
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ni učinki mnogo bolj bodejo v oči kot manj kričeči in včasih bolj dolgo-
ročni pozitivni. Stvar je torej bolj v percepciji kot pa dejanskih ekonom-
skih posledicah. Razlika je v tem, da so v primeru TNI tujci lastniki v do-
mačem ekonomskem prostoru, in to je tisto, kar moti. Uvoz TNI ali uvoz
delovne sile so torej samo pojavne oblike MEO s podobnimi učinki, ven-
dar popolnoma različno percepcijo v naših glavah. Tako, kot smo se bolj
ali manj že vsi »sprijaznili z učinki mednarodne menjave«, ko so nam
TNI vsak dan bolj sprejemljive, se bomo verjetno kmalu sprijaznili tudi z
globalizacijo. Pomeni samo »najvišjo obliko« MEO in v soodvisno celoto
vključuje njihove različne oblike. 

Res pa je, da globalizacija povzroča tudi »revščino, ki pa ni nič v pri-
merjavi z revščino, ko takšne eksploatacije ni« (Joan Robinson). Ali pre-
stavljeno v besednjak globalizacije, neenakomerna porazdelitev dohod-
kov ali revščina, ki jo povzroča globalizacija, ni nič v primerjavi z
alternativo, torej s tem, če do globalizacije sploh ne bi prišlo. V tem pri-
meru bi se namreč odpovedovali dobrinam globalizacije. Bistvo je, kako
maksimalizirati pozitivni naboj globalizacije, tistega, ki ustvarja novo bo-
gastvo, in minimizirati tiste njene razsežnosti, tisto njeno drugo stran, ki
povzroča večjo socialno polarizacijo, in to na način, ki ne bi zavrl njenih
pozitivnih učinkov. 

Ker nenadzorovan razmah globalizacije povzroča poglabljanje razlik
znotraj držav in med njimi, pa je nujno začeti bolj energično odpravljati
te negativne posledice, povečati kompenzacijsko vlogo trgov in držav, re-
gionalnih in mednarodnih organizacij. V nasprotnem primeru lahko na-
raščajoče socialne razlike pod sabo pokopljejo nesporne koristi globaliza-
cije. Skratka, države in mednarodne organizacije bi morale globalizacijo
vse bolj nadzorovati in usmerjati. 

XALI JE GLOBALIZACIJA PRAVIČNA?X
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GLOBALIZACIJA NI ENAKO TRG 
OZIROMA SVOBODNA MEDNARODNA MENJAVA!

V osnovi imamo dva skrajna načina urejanja razmer v družbi:
a) tržno in
b) državno reguliranje.

Kateri način prevladuje pri globalizaciji? Kaj pomeni globalizacija: svo-
bodno mednarodno menjavo, ki je splošno priznana prva najboljša reši-
tev, ali pa to ni, in če ni, kaj je? Čeprav se pogosto misli, da gre za ali – ali,
ni tako, kot ne gre za ali – ali pri izbiri med svobodo in neenakostjo ter
svobodo in učinkovitostjo. V praksi seveda prihaja najpogosteje do kom-
binacije. Nobelovec za ekonomijo l. 1999 A. Sen na primer trdi, da je mo-
goče sinhrono uresničiti oba cilja (1999: 119). »Biti generično proti trgu bi
bilo skoraj tako čudno, kot če bi nasploh nasprotovali pogovorom med
ljudmi« (Sen, 1999: 6), zato ne preseneča, da je postala vloga trga primar-
na. Kajti pri trgu ne gre le za izmenjavo blaga, pač pa tudi idej, za »pogo-
vore« med »proizvajalci«. Potrošniki na trgu vsak dan dajo svoj glas za
svojega najboljšega »kandidata«, za svoje preferenčne izdelke. Po Senu
sta cilj in sredstvo razvoja svoboda, trg pa pomeni svobodo, svobodo me-
njave. Na revščino gleda kot resno prikrajšanje določenih osnovnih mož-
nosti, da dohodke pretvorimo v sposobnost živeti dostojno življenje
(1998; 17). Svoboda nam namreč daje priložnost doseči svoje, stvari, ki
jih štejemo za pomembne. Dajejo nam svobodo izbire med možnostmi.
Trge velja ocenjevati z vidika njihovih prispevkov k blaginji posamezni-
kov, ne pa z vidika dosežkov pri pospeševanju individualnih svobod, kar
je prepogosta retorika branjenja tržnega mehanizma. To pomeni imeti
možnost živeti po svoji želji, ne pa le imeti kaj (Sen, 2002: 506, 502, 501). 

Toda ni vedno mogoče postaviti trga na eno in državno reguliranje na
drugo stran. Trg mora biti reguliran. Trg ni plod spontanih sil, pač pa
delo človeških rok. Polany (1944) pravi, da so tržne družbe proizvod poli-
tičnih in družbenih procesov. Trga ni brez države, ki ga je oblikovala, ga
nadzoruje in dejansko omogoča njegovo delovanje. Gre torej za tesno
soodvisnost med trgom in državo, v kateri je težko reči, kaj je kokoš in
kaj jajce, kaj je pomembnejše. Trg lahko odigra svojo vlogo ob ustrezni
pomoči države. Ta pomoč, ta njena vloga je izredno pomembna, toda
vseeno omejena (glej Wolf, 2004, citirano po The Economist, 17. julij
2004: 67). Brez takšnega nadzora sta lahko trg in njegova »nevidna roka«
neučinkovita in nepravična. »Nevidna roka lahko tudi koga zadavi,«
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pravi slikoviti Streeten (2001: 84). Obenem lahko globalizacija prispeva k
vrnitvi popolnega trga, saj se bistveno poveča število akterjev, zmanjšuje-
jo se klasični transakcijski stroški, odpravljajo trgovinske ovire, majhni
podjetniki dobijo prek medmrežja dostop do globalnih trgov, približuje-
mo se, zelo ambicionzno rečeno, atomistični konkurenci.

Po tej logiki, bi tudi globalizacija pomenila trg, pa tudi svobodo izbire,
saj se ta iz ožjih nacionalnih okvirov širi po celi zemeljski obli. Vendar ni
tako. Ni mogoče postaviti enostavne enačbe med globalizacijo (svobodno
mednarodno menjavo) in trgom. Globalizacija ne pomeni le tržnega urav-
navanja MEO. Trg je namreč način urejanja zadev, ki se lahko urejajo
tudi drugače. Hayek134 (1998) je kot skrajno alternativo izločil totalitari-
zem, ki se je v zgodovini pojavljal tudi kot fašizem, stalinizem, rasizem in
podobne strahote. Alternativa trgu je torej »velika država« ali vladar.
Mehkejše različice v obliki socializma, korporativizma so nam bolj zna-
ne. Ko govorimo o slabostih trga, moramo vedno imeti pred seboj alter-
native ter njihove prednosti in slabosti. Nasploh Hayek trdi, »da se, zgo-
dovinsko gledano, z vlogo vlad pretirava, ker pač nujno več vemo o tem,
kaj so vlade storile, kot pa o tem, kakšni so dosežki spontane koordinaci-
je individualnih dejavnosti posameznikov« (1998: 44).

Globalizacija je prevladujoče sicer pojavna oblika delovanja trga, ven-
dar ne samo to. Pomeni tudi internalizacijo MEO, substitucijo trga s hie-
rarhičnimi odnosi. Z drugimi besedami, nevidna roka svobodnega med-
narodnega trga Adama Smitha danes dobiva tudi pojavne oblike »vidne
roke« internalizacije vse večjega dela transakcij znotraj transnacionalnih
podjetij.135 Do tega prihaja zaradi naraščajočih transakcijskih stroškov
tržnega poslovanja, ki so posledica pomanjkljivosti trga na mnogih po-
dročjih. Trg namreč ne priznava v celoti vlaganj v raziskave in razvoj za-
radi kvazijavnosti nekaterih dobrin, zlasti (neoprijemljivega) znanja, ki je
postalo temeljni kamen sodobnih konkurenčnih prednosti. Tržni odnosi
med neodvisnimi strankami onemogočajo maksimizacijo dobičkov iz na-
slova neoprijemljivih prednosti. Zato jih podjetja nadomeščajo s hierar-
hičnimi odnosi. Firme v tujini ustanavljajo svoja lastna podjetja in tja ne
prodajajo več samo izdelkov ali sklepajo s tujci licenčne pogodbe. Trgi se
zaradi tega hierarhizirajo in koncentrirajo. Na mnogo področjih le nekaj
podjetij prevladuje na svetovnem trgu, imajo dominanten tržni položaj.
To pa ne pomeni nujno, da takšna oligopolna konkurenca slabša blagi-
njo. Res je, to ni učbeniško preprosta, atomistična konkurenca z velikim
številom proizvajalcev in ponudnikov, je pa zelo ostra konkurenca med
omejenim številom proizvajalcev. Tudi monopolna konkurenca je lahko

XGLOBALIZACIJA NI ENAKO TRG OZIROMA SVOBODNA MEDNARODNA MENJAVA!X

134 Hayek je dobil leta 1974 Nobelovo nagrado za ekonomijo skupaj z G. Myrdalom, če-
prav že gornji citat kaže, da z njim nima dosti skupnega, saj je Myrdal bolj razvojni
ekonomist in seveda ne tako liberalno naravnan. Ekonomija je tako verjetno edina
veda, pri kateri si lahko dva delita Nobelovo nagrado, čeprav imata popolnoma raz-
lične poglede na isti problem.

135 Več v Svetličič, 1985.
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koristna, saj zmanjšuje »nepotrebne« transakcijske stroške in tako pozi-
tivno vpliva na rast dohodkov. S hierarhizacijo odnosov podjetja zmanj-
šujejo transakcijske stroške in tako prispevajo k večji blaginji. Zaradi
tega cene na končnem trgu padajo. Internalizacija tako pomeni pojavno
obliko specializacije in delitve dela, o katere dobrinah ne dvomijo niti
največji skeptiki. Obenem pa lahko vsebuje tudi elemente monopolnega
določanja cen, manipuliranja trga s transfernimi cenami in drugimi tržni-
mi zlorabami, je torej tako kot globalizacija ambivalentna.

Globalizacija torej ni le manifestacija delovanja tržnih sil. Ne bi je
smeli idealizirati (tržni fundamentalizem). Napačno bi bilo misliti, da gre
pri globalizaciji tako kot pri trgu za tržno utopijo, da lahko tržni avtoma-
tizem uredi vse probleme in samodejno pelje svet v konvergenco med
manj in bolj razvitimi. Tudi sama oblikuje nove tržne pomanjkljivosti, ki
se hitro množijo. Promet na trgih, na katerih prevladuje monopolna kon-
kurenca ali kjer dominira menjava znotraj transnacionalnih podjetij,
raste celo hitreje kot menjava na prostem trgu. Naloga države pa je, da to-
vrstne trga popravlja. Ti nasprotji med globalizacijo kot pospeševalcem
bogastva in ustvarjanjem tržnih slabosti ter kako uskladiti neenakomer-
ne učinke globalizacije s socialno pravičnostjo, sta dva bistvena paradok-
sa globalizacije. 

Očitno gre torej za kombinacijo med trgom in intervencionizmom dr-
žav, za to, da države tržno poganjajo globalizacijo, jo s svojimi akcijami
uravnavajo, jo omogočajo in korigirajo tam, kjer povzroča neugodne
učinke. Toda »pametne« vlade delajo s trgom, ne pa proti njemu (Econo-
mics, 1999: 133). Država ne more biti nadomestilo za trg, ne more imeti
primata nad gospodarstvom, kot to na nek način sugerirata Martin in
Schumann (1997: 18). To je neproduktivna iluzija, saj vemo, da je »trge
težko ljubiti, toda lažje občudovati« (Business Week, 10. marec 2003: 10).

Ne bi pa smeli stopiti v drugo skrajnost, o kateri govori Soros (1998),
da so trgi nemoralni. To je približno tako, kot če bi temperaturo vode me-
rili s kilogrami. Moralni kriteriji pri trgu niso ustrezno merilo. Ustrezno
merilo za učinkovitost trga so cene, alokacija virov, ki jih trg s pomočjo
cen dosega, in blaginja, ki iz tega izhaja. Dopolnilni ali korektivni kriteri-
ji pa so lahko in bi morali biti tudi socialni, celo moralni kriteriji, ki naj bi
korigirali trg takrat, ko so njegovi rezultati družbeno nesprejemljivi. Ne-
katere negativne rezultate je treba korigirati. Burtless s sodelavci pravi,
da mora država pomagati tistim, ki si hočejo tudi sami pomagati, ne pa
delati namesto njih (1998: 8). Vendar zaradi teh negativnih strani globali-
zacije ne kaže prezreti njenih pozitivnih strani. 

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX
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GLOBALIZACIJA, ZAPOSLOVANJE IN PLAČE

Krugman trdi, da »je v srcu nehumanosti kapitalizma dejstvo, da je delo
blago – in ni ga pametnjakoviča, ki bi zanikal, da so trgi nemoralni in
pogosto zelo kruti gospodarji« (1999b: 15). Zato ne preseneča, da je raz-
prava o vplivu globalizacije na delo in dohodke v središču pozornosti glo-
balizacijskih razprav. O tem je govoril že Marx s svojo, še za mnoge
marksologe sporno tezo, o progresivnem osiromašenju delavstva. Plače
so se namreč od devetnajstega stoletja bistveno izboljšale. Kljub temu
ima teza o negativnem vplivu globalizacije na plače mnogo zagovornikov.
Paralelna krepitev globalizacijskih tendenc ter rasti nezaposlenosti in
zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti (vsaj nekaterih vrst delav-
cev) krepita prepričanje, da je globalizacija povzročitelj nezaposlenosti in
padanja plač. Razvite države se bojijo, da bodo države v razvoju preplavi-
le trg razvitih držav s svojim cenenim izvozom, ki je rezultat, kot pravijo,
socialnega dampinga. Globalizacija je postala grešni kozel tako za niža-
nje plač kot za naraščanje nezaposlenosti, ukinjanje delovnih mest. Burt-
less s sodelavci pravi, da politike kaj hitro zapelje in začnejo kriviti globa-
lizacijo za slabe ekonomske vesti (1998: IX). Podrobnejša analiza pa
pokaže, da so temeljni vzroki za nižanje plač in nezaposlenosti drugi, da
je globalizacija lahko le sokriva, ne pa glavni krivec, saj je na splošno
vpliv mednarodne menjave in globalizacije na plače in zaposlenost maj-
hen, pač sorazmeren deležu zunanje trgovine v domačem proizvodu po-
samezne države. Ta je zelo majhen v velikih in visok v malih državah.
Torej je vpliv globalizacije lahko večji v malih, bolj internacionaliziranih
in skromen v velikih državah. V ZDA na primer uvoz iz DVR tvori le 5 %
domačega proizvoda (Burtless s sod., 1998: 68), v državah OECD pa od 3
do 8 % (IMF Survey, 26. maj 1997: 58). Ameriške študije kažejo, da je tr-
govina odgovorna za okoli 15 % celotne rasti neenakomerne porazdelitve
dohodkov v obdobju 1980–85. Ta učinek se je zadnja leta celo zmanjšal.
Obenem je trgovina z DVR povzročila le do okoli 20-odstotni upad pov-
praševanja po delovni sili v proizvodnji predelovalnih izdelkov (Slaugh-
ter in Swagel, 1997: 6). Če bi torej bil vpliv na plače sorazmeren takemu
deležu, potem bi bil takšen vpliv sila skromen. 

Nobenega dvoma ni, da mednarodna menjava, globalizacija, vpliva na
zaposlovanje in na dohodke. Izvoz poveča povpraševanje po delu in s
tem potiska plače navzgor, uvoz obratno. Investicije v tujini praviloma
povečajo povpraševanje po domači delovni sili in s tem večajo dohodke.
Selitev določenih dejavnosti v države z nižjimi dohodki pa obratno
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zmanjšuje povpraševanje v državi investitorici in s tem dohodke manjša
(argument »tekma k dnu« ali pa »rjava nevarnost«; obnovitev še pred
dvema desetletjema tako popularne zveze »rumena/japonska nevar-
nost«; glej Bhagwati 2004: 125). Vse to pa je seveda omejenega dosega
glede na delež zunanje trgovine ali TNI v danem gospodarstvu. Odločilni
so notranji dejavniki, to pa sta, prvič, dolgoročno upadanje povpraševa-
nja po neizobraženi delovni sili vzporedno z razvojem oziroma tehno-
loškim napredkom, in drugič, ker je ponudba teh delavcev prevelika ob
usihajočem povpraševanju zaradi tehnološkega napredka. Rešitev je v
dodatnem oziroma stalnem izobraževanju, usklajevanju izobrazbene
strukture potrebam sodobnega gospodarstva. Posreden dokaz, da vpliv
globalizacije ni odločilen, je tudi dejstvo, da do ukinjanja delovnih mest
in zniževanja plač prihaja tudi v sektorjih, ki ne trgujejo mednarodno
(nemenjalni sektor). Res pa je, da lahko samo možnost mednarodne me-
njave vpliva na plače, tako kot gravitacija deluje nasploh, ne pa le v kon-
kretnem primeru. Samo dejstvo, da v razvitih državah obstajajo boljše
možnosti za poslovanje, višje plače, manjše administrativne ovire in po-
dobno, lahko vpliva na plače tudi v nemenjalnem sektorju. Primerjava
neenakosti v dohodkih v menjalnem in nemenjalnem sektorju ZDA je
pokazala, da je neenakost rasla po približno istih stopnjah v panogah, ki
mednarodno veliko trgujejo, in v vseh drugih (Burtless s sod., 1998:
79–83). Tudi po analizi OECD je bila mednarodna menjava ZDA odgovor-
na le za 6 odstotkov padca zaposlenosti v ameriški predelovalni industriji
med letoma 1978–1990 (OECD Policy Brief, No. 6, 1998: 5). Še več, v zad-
njih dveh desetletjih je rast trgovine vodila v oblikovanje skoraj 35 milijo-
nov novih delovnih mest (IMF Survey, 1. marec 2004: 63). Zunanja trgo-
vina pa je obenem prispevala kar tretjino ekonomske rasti ZDA. Eno od
desetih novih delovnih mest je bilo oblikovano zaradi ameriškega izvoza
blaga in storitev. Pri predelovalni industriji je razmerje ena proti pet.
Kako je lahko globalizacija najbolj odgovorna za naraščajočo nezaposle-
nost, če na primer ostaja domača zaposlenost ameriških multinacionalk
stalno okoli 74 % v 29 letih in če je zaposlenost v drugih državah padla v
obdobju 1977–1994 le s 7 na 6,7 milijonov (Business Week, 6. april 1998:
10). Spremembe uvoznih cen so imele le majhen vpliv na zaposlenost in
plače v ZDA, VB, Franciji, Nemčiji in Italiji (IMF Survey, 26. maj 1997:
57). Osemdeset do devetdeset odstotkov sprememb v plačah in porazde-
litvi dohodkov so rezultat drugih dejavnikov, ne pa trgovine z DVR. Če je
tako, potem kaže poglavitne vzroke ukinjanja delovnih mest iskati drug-
je, ne pa v globalizaciji.

Kakšen pa je vpliv na dohodke? Ali se manjšajo zaradi naraščajočega
uvoza poceni blaga iz DVR? Bhagwati opozarja, kako napačna je poeno-
stavljena trditev, da je uvoz kriv za nižje dohodke države uvoznice. »Če bi
bil poceni uvoz kriv za manjšanjee plač nekvalificiranih delavcev, bi
moral tak uvoz najprej znižati relativne cene konkurenčnega ameriškega
blaga. To je namreč kanal, prek katerega bi po prevladujočih teorijah
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mednarodna trgovina potiskala plače navzdol. Mnoge študije so pokaza-
le, da relativne cene takšnih izdelkov niso padle« (Economics, 1999: 181).
Takšno enostavno razmišljanje o razmerju med trgovino in dohodki, neu-
poštevajoče relativne cene in razlike v produktivnosti, je popolnoma na-
pačno. Plače so v manj razvitih državah nizke, ker je produktivnost
nizka. Zato moramo, ko analiziramo učinke uvoza iz DVR, vedno upošte-
vati razlike v produktivnosti in seveda tudi razlike v stanju na trgu delov-
ne sile, elastičnost ponudbe dela ter organiziranost sindikatov. Ko pa gre
za preseljevanje belih ovratnikov, torej zahtevnejših dejavnosti tudi na
področju storitev, pa je treba k temu dodati še različno zahtevnost delov-
ne sile. V DVR zahtevajo v bistvu le za življenjske potrebščine, v razvitih
državah pa so njihove zahteve glede na splošno visoko življenjsko raven
bistveno večje, kar potiska plače navzgor. 

Globalizacija bi vplivala na padec plač nekvalificiranih delavcev v raz-
vitih državah, če bi se vzporedno znižale tudi cene uvoženih enostavnih
delovno intenzivnih izdelkov v primerjavi s cenami izdelkov višje stopnje
predelave, tehnološko intenzivnih izdelkov. Podatki pa kažejo ravno nas-
protno, da so se cene industrijskih izdelkov bolj pocenile.

Toda vpliv na dohodke in zaposlenost ni edini učinek globalizacije na
tem področju. Rodrik (1997) opozarja, da globalizacija olajša podjetjem
preseljevanje proizvodnje na tuje, kar ogrozi domača delovna mesta in
tako vpliva na zniževanje neplačanih ugodnosti in slabi sindikate. Skrat-
ka, minira socialne pravice delavstva. Trdi se, da je boljša nezaposlenost
kot pa slabo plačano delovno mesto, ker ta slaba plačana delovna mesta
zmanjšujejo produktivno kmetijstvo v DVR, kar pa je ob zelo visoki stop-
nji prikrite nezaposlenosti v kmetijstvu DVR, milo rečeno, zelo sporno.

Pa poglejmo še drugo stran, državo izvoznico poceni izdelkov. Tovrst-
ne države dodatno zaposlujejo v izvoznem sektorju in plačujejo tam višje
plače, če morajo delovno silo dobiti iz drugih sektorjev. Namesto da proi-
zvajajo juto ali kavo, začnejo izvažati srajce ali športne copate (Krugman,
1999b: 82). Dobro znani Samuelsonov teorem pa nam pove, da medna-
rodna menjava vodi v izenačevanje relativnih plač med državami. To je v
bistvu dobro, saj se dohodki v izvoznem sektorju države izvoznice veča-
jo, odpirajo se nova delovna mesta in ne nazadnje izdeluje se blago višje
dodane vrednosti. Če delavci prej niso bili zaposleni, je to neto dodatna
zaposlitev. Obenem pa se izvozni zaslužki trošijo za uvoz tehnologije iz
razvitih držav. Še manj je res, da lahko DVR preplavijo trg razvitih držav
s cenenim izvozom, saj je, kot pravi Burtless, »nemogoče, da bi bila drža-
va neto uvoznik kapitala (kar so DVR, op. M. S.) in neto izvoznik blaga.
Kapitalni pritoki v državo so (na dolgi rok, op. M. S.) natančno enaki pre-
sežku uvoza nad izvozom« (ta se tako financira, op. M. S.). Krugman gre
celo dlje in pravi, da bistvo pritožb razvitih ni v tem, »da izvoz DVR teme-
lji na nizkih plačah, pač pa v tem, da te države sploh izvažajo« (glej Burt-
less s sod., 1998: 125). 

Tudi v preteklosti so bile že takšne pritožbe, naperjene proti uvozu ozi-
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roma mednarodni menjavi nasploh, pa se je kasneje spoznalo, da neto
pozitivni učinki mednarodne menjave bistveno presegajo negativne učin-
ke, da delovna mesta, ki jih ustvarja izvoz, presegajo »škodo«, ki jo neka-
teri preveč poenostavljeno pripisujejo uvozu,136 ki naj bi povzročil uki-
njanje delovnih mest. Tudi ni uvoz kriv, če je domača proizvodnja
nekonkurenčna uvoznim izdelkom. 

Vzroke za nižanje plač neizobražene delovne sile in za rast nezaposle-
nosti gre bolj iskati v tehnološkem razvoju oziroma načinu uporabe teh-
nologije. Vzemimo za primer samo revolucijo, ki so jo povzročili računal-
niki. Ukinili so sicer celo vrsto slabo plačanih delovnih mest, ustvarili pa
so celo vrsto drugih, bolj zahtevnih delovnih mest, ki so višje na lestvici
proizvodnje dodane vrednosti. V ZDA je bilo razmerje med ukinjenimi
delovnimi mesti v predelovalni industriji ter novo oblikovanimi na po-
dročju storitev v zadnjih 25 letih pozitivno kar za 45 milijonov delovnih
mest (Krugman, 1999b: 21). Nova tehnologija namreč oblikuje novo pov-
praševanje po novih vrstah dela. Tudi v preteklosti so pozitivni učinki
povpraševanja po novih delovnih mestih zaradi uvajanja nove tehnologi-
je bili močnejši kot učinki ukinjanja delovnih mest zaradi tega. Študija
OECD (1994) je ugotovila, da so največ novih delovnih mest odprle tiste
države, ki so najhitreje spremenile strukturo gospodarstva v smeri visoko
tehnoloških sektorjev (Economics, 1999: 260).

Ni daleč seveda korak k sklepu, da globalizacija lahko samo prispeva,
ne pa poraja nezaposlenost ali zmanjševanje plač. Če nič drugega, je
treba pri tem upoštevati tudi dejstvo, da globalizacija vzporedno z do-
hodki neizobražene delovne sile niža tudi cene izdelkov. To pa je tista po-
zitivna stran, ki jo v razpravah o učinkih na zaposlovanje pogosto pozab-
ljamo. Pozablja se tudi na to, kakšna je alternativa globalizaciji, kakšna je
alternativa npr. ustanavljanju podružnic v tujini oziroma izhodnim TNI.
Pogosto se takšne investicije loteva podjetje v državi, ki izgublja primer-
jalne prednosti zaradi visokih stroškov dela. Če hoče zadržati npr. bolj
delovno intenzivno proizvodnjo mora pričeti proizvajati takšne izdelke v
tujini. To pa ji omogoča ne le pridobivanje časa, pač pa tudi dobičkov, ki
jih ustvarja v tujini. Z njimi lahko financira prestrukturiranje dejavnosti
doma v smeri večje dodane vrednosti. Alternativa izhodni internacionali-
zaciji v takšnem primeru je pravzaprav zapiranje obrata. To je treba upo-
števati, ko se ocenjuje neto učinek med odpiranjem delovnih mest v tuji-
ni, zapiranjem delovnih mest doma in odpiranjem novih delovnih mest v
novih dejavnostih, ki bi jih takšno podjetje pričelo razvijati doma. 

Očitno pri globalizaciji ne gre toliko samo za količino delovnih mest,
pač pa za blaginjo in za njihovo kakovost. Učinke globalizacije je treba
torej ocenjevati bolj z vidika, za kakšna delovna mesta gre, bodisi če se
ukinjajo bodisi če se odpirajo. Globalizacija povzroča oblikovanje dobrih
delovnih mest in ukinjanje slabše plačanih nekvalificiranih, neizobraže-
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nih delovnih mest v državah OECD. Na drugi strani pa ustvarja manj
zahtevna delovna mesta v manj razvitih državah in postopno, z razvojem,
tudi vse zahtevnejša delovna mesta, ki jih odpirajo tuji naložbeniki in do-
mača podjetja, ki se pod pritiskom konkurence začnejo hitreje vzpenjati
po lestvici verige dodane vrednosti. Nasploh so mnoge raziskave potrdile
hipotezo, »da TP plačujejo v svojih obratih višje plače in nudijo boljše de-
lovne razmere kot lokalna podjetja.137 Tudi države z nižjimi delavskimi
standardi jih po analizi Brownove in sodelavcev (2003) ne privlačijo«. 

Internacionalizacija lahko torej prispeva k ohranjanju sicer izgubljenih
delovnih mest in odpiranju novih, kakovostnejših. McKinsey je izraču-
nal, da za vsak dolar, ki ga ameriško podjetje porabi za uvoz storitev iz
Indije, zasluži ameriško gospodarstvo 1,14 dolarjev (Economist, 13. no-
vember 2004: 14). Spodnja slika, malo poenostavljeno sicer, nazorno
kaže povezavo med globalizacijo (GLO) oziroma mednarodno menjavo
(MM) in izhodno internacionalizacijo po pozitivnem scenariju. Skladno z
njim izhodna internacionalizacija prispeva k preobrazbi domače proi-
zvodnje naložbenika v tujini v smeri osvajanja faz proizvodnje višje do-
dane vrednosti in s tem tudi odpira nova zahtevnejša delovna mesta.
Obenem se učinkovitost poveča zaradi cenejšega preskrbovanja s poliz-
delki iz lastnih obratov v tujini in ne nazadnje zaradi pristopa do novih
idej in izsledkov R & R v tujini. Vse to poveča produktivnost in s tem do-
bičke, ki končno omogočijo tudi višje osebne dohodke zaposlenih doma,
spodbudijo povpraševanje, to gospodarsko rast, povečenje izvoza ter po-
sledično blaginjo, ki omogoči tudi več socialnosti v celem gospodarstvu. 

Slika 22: Učinki izhodne internacionalizacije; pozitivni scenarij
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Kritiki globalizacije so torej v zmoti, ko govorijo, da se zaradi interna-
cionalizacije izgubljajo delovna mesta in da se osebni dohodki nižajo, saj
dolgoročno raste število zaposlenih kvalificiranih delavcev vzporedno z
rastjo produktivnosti in vzpenjanjem po lestvici dodajanja vrednosti,
tudi s pomočjo selitve manj zahtevnih delovnih opravil v tujino. Prav pa
imajo, ko opažajo, da se dolgoročno nižajo osebni dohodki nekvalificira-
nih delavcev in da se manj zahtevna delovna mesta selijo v tujino. Spod-
nja dva malo poenostavljena scenarija ponazarjata anatomijo vplivov po
dveh negativnih scenarijih. Po prvem se v tujino selijo delovna mesta,
kar povzroči na koncu koncev stečaj podjetja in upor zoper takšno prese-
ljevanje (globalizacijo). Tudi scenarij ohranjanja delovnih mest nekonku-
renčnih podjetij z dragimi izdelki vodi končno v stečaj in podoben upor,
tokrat zoper nesposobno upravo.

Slika 23: Učinki izhodne internacionalizacije; dva negativna scenarija

Z razvojem je vse manj dela za neizobražene in obenem vse več za izo-
bražene. To vodi v rast produktivnosti, kar je seveda eden od pojavnih vi-
dikov pozitivnih strani globalizacije. Obenem pa velja, da če hočemo hi-
trejšo rast oziroma razvoj gospodarstva, plače ne bi smele rasti hitreje kot
produktivnost. Očitno globalizacija ustvarja delovna mesta, jih tudi uki-
nja, dviga osebne dohodke enih in niža drugih. Čeprav so pritiski na seli-
tev proizvodnje med pospešeno globalizacijo zelo močni, pa preseljeva-
nje ni nujno edini izhod tekme stroškov k dnu. Obstajajo tudi druge
(tehnološko-organizacijske) rešitve. Ameriški proizvajalec obutve New
Balance iz Norridgewocka je ubral takšno drugačno pot, ker ni več mogel
tekmovati s kitajskim partnerjem, ki je proizvajal enako obutev. V ame-
riški tovarni so delavci plačani po 14 dolarjev na uro. Kljub višji produk-
tivnosti so bili izdelki predragi. Proizvodnja se je začela seliti na Kitajsko,
tako da je je v ZDA ostalo le še 25 %. Podizvajalec New Balancea na Kitaj-
skem, ki proizvaja enako obutev, to dela kot pred stotimi leti. Dela se za
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plačo od 20 do 40 centov na uro, v slabih razmerah, zato so čevlji bistve-
no cenejši. New Balance je bil pred dilemo: preseliti proizvodnjo v celoti
ali pa dvigniti svojo produktivnost tako, da bi se izdelki pocenili in posta-
li konkurenčni. Odločil se je za drugo. Uvedli so najsodobnejšo računal-
niško vodeno tehnologijo. Delavci delajo v majhnih skupinah. Tehnologi-
ja omogoča, da en delavec opravlja naloge šestih. V petih letih je tako
New Balance povečal proizvodnjo v ZDA, dvignil zaposlenost in načrtuje,
da bo delovna mesta vrnil v ZDA. Vse to zaradi uvedbe najmodernejših
strojev, s pomočjo katerih je skrajšal čas za proizvodnjo enega čevlja in
zbil stroške izdelka s 44 dolarjev po paru na 4. To pa še vedno zaostaja za
ceno 1,30 dolarja za par čevljev v Aziji. Še vedno so dražji za 2,70 dolarja,
kar pa je le še 4 % od 70 dolarjev, kar je končna cene takšnega izdelka na
trgu. To pa se zdi obvladljiva razlika, ki jo kompenzira dejstvo, da se proi-
zvaja v ZDA, da lahko dobavljajo hitreje in hitreje prilagajajo modnim
smernicam na primer (glej Bernstein, 2004).

Odzivanje na globalizacijo je torej lahko različno, čeprav je tudi res, da
pri nekaterih najbolj delovno intenzivnih dejavnostih tehnološka rešitev
pač ne pride v poštev in je selitev edini možen scenarij. Primer New Ba-
lancea pa vseeno pove, da so možni tudi drugi scenariji, in najpomem-
bneje, da lahko delovna mesta in konkurenčnost danes ohrani le stalno
inoviranje tako na področju tehnologije kot organizacije poslovanja. Ja-
ponci so svoj zmagoviti pohod k tehnološkemu voditeljstvu pred dvema
desetletjema dosegli s pomočjo organizacijskih sprememb, z uvajanjem
vitke proizvodnje. Tehnologija in organizacija sta torej dva druga vidika,
ki pomembno vplivata na končne izide, zato globalizacija ni edini dejav-
nik. Vzroki so mnogo kompleksnejši. Med njimi je najpomembnejši de-
javnik gotovo silovit tehnološki napredek. Norbert Wiener, pionir raču-
nalništva, je šel celo tako daleč, da je predvidel, da bodo računalniki
povzročili takšno nezaposlenost, da bo velika kriza videti kot piknik
(Economics, 1999: 68). Očitno se je zmotil, saj je razvoj doslej vedno us-
tvarjal več delovnih mest, kot pa jih je ukinil. Toda ni problem v samem
tehnološkem napredku kot v njegovi hitrosti, ki ji mnogi, zlasti če so še
na nizki stopnji razvoja, ne morejo slediti, se mu ne morejo hitro prilaga-
jati, se odzivati nanj in ga vpreči v svoj razvojni voz. Učinki globalizacije
na zaposlenost in višino plač torej niso enoznačni ali enosmerni, le pos-
pešujejo učinke na plače, zaposlenost in razvoj, ki imajo vzroke tudi v
celem nizu drugih dejavnikov. Tudi če bi mednarodna menjava oziroma
globalizacija imela pomemben vpliv na plače in zaposlenost, je ta vpliv
majhen in ni odločilen. Ni pa pomemben samo vpliv tehnološkega razvo-
ja na internacionalizacijo, pač pa tudi obratno, vpliv izhodne internacio-
nalizacije na razvoj podjetja in prek tega tudi državnega gospodarstva.
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Slika 24: Razvojni učinki izhodne internacionalizacije – 
obratna vzročnost

Značilnost prvih faz izhodne internacionalizacije je, da podjetja razpo-
lagajo bolj s tradicionalnimi, standardiziranimi prednostmi. S pomočjo
izhodne internacionalizacije jih lahko oplajajo in s tem povečajo svoje
dobičke. To jim omogoči večja vlaganja v raziskave in razvoj, kar lahko
pospeši tehnološko preobrazbo podjetja. Ta prispeva k dvigu plač in za-
poslenosti izobraženejših delavcev, ki zopet lahko prispevajo k oblikova-
nju novih tehnoloških prednosti podjetja, sedaj na višji tehnološki ravni
izdelkov in postopkov. Vse to lahko pospeši razvoj in prispeva k dvigu
blaginje.

Zelo celovita analiza Rame (2003) na temelju podatkov ILO je pokaza-
la, da ni dvoma, da globalizacija vpliva na trg dela neenakomerno. Krat-
koročno je odprtost povezana z nižjimi, TNI pa z višjimi plačami. Neena-
komeren je vpliv tudi glede na izobrazbo; nagrade za izobrazbo se z
odpiranjem dvigajo, še bolj, ko gre za TNI. Srednjeročno pa se učinki 
trgovinske liberalizacije na plače pretvorijo iz negativnih v pozitivne, kar
se še izboljša dolgoročno, ker pozitivni učinki odprtosti na dohodek na
prebivalca vodi v vzdržno povečanje plač. Razlikuje pa se vpliv po sektor-
jih. Toda starejšim, nekvalificiranim delavcem in tistim v zaščitenih sek-
torjih se tudi zaradi globalizacije godi slabo, njihove plače lahko padajo,
lahko se poveča tudi nezaposlenost (Rama, 2003: 182).

Ključno vprašanje pa je, ali lahko s pomočjo ukrepov ekonomske politi-
ke vplivamo na takšne učinke bodisi s pospeševanjem pozitivnih ali ome-
jevanjem negativnih. Rama daje povsem jasen odgovor, da, lahko! Najbolj
učinkovita po njem ni politika, ki vpliva na pogajalski izid med delom in
kapitalom, ampak socialna politika. Politika delavskih standardov je neu-
činkovita, podobno politika minimalnih plač. Obratno pa velja za socialno
politiko, ker je povečanje obsega sredstev v te namene povezano z manjšo
neenakostjo in se zdi, da koristi celo najrevnejšim slojem prebivalstva, če-
tudi formalno niso pokriti s tem sistemom (Rama, 2003: 182).

Naslednje, z gornjim povezano vprašanje pa je, ali politika na trgu

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX



125

dela vpliva na učinkovitost? Tudi tu je odgovor odvisen od časovnega ob-
dobja opazovanja. Dolgoročno ima takšna intervencija na trgu dela šibek
učinek na ekonomsko učinkovitost. Minimalne plače lahko krepijo stop-
nje rasti, če so na relativno zmerni ravni. Torej so lahko benigne, ker ne
ovirajo ekonomskih reform. Toda učinkovitost se lahko precej zmanjša,
ko gre za močan vpliv posameznih interesnih skupin nasploh ali prek
sindikatov. Skratka, sklepa Rama (2003: 182 in 183), politika socialne
zaščite lahko opravlja pomembno komplementarno funkcijo, toda bolj
učinkovite politike so zunaj politik na trgu dela. Širjenje izobrazbe in
zmanjševanje izobrazbenih razlik je najbolj učinkovit način zmanjševa-
nja razlik v dohodkih.

Najpomembnejše vprašanje odnosa med globalizacijo, zaposlovanjem
in osebnimi dohodki pa so dileme o (političnih) izbirah, s katerimi se sre-
čujejo vlade. Po teoriji pogajanj bi rekli, da je treba pogajalski izid pri-
merjati z razpoložljivo najboljšo alternativo. Zapiranje obratov, preselje-
vanje industrij, kar vse je omogočila in pospešuje globalizacija, je danes
seveda zelo velik problem, socialni in razvojni. Vse prevečkrat se nanj
gleda enostransko, le skozi prizmo sociale, premalo pa z razvojno optiko.
Kajti izbire so danes bistveno bolj omejene kot nekdaj, v avtarkiji ali zelo
zaščitenih gospodarstvih. Možnosti prekvalifikacij nizko kvalificiranih,
sedaj starih delavcev, zaposlenih v delovno intenzivnih dejavnostih, so
bistveno manjše, ker za to ni več časa ali pa so že prestari, ker so uprave
zamudile pravi trenutek za preobrazbo. Pred leti bi bil to razvojni izziv.
Danes je to socialni problem, zato so (politične) izbire mnogo bolj boleče,
saj gre za izbiranje med:
– ohranjanjem nizko plačanih nekvalificiranih delovnih mest ali zapo-

slovanjem z univerz prihajajočih diplomantov, ki imajo bistveno višje
plače in jih zaslužijo z višjo produktivnostjo in ustvarjalnostjo,

– uvajanjem zahtevnejših proizvodov ali zadrževanjem tradicionalnih z
nizko dodano vrednostjo, 

– med manjšimi sedanjimi socialnimi in višjimi bodočimi razvojnimi
stroški prilagajanja,

– protekcionizmom (ohranjanjem obstoječe strukture) in odprtostjo kot
sredstvom pospeševanja preobrazbe v novo strukturo gospodarstva.

Izbire še zdaleč niso enostavne. Krute do nekvalificiranih delavcev, ki
dolgoročno izgubljajo delovna mesta v vsakem primeru, z globalizacijo
ali brez nje. Globalizacija ta proces samo pospešuje. Inovativnost gospo-
darstva je edino možno doseči z dvigom izobrazbene ravni zaposlenih. To
pa pomeni, da so neizobraženi socialni problem, ki pa je bistveno manjši,
če se države (podjetja, institucije …) lotijo preobrazbe pravočasno in pri
tem ne zamujajo. Kajti socialni stroški naraščajo sorazmerno z zamuja-
njem in državi zamudnici enostavno zmanjka sredstev za takšno socialo,
če zgublja konkurenčnost. Sociale nima več kdo plačati. Razvojni stroški
zamujenega prilagajanja so višji od socialnih, povezanih s pravočasnim
odzivanjem na svetovna gibanja.

XGLOBALIZACIJA, ZAPOSLOVANJE IN PLAČEX
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GLOBALIZACIJA, VLOGA DRŽAVE, 
SUVERENOST IN DEMOKRACIJA

Svet je z globalizacijo postal nestanoviten, nepredvidljiv in vse bolj sood-
visen. Korporacije pridobivajo moč in imajo, kot to mislijo nekateri, ne-
nadzorovano in neodgovorno veliko moči. Zato se ljudje bojijo, da so
ogrožene tako demokracija kot svoboda in človekove pravice, navaja
Wolf (2004: 220), čeprav se sam s takimi mnenji ne strinja. Ali je položaj
res tako alarmanten? Kaj to pomeni za vlogo države, ali izgublja svojo
vlogo in pristojnosti (na primer v odnosu do trga), svojo suverenost in
kako te tektonske spremembe v svetu vplivajo na demokracijo oziroma
vrsto vladanja, ki postaja vse pomembnejša. Globalizacijo so namreč us-
tvarili ljudje, pri njej ne gre za naravni pojav. 

Cilj tega poglavja je na zelo splošni ravni in le v povezavi z ekonomsko
globalizacijo proučiti odnose/sopovezanost med globalizacijo, državo, su-
verenostjo in demokracijo, ugotoviti, ali so te prvine sploh povezane, in
če so, kakšne so možne povezave (v kakšni smeri tečejo), da bi na koncu
skušali identificirati poti za spreminjanje stanja k bolj enakomerni poraz-
delitvi sadov globalizacije. 

Ključni problemi, ki jih je treba razsvetliti, so:
– kakšna je zveza, če je, med (neenakomernim) razvojem in globalizacijo

ter vlogo države (njenih politik),
– ali globalizacija ogroža suverenost držav,
– ali globalizacija spodkopava vlogo države in krni doseg njene regulati-

ve,
– kako liberalizacija kot pomemben sestavni del globalizacije vpliva na

demokracijo,
– ali obstaja pozitivna ali negativna zveza med demokracijo in blaginjo,
– ali globalizacija krni ali pospešuje demokracijo, ali bolj ogroža demo-

kracijo ali državo,
– ali je z boljšim vladanjem mogoče vplivati na enakomernejšo porazde-

litev stroškov in koristi globalizacije.
Pri odgovoru na ta vprašanja je treba izhajati iz ugotovitve Adama Smit-
ha, da trg ni le kraj kupčevanja, ampak je trg vsa družba, je političen, so-
ciološki koncept in ima kot tak ekonomske razsežnosti. To velja tudi za
globalizacijo. Čeprav je Smithova država liberalna, čeprav se zavzema za
»nevidno roko trga«, pa bi morala biti dejavna, ko gre za varovanje kon-
kurence in boj proti monopolom, ki jih obravnava kot neke vrste despoti-
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zem. Če je tako gledal na državo v času napredovanja zunanje trgovine,
ni razloga, da ne bi tudi danes globalizacija imela pomemben vpliv na dr-
žavo in okoliščine, v katerih poteka, čeprav v precej drugačnih razmerah.
Trg očitno ni le rezultat spontanih sil, pač pa je tudi človekova stvaritev,
ki jo upravljajo vlade (vse bolj tudi mednarodne organizacije). Globaliza-
cija je očitno dvovalentna: rezultat delovanja trga (liberalizacija) in držav.
I. Clark gre celo tako daleč, da trdi, da so »jo oblikovale in izvajale naj-
močnejše države in za svoje cilje« (1997: 197). 

Instinktivno bi pričakovali, da globalizacija, to je vse odprtejše gospo-
darstvo, slabi vlogo države in krepi vlogo tržnih mehanizmov. »Liberalna
trgovinska politika daje namreč prednost trgu. Poleg tega sta ob globali-
zaciji denarna in fiskalna politika postali manj uspešni. Oboje vodi v
manjše vlade« (Streeten, 2001: 61), četudi se vloga države, merjena z ob-
segom javnih izdatkov, zgodovinsko krepi,139 in čeravno se je v zadnjih
desetih letih v državah OECD malo zmanjšala (glej tudi strani 114–115).
Korten celo meni, da globalizacija razdira institucionalni kapital, ko
spodkopava funkcije vlad in demokracijo, tako da onesnažuje okolje140

in znižuje delavske standarde (1998). 
Pogledi na vlogo vlade očitno niso enoviti. L. Weiss (1997) razvršča

odnos do globalizacije večinoma prav glede na poglede na vlogo države v
štiri skupine:
1. globalizacija je močna, pomeni erozijo moči države (K. Ohmae, 1990 in

Reich, 1992);141

2. globalizacija je močna, toda moč države se ni spremenila (zastopa ga
The Economist, 7. oktober 1995);

3. globalizacija je šibka (je pa močna internacionalizacija), medtem ko se
je vloga države po obsegu delovanja zmanjšala (Hirst in Thompson,
1996);

4. šibka globalizacija (močna internacionalizacija), pri kateri se moč dr-
žav prilagaja in razlike krepijo.

Sama meni, da raziskave podpirajo tretjo hipotezo šibke globalizacije in
zavračajo prvi dve. Ne nazadnje zato, ker se je vloga države v makroeko-
nomskem upravljanju oslabila ravno toliko zaradi zunanjih (globalizacija)
kot notranjih vzrokov (Weiss, 1997: 428). Ker pa po njej del tretje hipote-
ze, ki govori o tem, da se je danes vloga države omejila na izvajanje odlo-
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138 Več o temi globalizacija in demokracija glej v Rizman, 2005 in 2002.
139 Državni izdatki so zrasli s 13,1 % leta 1913 na 23,7 % l. 1937, 28 % l. 1960 in v času

velikega razmaha globalizacije kar na 41,9 % l. 1980 in 45 % l. 1996 (Wolf, 2004: 253,
ki citira Tanzija, 2000).

140 Frankel je ugotovil, da strahovi, da globalizacija škoduje okolju, niso dobro uteme-
ljeni (2003). Tudi dokazi, da bi države tekmovale med seboj z zniževanjem okoljskih
standardov, niso prepričljivi. Nasprotno celo v DVR se okoljski standardi pod poli-
tičnimi pritiski dvigajo. Imamo torej bolj tekmo k vrhu, ne pa k dnu (glej Wolf, 2004:
192).

141 Pred njimi je to trdil že Kindleberger, 1969.
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čitev, ki se sprejemajo drugje, nima empirične podpore, je predlagala če-
trto hipotezo. Ta poudarja razlike med sposobnostmi držav in kako sve-
tovno internacionalizirano gospodarstvo pravzaprav krepi, ne pa odprav-
lja te razlike. Države bodo zato v prihodnje bolj, ne pa manj pomembne.
Morale pa se bodo prilagajati, pospeševati internacionalizacijo in prilaga-
jati omrežja trgovine in naložb (Weiss, 1997: 447), odgovarjati na nove iz-
zive, ki jih državi kot kjučnemu akterju mednarodnih odnosov (Fray,
1995) in osnovnosti načela samoodločbe in suverenosti (Liftin, 1998) vsi-
ljuje globalizacija. Eden od temeljnih je prav gotovo razrešiti vprašanje
»sinergije med nacionalno in globalno demokracijo, vprašanje njune
komplementarnosti« (Seymour, 2004, v Rizman, 2005: 2).

Ker nas tukaj zanima predvsem zveza med globalizacijo in razvojem,
se bomo z vplivom globalizacije na vlogo države ukvarjali le toliko, koli-
kor je to potrebno z vidika njenega dosega pri popravljanju tržnih,
»spontanih« učinkov globalizacije na porazdelitev dohodkov v svetu.
Kljub bojaznim nekaterih, da država vzporedno s krepitvijo globalizacije
izumira (Kindleberger, 1969: 207–208), da zgublja svojo močno vlogo, da
prihaja do njene denacionalizacije (glej Ohmae, 1995), da izumira, kot so
že davno trdili marksisti, kasneje pa funkcionalisti (glej Scholte, 1997:
427), ali da se njena vloga reducira na vlogo občinskih politik, dejansko
prihaja do njene preobrazbe. Res pa je, da so danes »države manj avto-
nomne, da imajo manj izključnega nadzora nad ekonomskimi in družbe-
nimi procesi na svojem ozemlju in da so manj sposobne vzdrževati nacio-
nalno raznolikost in kulturno homogenost (Hirst in Thompson, 1995:
415). Države se s privatizacijo res umikajo kot lastnice proizvajalnih sred-
stev, kar pa kompenzirajo z ohranjanjem svoje »osrednjo vloge, zlasti ko
gre za zagotavljanje državnih možnosti za učinkovito mednarodno vlada-
nje … infrastrukturo in javne dobrine (javne dobrine, kot so zdravstvo,
socialna zaščita, izobraževanje, varnost, op. M. S.) po najnižjih stroških,
ker to potrebuje poslovni svet« (Hirst in Thompson, 1995: 289 in 294).
Skladno s spreminjanjem relativne teže elementov strukturne moči dr-
žav (glej Strange, 1995) se spreminjajo tudi vzvodi njene moči. Pomem-
bnejše postaja nadzorovati pogoje zagotavljanja kreditov (finančna moč)
ali pa oblikovanja znanja kot pa samo imetje elementov moči. Prav na tej
podlagi je S. Strange tako uspešno kritizirala tiste, ki so govorili o usiha-
nju moči ZDA po naftni krizi v sedemdesetih letih.

Pretiravanje o eroziji pomena držav v globalizaciji je po L. Weissu po-
sledica tudi pogostega poveličevanja njenega pomena, še preden se je
razmahnila sodobna globalizacija (1997: 437). Nikakor se ne sme pozabiti
tudi izhodiščnega dejstva, da je globalizacija dejansko tudi »stranski pro-
dukt delovanja države in njenega spodbujanja internacionalizacije«, ki
»jo moramo obravnavati kot politični, ne pa tehnološko izzvan pojav«
(Weiss, 1997: 428, 447). Res, njena avtonomija se krha, v primerjavi s kre-
pitvijo vloge drugih nedržavnih subjektov. Korporacije pridobivajo
pomen, ustvarjajo svoje standarde, ki jih kasneje države najpogosteje
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sankcionirajo kot svoje. Prenašanje vse več pristojnosti na regionalne in
mednarodne organizacije ustvarja možnosti za nov mednarodni sistem.
V bistvu lahko govorimo o tako imenovani globinstitucionalizaciji, to je
kombinaciji med globalizacijo kot tržnim procesom, ki ga sprožajo pod-
jetja od spodaj, in globalizacijo kot uravnalnim delovanjem držav, regio-
nalnih oziroma mednarodnih organizacij od zgoraj. Tako prihaja do kom-
binacije med de facto podjetniško globalizacijo in de iure državocentrično
od zgoraj regulirano globalizacijo (globinstitucionalizacija). Vloga države se
redefinira, rekonceptualizira (Fray, 1995).

To ne pomeni, da se krha intervencionizem države. Nasprotno, se celo
krepi, čeprav drugačen in vse bolj z delegiranjem moči/suverenosti na re-
gionalne in multilateralne organizacije, z internacionalizacijo političnega
odločanja, z oblikovanjem globalnega vladanja. Tudi civilna družba z in-
ternetizacijo pridobiva moč, saj ji internet daje možnosti za takšen vpliv,
ki ga prej ni imela. S pomočjo medmrežja globalizacija omogoča revnim
spoznavati svet, pa tudi povzdigniti svoj glas in biti slišan. Lahko bi celo
govorili o globalni civilni družbi, sestavljeni iz (mednarodnih) nevladnih
organizacij in čezdržavnih omrežij. Toda tako, kot ne smemo sveta obrav-
navati kot ničelne vsote, ne gre podobne napake delati tudi, ko gre za
obravnavanje razmerja med državo, poslovnim svetom in civilno družbo.
Ne gre za to, da eden od njih zgublja na račun drugega. Že res, da smo
vsi v istem čolnu, toda eni imajo vesla, drugi pa ne, pravijo nekateri.
Soodvisnost je asimetrična. Ali pa vse to res pomeni, da globalizacija
spodjeda suverenost držav? Globalizacija dela državo relativno manj po-
membno za tiste, ki z njo pridobivajo, in v svoji redistributivni vlogi za
relativno bolj pomembno za tiste, ki z njo zgubljajo. Zato ne čudi vroča
javna razprava o tem, saj gre v bistvu za politična vprašanja.

Vloga države pri urejanju družbenih zadev zato ostaja pomembna, če-
prav omejena142 in v globalizaciji drugačna. Spreminjajo pa se razmerja
moči in možnosti vplivanja med posameznimi akterji. Države postajajo
na nekaterih področjih vse manj individualno učinkovite/vplivne, pa bolj
skupinsko, skupaj z drugimi (regionalno, multilateralno). Pomen pridobi-
vajo nedržavni akterji, kot so nevladne organizacije in posebno TP. Z
njimi si države vse bolj delijo moč in vpliv. Brez sodelovanja med njimi si
je težko zamisliti uspešno izvedbo mnogih politik. 

Vse večja institucionalizacija mednarodnih ekonomskih odnosov ter
njihovo regionalno urejanje (EU na primer) spodjedata avtonomijo drža-
ve in jo spreminjata bolj v izvajalca regionalnih in globalnih režimov.
Privatizacija, deregulacija in liberalizacija ravno tako jemljejo vladam
mnoge pristojnosti, ki so jih še »včeraj« imele. In vendar ne gre za igro ni-
čelne vsote, ko trg pridobiva pomen na račun vlade. »Velike« vlade se
spreminjajo v »majhne«, z manj neposredne moči, z manjšimi možnost-
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142 Nobelovec Becker je zapisal: »vloga države v tržni ekonomiji je ključna, toda omeje-
na« (2004: 16).
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mi neposrednega vmešavanja v gospodarske zadeve. Vlade postajajo vse
bolj nemočne. V internetni ekonomiji na primer ne morejo več nadzirati,
kaj kdo kupuje. Birokrati se tega bojijo, zato posegajo tudi po »trdih«
ukrepih direktnega vmešavanja v gospodarstvo, vse zato, da bi ohranili
svojo prevlado nad gospodarstvom in, ne tako redko, prikrili lastno nes-
posobnost. 

Tudi spremembe virov konkurenčnosti nasploh143 v zadnjih nekaj de-
setletjih zmanjšujejo tradicionalno moč države, ki je temeljila na njenih
lokacijskih prednosti, iz prednosti, ki jih daje njeno ozemlje. Determi-
nante konkurenčnega položaja oziroma ustvarjanja bogastva so se spre-
menile:
– Pred letom 1960 se je tekmovalo predvsem na osnovi lokacijsko speci-

fičnih prednosti, kot npr. razpolaganje s cenenimi surovinami in ener-
gijo. 

– Po letu 1960 se je težišče tekmovanja počasi selilo na tekmovanje s ce-
nenenim delom. 

– V sedemdesetih letih so pridobile pomen ekonomije obsega in s tem
kapitalna intenzivnost. 

– V osemdesetih letih je temeljni vir konkurenčnosti postala tehnologija. 
– V devetdesetih pa znanje in informacije nasploh (ne le tehnološke).
– S prelomom stoletja pa pridobivata pomen še omrežje in hitrost. 
Vzporedno s tem je pridobival pomen čas. Konkurenčnejši je tisti, ki kar-
koli že je, naredi hitreje od drugih, ki je prvi na trgu ali takoj za prvim, ki
je sposoben novi izdelek začeti prodajati hitreje kot konkurenca in ki ga
je sposoben prodajati sočasno na čim več poglavitnih svetovnih trgih. Še
bolj pa, če je sposoben iz izdelka ali storitve narediti svetovni standard.
Država v novi konfiguraciji virov konkurenčnosti tako izgublja na račun
pridobivanja podjetij, ki ustvarjajo neoprijemljive prednosti. Ne izgublja
pa svojega vpliva na opredeljevanje pogojev gospodarjenja, v katerih de-
lujejo podjetja in drugi akterji, saj lahko s politiko ustvarjanja možnosti
za oblikovanje neoprijemljivih prednosti nanje bistveno vpliva z izobra-
ževanjem, drugo (informacijsko na primer) infrastrukturo, njenim učin-
kovitim delovanjem, zniževanjem svojih stroškov. Ob eroziji tradicional-
ne vloge se obenem dogaja spreminjanje vloge države, ki z novo vsebino
nekako tudi nadomešča izgubljanje vpliva v gospodarstvu. 

Vse večja gibljivost industrijskih dejavnosti prav tako terja od države
vse prijaznejši odnos do gospodarstva. Tudi znanje kot današnja temeljna
konkurenčna prednost, ki je danes vse bolj utelešena v ljudeh, ti pa so še
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143 V precejšnji meri opredeljujejo tudi naravo sveta, kot ugotavljata Baldwin in Martin
(1999: 3): »Bogastvo, ki izvira iz zemlje, pomeni igro vsote nič. Bogastvo, ki temelji
na industrijski proizvodnji, pomeni v nasprotju s prvim igro pozitivne vsote, čeprav
je merkantilistično in marksistično pojmovanje konkurence skoraj celo stoletje po-
neumljalo to sporočilo. Potrebni sta bili dve svetovni vojni, da smo se naučili lekcije,
da je pojmovanje, da več teritorija pomeni več moči, potisnjeno v zgodovino, vsaj v
razvitih državah«.
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mnogo bolj gibljivi kot gospodarske dejavnosti, sili državo, da gospodars-
tvu omogoča vse ugodnejše možnosti za delovanje. Če se država ne prila-
godi takšnim spremembam v okolju, če tega ne stori pravočasno in hitro,
lahko ogrozi konkurenčnost gospodarstva v tektonskih in vse težje pred-
vidljivih, hitro se spreminjajočih tehnoloških spremembah. Globalizacija
tako potiska državo v položaj tekmovanja z drugimi državami glede mož-
nosti, ki jih daje svojim podjetjem. Če je gospodarjenje podjetjem nepri-
jazno, če je država predraga (davki), lahko podjetja premestijo svojo de-
javnost tja, kjer so prijaznejši (cenejši), se, skratka, odselijo (Angleži bi
rekli, da volijo z nogami). Prostor čudaštva, drugačnosti držav se oža; nji-
hove vloge vse bolj konvergirajo. V takem primeru pa se doseg njenega
ukrepanja zožuje znotraj prostora podobnih ukrepov drugih držav. To pa
ne pomeni, da države ne rabimo več: nasprotno, v naraščajoči globaliza-
ciji je izjemno potrebna, kajti učinki prve so močno odvisni tudi od poli-
tik držav, so politično specifični. Potrebne pa so spremembe v njenih po-
litikah, v sredstvih in ciljih. Učinkovitost starih instrumentov se krha.
Treba je poiskati, bolje stalno iskati nove, novim izzivom prilagojene po-
litike in spreminjati relativno težo posameznih instrumentov. 

Pogoste in precej običajne obtožbe zoper globalizacijo so, da ogroža
suverenost, stabilnost in demokracijo. »Globalizacija je močno načela te-
melje skoraj 300 let starega normativnega mednarodnega reda, ki ga je
leta 1648 zakoličila Vestfalska mirovna pogodba« (Rizman, 2001: 24) in ki
temelji na suverenosti nacionalnih držav ter načelih samoodločbe in su-
verenosti v mednarodnih odnosih. Še več: zaradi procesov globalizacije –
danes nista več locirani izključno v mejah oziroma v okvirih tradicional-
ne (nacionalne) države. Tako kot potrebujejo na eni strani aktualne na-
cionalne države globalno politiko, na drugi strani tudi globalna politika
ne more enostavno odpisati realnosti obstoja nacionalnih držav v medna-
rodni skupnosti (Rizman, 2005: 2). Nekateri politiki se celo bojijo, da pod
pritiski globalizacije sami izgubljajo moč. Avtonomija držav je s krepitvi-
jo globalizacije vse bolj pod udarom, čeprav države ostajajo pomembne
tudi v postvestfalskem svetu z vidika lokalnega upravljanja ter zaradi
ohranjanja identitete. Celo največje države niso več popolnoma samostoj-
ne v urejanju svojih zadev. Še bolj pod udarom pa je seveda avtonomija
majhnih držav. Te so še bolj soodvisne, ali bolje, odvisne od dogajanja v
svetu. Države so se znašle v priporniški dilemi: vsaka država deluje v
svojem nacionalnem interesu, rezultat česar je, da so vse države na slab-
šem. Sedanji sistem omogoča ugodna tla nekoordinaciji, protekcionizmu,
oboroževanju, onesnaževanju okolja. Zastonjkarstvo (free riderstvo) do-
datno povzroča, da imamo premajhno ponudbo splošnih javnih dobrin
(mir, odprta morja, jasne lastninske pravice, stabilnost, delujoč denarni
sistem, ohranjanje okolja) in presežek »ponudbe« javnih slabosti (vojne,
onesnaževanje, bolezni, revščina). To je mogoče preprečiti le tako, da se
poveča medsebojno zaupanje. To zahteva rast pomena mednarodnega
prava in multilateralizma, ki lahko edina to infrastrukturno omogočita s

XGLOBALIZACIJA, VLOGA DRŽAVE, SUVERENOST IN DEMOKRACIJAX



132

krepitvijo medsebojnega sodelovanja, ker se s tem, skladno s Coasovim
teoremom, izognemo medsebojno povzročeni škodi (glej Streeten, 2001:
66 in 67). 

Podjetja običajno hitreje poganjajo stroj globalizacije, ki jo potem zač-
nejo urejati mednarodne organizacije. Najboljši primer so recimo TNI, za
katere se šele sedaj skuša ustvarjati multilateralno urejen režim. Doslej
so jih urejali le trg in bilateralni sporazumi. Bistveno tako ni, ali je prišlo
do zmanjšane suverenosti in avtonomije, pač pa, ali obveznosti, ki jih dr-
žave sprejemajo z različnimi mednarodnimi sporazumi, presegajo ali pa
so manjše od koristi, ki jih države iz aplikacije istih načel na druge države
iztržijo (glej Burtless s sod., 1998: 117). Izjema od prvobitne vloge podjetij
pa je Evropska gospodarska skupnost, ki je, ko je bila ustanovljena, vizio-
narsko predvidela poglobljeno integracijo (regionalno globalizacijo) vseh
odnosov v sedanji EU (enotno tržišče, sedaj uvedba evra), saj so se njeni
ukrepi pojavili pred velikim razmahom zasebno (podjetniško) vodene
globalizacije. Država je v tem primeru ex-ante ustvarila možnosti za tak-
šno delovanje od spodaj, ustrezne infrastrukturne možnosti. Toda to je
redka izjema. Sicer, kot se je slikovito izrazil udeleženec razprave o so-
cialnih razsežnostih globalizacije v Egiptu (ILO, 2004: 13): »spali smo na
obali, ko je prišel veliki val«. Regionalizacija je ena od realnih, sedaj naj-
bolj razvitih pojavnih oblik globalizacije, kar ponazarja veliko število spo-
razumov o ekonomski integraciji v svetu; kar 250 jih je bilo registriranih
pri WTO (ILO:71). Predstavlja infrastrukturni pogoj za razmah MEO
znotraj skupnega trga, ki ga ustvarijo vlade. Intenzifikacije tega sodelova-
nja med podjetji so kasneje spodbudile ugodne infrastrukturne (sistem-
ske, informacijske in transportne) možnosti (padle so cene in povečala se
je hitrost) za takšno sodelovanje.

Odnos med suverenostjo in globalizacijo je večplasten, pač odvisen od
definicij suverenosti (notranja v smislu unilateralnega notranjega nadzo-
ra in nevmešavanja drugih ter soodvisna westfalska v odnosu do drugih
držav). Tradicionalno pojmovana suverenost držav kot popolnoma avto-
nomnih v delovanju, kot monopolnih »vladarjev« na svojem ozemlju se
je z globalizacijo gotovo spremenila. Takšne suverenosti države nimajo
več, so jo izgubile. Toda to še ne pomeni, da to »pomeni konec države«
(glej Scholte, 1997: 445). Pri mednarodnih trgovinskih sporazumih, pri
katerih gre v bistvu za sporazume o dostopu do trga, bi lahko prišlo do
konflikta med interno in zunanjo suverenostjo, saj se države s sporazu-
mevanjem začnejo podrejati takšnim sporazumom in omejujejo doseg
državne politike. Globalizacija bi tako lahko ogrožala suverenost, če bi
nanjo gledali tradicionalno. Toda koncept suverenosti je pod pritiskom
dogajanj doživel mnoge spremembe, se prilagodil spremenjenim odno-
som soodvisnosti v svetu. Podrobnejša analiza bi pokazala, da so države
danes postale premajhne za učinkovito spopadanje z mnogimi problemi,
ki pretijo sodobnemu svetu. Pomislimo samo na onesnaževanje okolja,
droge, kriminal ali pa aids in druge bolezni, ki ne poznajo meja. Obstoj
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lokalnih problemov – od varnosti do varovanja okolja – zahteva potemta-
kem globalne odgovore (Rizman, 2001: 25). Države so postale prevelike
za reševanje mnogih lokalnih ali regionalnih problemov in premajhne za
reševanje globalnih problemov. Optimalni gospodarski prostor je »večji
od države, optimalni kulturni prostor manjši in optimalni politični pro-
stor, izhajajoč iz ideje o soodvisnosti, identičen s kulturnim« (Kindleber-
ger, 1984: 30). To se v precejšnji meri nanaša na razne družbene vidike,
ki jih civilna družba, nevladne organizacije in zveze lahko lažje rešujejo
kot pa same države, in to tudi na regionalni ali pa celo internacionalni
ravni. Podobno je zapisal kasneje tudi Bell (1993: 11) s trditvijo, da je dr-
žava postala premajhna za velike življenjske probleme in prevelika za
majhne. 

Ne preseneča zato, da imajo države različen odnos do suverenosti
glede na svojo velikost. Milanović je ugotovil, da velike dajejo prednost
višji ravni suverenosti, majhne pa večjo težo pripisujejo blaginji. To je po-
sledica tega, da je dvig dohodkov na prebivalca povezan z večjim števi-
lom mednarodnih sporazumov (torej odprtostjo) in naraščajočimi viri.
Teh mala država pač ne more uveljaviti v izolaciji, pač pa le mednarodno.
To je še toliko pomembnejše za male države, za katere je blaginja relativ-
no pomembnejša kot suverenost, saj blaginjo lahko zagotavljajo le z od-
piranjem v svet. Alesina s sod. (2000: 1285) je ugotovil pozitivno korelaci-
jo med številom držav144 in njihovo odprtostjo, ker imajo male države več
koristi od odprtosti kot velike. Tudi Casella (1996) je ugotovila, da manj-
šim državam povečanje trga pomeni relativno večjo pridobitev kot veli-
kim, slednje pa imajo druge prednosti, kot večjo tržno moč, pozitivne
učinke izboljšanja pogojev menjave, povečanje konkurenčnosti zaradi
ekonomij obsega in bogatejše razpolaganje z viri in posledično boljše
možnosti za tehnološki napredek (glej Badinger in Breuss, 2004).

Ključno vprašanje pri suverenosti se zdi, ali obstaja konflikt med eko-
nomsko učinkovitostjo, ki spodbuja mednarodno sodelovanje, in ohra-
njanjem nacionalne suverenosti. Bagwell in Staiger sta ugotovila, da ni
nasprotja med obema ciljema. Še več, trdita celo, da je vzdrževanje tega
skladja močno odvisno od dejanskega uveljavljanja temeljnih načel svo-
bodne trgovine, kot so vsebovana v pravilih WTO. »Bolj ko bi se WTO
oddaljevala od načela svobodnega dostopa do trga in pravila načela naj-
večjih ugodnosti, bolj so možni konflikti v WTO med mednarodno učin-
kovitostjo in nacionalno suverenostjo. Za male države je posebnega po-
mena uveljavljanje gornjega načela nediskriminacije, saj le v takem
primeru ni nasprotja med učinkovitostjo in suverenostjo. Bolj kot bi se
WTO odmikala od načela nediskriminatornega dostopa do trga, bolj bi
lahko to ogrožalo suverenost članic« (Bagwell in Staiger, 2004: 5 in 43).
Ne kaže pa idealizirati WTO, saj dejansko ne odpravlja neenakosti med
državami. Države z velikimi tržišči še zmeraj lažje uresničujejo dostop do
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tržišč in ravno tako lažje branijo interese svojih izvoznikov kot male drža-
ve. Te poleg tega, da nimajo velikih tržišč, ki dajejo pogajalsko moč, ni-
majo niti denarja niti znanja ter časa za čakanje na izide reševenja sicer
zelo pozitivnega novega mehanizma reševanja sporov v tej organizaciji.
Mehanizem za reševanje sporov je za male države manj uporaben, če ve-
like prostovoljno ne pristanejo na ukrepe WTO (glej Wolf, 2004: 208).

Globalizacija nedvomno spreminja vlogo države, ki ni nič več edina
sila, pač pa si deli vloge z vse več novimi nedržavnimi akterji. Lahko bi
govorili o »deljeni avtonomiji«, o kooperativni avtonomiji ali suverenosti
držav. Vse bolj si jo delijo z regionalnimi in mednarodnimi, celo nevlad-
nimi organizacijami in institucijami civilne družbe.145 Implementatorska
vloga se torej krepi. »Tu se pokaže paradoksalno načelo, da si moč prido-
biš, če jo sam sebi odtegneš: države so prisiljene oblastna sredstva zato,
da bi povečale svoje nadzorne možnosti, delegirati na kooperativne tran-
snacionalne instance; le tako lahko kot postnacionalne države v sodelo-
vanju z drugimi obnovijo in razširijo možnosti svojega vpliva na obliko-
vanje družbe« (Beck, 2003; povzeto po Delu, 24. november 2003: 5). To
pa še ne pomeni, da država postaja nepomembna. Nasprotno, v določe-
nem smislu kot blažilnik nestanovitnosti in s svojo socialno vlogo postaja
celo pomembnejša. Lahko bi celo rekli, da ima danes država vlogo olja v
kolesju globalizacije, da skrbi za čim bolj udobno in varno vožnjo, s čim
manj nesrečami in uravnava hitrost glede na zunanje okoliščine. Država
ustvarja možnosti, v katerih globalizacija poteka samostojno, to je na do-
mačem dvorišču, ali pa skupaj z drugimi državami v regionalnih in v sve-
tovnem okviru. Državna vloga je torej izredno pomembna, ker ustvarja
infrastrukturne, zakonske, režimske možnosti za razmah ali oviranje glo-
balizacije. Samo pomislimo na Evropsko unijo, ki so jo ustanovile države,
in celoten Acquis Communautaire na 80 tisočih straneh, ki so ga ustvari-
le države. Res pa je, da se ta regulativa oziroma nadzor nad njenim izva-
janjem že v veliki meri prenaša na skupno ustanovljene regionalne ali pa
mednarodne organe oziroma organizacije. Vloga države se v tem primeru
spremeni v vlogo izvajalca skupno dogovorjenih pravil igre. Z besedami
R. Coxa, država postaja transmisija med globalnim in nacionalnim (glej
Scholte, 1997: 446). Transmisijo je treba razumeti v obeh smereh; kot ge-
nerator predlogov in rešitev ter kasneje prenosnik regionalno ali multila-
teralno sprejetih rešitev, ki se lahko bolje urejajo na višji od nacionalne
ravni. Takšna vloga se z regionalizacijo in multilateralizacijo mednarod-
nih odnosov lahko v prihodnje krepi.

Zaradi neenakomerne porazdelitve sadov globalizacije na različne
sloje se je bistveno povečal pomen redistribucijske vloge države. Država
nastopa kot korektor tržnih učinkov, ki jih povzroča nebrzdana globali-
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zacija. Država mora »robinhudsko« popravljati tiste učinke, ki so s stališ-
ča prevladujočih družbenih vrednot146 nesprejemljivi, kompenzira tistim,
ki z globalizacijo izgubljajo, in jemlje tistim, ki so njeni glavni uporabni-
ki. Poudariti pa velja, da pri tem ne gre za ničelno vsoto, da eni izgubljajo
kar drugi pridobivajo, pač pa za igro pozitivne vsote. Prav krepitev te re-
distributivne vloge kaže, da globalizacija ne pomeni pokopa držav. Vlade
izgubljajo nekatere vajeti ekonomske politike, izgubljajo avtonomnost, ki
se prenaša na razne mednarodne organizacije, in vse bolj le uveljavljajo
tako skupno dogovorjeno politiko. Če države ne skušajo omiliti negativ-
nih učinkov globalizacije, tvegamo nevaren protinapad na mednarodno
trgovino, celo človeško civilizacijo, bi rekel Chomsky. Nevarnosti so v od-
sotnosti ustrezne politike globalnega vladanja povsem realne. 

Vlade so v vse težjem položaju pri zagotavljanju socialne varnosti
kljub dejstvu, da so se njeni izdatki povečali, kar Rodrik povezuje z odpr-
tostjo. To kaže slika 25, saj delež teh izdatkov raste z deležem zunanje 
trgovine v BDP. 

Slika 25: Zaklanjanje pred vetrovi trgovine; odnos med trgovinsko 
odprtostjo in izdatki za socialno varnost

Vir: The Economist, 21. junij 1997, po Rodrik, 1997. 

Kljub temu, da se zdi ta argument dokaj prepričljiv, pa mu lahko ugo-
varjamo, saj je vse večji del socialnega kolača v razvitih državah precej
stalen, namenjen upokojencem, ki pa imajo dejansko koristi od globali-
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146 Poročilo ILO lepo niza vse te skupne vrednote oz. načela, ki bi morala voditi globali-
zacijo, kot so demokracija, družbena pravičnost, spoštovanje človekovih pravic in
pravna država.
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zacije zaradi nižjih uvoznih cen. Zato bi od skupnih socialnih izdatkov
morali odšteti izdatke za pokojnine. 

Slika 26: Odnos med izpostavljenostjo zunanji trgovini in izdatki za 
socialno zaščito

Rodrikov argument se v tem primeru očitno precej razrahlja. Pozitivna
zveza sicer še vedno obstaja, toda je bistveno šibkejša kot na sliki 25.147

Glede na to, da se je globalizacija v tem času dolgoročno krepila, čeprav
ob kratki recesiji na prelomu tisočletja, vzrokov za to razrahljanje zveze
ne gre iskati v drugačnih zunanjih okoliščinah. Dodatno Rodrikov argu-
ment, da se z večjo odprtostjo večajo izdatki za socialno varnost, rahlja
tudi dejstvo, da ni posebno velikih razlik med socialnimi izdatki malih,
velikih držav niti novih članic EU. Povprečni netehtani delež socialnih iz-
datkov brez pokojnin je skoraj identičen v vseh treh skupinah držav (naj-
več 13,34% v primeru malih držav, malo manj pri tranzicijskih; 13,22 in
13,06 pri velikih državah). Rodrik pa bi pričakoval višje deleže v primeru
malih, trgovinsko bolj odprtih držav. Celo več, nekatere male države osa-
melci imajo, če ne upoštevamo pokojnin zelo nizke socialne izdatke
(Luksemburg, Malta na primer), medtem ko druge, bogatejše male drža-
ve, kot so Švedska in Finska, predstavljajo drugo skrajnost; visoki izdat-
ki, pa manjša odprtost. Slednja je precej povezana z malo drugačno eko-
nomsko strukturo.
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147 Upoštevati je sicer treba, da slike niso povsem primerljive, ker se vzorca in obdobji
razlikujejo. Med države smo uvrstili tudi nove članice EU (Češko, Madžarsko, Malto,
Poljsko, Slovenijo in Slovaško) ter države OECD, kot so Švica in Grčija, ki jih Rodrik
ni uvrstil v svoj vzorec. Naše obdobje je tudi malo daljše, saj smo ga raztegnili vse do
leta 2001 (Rodrik le do l. 1989). Zahvaljujem se Anžetu Burgerju za izračun teh kore-
lacij.
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Rahlo močnejšo povezavo dobimo, če koreliramo le tiste izdatke, za
katere bi lahko rekli, da nihajo s stopnjo izpostavljenosti globalizaciji, to
pa so izdatki za brezposelnost, družino in socialno izključenost.

Slika 27: Odnos med izpostavljenostjo zunanji trgovini in izdatki za  
socialno zaščito

Precej močnejša pa je povezava med izdatki za brezposelnost, družino
in izključenost z deležem TNI v BDP, čeprav ob velikih odstopanjih osa-
melih držav. Bolj kot se veča delež TNI v BDP, bolj postaja zveza netipič-
na, več je nacionalnih specifičnosti, več je verjetnih drugih zunanjih vpli-
vov. Očitno je mnogo drugih pojasnjevalnih dejavnikov, kot pa sta le dva
analizirana. 

Slika 28: Odnos med stanjem tujih neposrednih naložb in izdatki za 
socialno zaščito

XGLOBALIZACIJA, VLOGA DRŽAVE, SUVERENOST IN DEMOKRACIJAX



138

Zanimivo pa je, da je zveza le v primeru izhodnih investicij bistveno
močnejša, in to zlasti pri tistih državah, ki šele stopajo na pot internacio-
nalizacije in so zato v teh začetnih fazah ranljivejše. Upoštevati velja tudi,
da je med temi državami kar nekaj tistih, za katere bi lahko rekli, da so
po teoriji investicijske razvojne poti na prehodni stopnji med prevladujo-
čo vhodno in začetkom izhodne internacionalizacije. V tej fazi pa očitno
močnejšo vlogo igrajo že omenjeni zunanji vplivi in tranzicijsko specifič-
ni dejavniki v državah tega tipa.

Slika 29: Odnos med stanjem tujih neposrednih naložb in izdatki za 
socialno zaščito

Gornje korelacije so nekoliko precenjene. V prikazih namreč sistema-
tično izključujemo vse preostale pomembne pojasnjevalne spremenljiv-
ke, ki tudi lahko pozitivno vplivajo na izdatke za socialno zaščito, in so
njihove kovariance prav tako lahko pozitivne.

Slike tudi ne kažejo pomena nihanj in negotovosti v zunanjem okolju,
katerega vpliv se z globalizacijo krepi in s tem tudi ranljivost državnih
gospodarstev. Negotovosti in nihanja so v razmerah globalizacije tako ve-
like, da je vloga države kot blažilca izjemno pomembna in nepogrešljiva,
čeprav ne tako močno in enako v vseh državah, kot pričakuje Rodrik.
Tveganja so večja na določenih (srednjih) razvojnih stopnjah. Nujne so še
dodatne raziskave, da bi razjasnili to zvezo in ugotovili smer vzročnosti,
upoštevaje mnogo več dejavnikov, kot smo jih identificirali tukaj. Zato
so, da bi razjasnili to zvezo in ugotovili smer vzročnosti, upoštevaje mno-
go več dejavnikov, nujne še dodatne raziskave.

Globalizacija rahlja tudi enega od pomembnih vzvodov nerazvoja: ko-
rupcijo. Obstaja zelo močna korelacija med indeksom korupcije in dohod-
kom na prebivalca; večja je korupcija, manjši je dohodek na prebivalca, če-
prav to še ne pomeni vzročno-posledične povezave.148 Ta lahko teče tudi v
obratni smeri; višji kot je dohodek, manjša je korupcija (glej sliko 30).
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Slika 30: Dohodki na prebivalca kot funkcija uradne korupcije

Indeks korupcije, vključno z neregularnimi plačili sodnikom, sodniškemu osebju in ostalim uradnikom.

Vir: Markusen, 2004.

Korupcija ter slabe institucije sovpadajo tudi s trgovinskim in omeje-
vanjem tujih investicij. Despoti oziroma korumpirani uradniki lahko za-
radi takšnih omejitev in korupcije dobivajo velikanske zneske, zato se
upirajo liberalizaciji (Markusen, 2004). Dohodki na prebivalca naraščajo
tudi vzporedno s padanjem trgovinskih in investicijskih omejitev, pri če-
mer je korelacija najmočnejša pri trgovinskih omejitvah. Toda tudi tu
velja biti pozoren na kar nekaj »osamelih« razvitih držav, ki izstopajo iz
»pravilne« distribucije na spodnjih slikah. 
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148 Ti presečni grafikoni kažejo povezave, ne pa tudi smeri kavzalnosti, zato moramo
biti zelo pazljivi pri njihovi interpretaciji. Korelacije so le asociacije in ne kažejo na
vzroke. To lepo ponazarjajo nekatere države OECD, ki so nazorni primeri osamelcev
(outlierji na teh slikah na primer).
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Slika 31: Dohodki na prebivalca kot funkcija trgovinskih omejitev

Izvozna plačila; carine, licenčnine, bančne storitve, čas, potreben za razna dovoljenja

Vir: Markusen, 2004.

Slika 32: Dohodki na prebivalca kot funkcija investicijskih omejitev

Omejitve vhodnim in izhodnim investicijam ter ostale omejitve na pretoke kapitala 

Vir: Markusen, 2004.

Nesposobnosti, koruptivnost birokracije in njene napake postanejo pri
globalizaciji regionalno ali mednarodno hitreje vidne, ker je njihova
vloga transparentnejša, vidnejša. Zato je globalizacija tudi sredstvo dviga
kakovosti dela državne uprave, kajti v takšnih, globalneje razvidnejših
okoliščinah se težje skrivajo nesposobnosti državnega aparata ali posa-
meznih uradnikov.149
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Globalizaciji se prvič očita tudi, da ogroža demokracijo, stabilnost
držav, ker nefiltrirano spušča vse silnice s svetovnega trga v domačo
družbo in tako poglablja v njej neenakost in posledično politična zaostro-
vanja, socialne nemire. Drugi pa trdijo, da globalizacija spodbuja demo-
kracijo s pospeševanjem gospodarskega razvoja oz. gospodarske rasti in
slabi moč avtokratskih vladavin. Po tretjem pogledu pa ekonomska glo-
balizacija ne vpliva na demokracijo (glej na primer Pikalo, 2003: 22 in
23). Večina bi se verjetno strinjala z Bhagwatijem, ki trdi, da globalizacija
pospešuje demokracijo v režimih, ki so nedemokratični, in jo obenem
tudi omejuje, da gre za paradoks in da je treba ugotoviti razmerje med
obema vplivoma. Po eni strani gre za neposreden vpliv. Ta se kaže v tem,
da lahko kmetje sedaj zaobidejo dominantne razrede/kaste in prineseje
izdelke neposredno na trg, da tudi internet omogoča zaobhajanje posred-
nikov. Posredni učinek se kaže po Lipsetu v »družbenem razvoju«, ki se
manifestira s povečanjem izobrazbene ravni, družbene enakosti in raz-
redne strukture, še najmanj povečevanjem srednjega razreda (glej Bhag-
wati 2004; 93). Po Lipsetu je demokracija odvisna od socioekonomskega
razvoja ali ravni modernizacije v posamezni državi. Ugotovil je, da so po
njegovih kazalnikih bolj demokratične države imele zmeraj višje pov-
prečne ravni socioekonomskega razvoja kot tiste bolj avtoritarne. To ga je
napeljalo k zaključku, da »bolj ko gre narodu dobro, večje so možnosti za
obstoj demokracije«. Ne trdi pa, da obstaja med obema kavzalnost, pač
pa govori o dejavnikih, ki določajo možnosti, ne pa izide (1994: 17), o po-
gojih, ne pa o predpogojih. Med temi dejavniki omenja tudi alternative,
ki jih ima na razpolago država (glej Rizman, 2002: 141), kar bi lahko nav-
dajalo z optimizmom tiste, ki v globalizaciji vidijo možnost razpiranja
možnih alternativ vključevanja v mednarodno delitev dela. Tudi Hung-
tinton je v svojem znamenitem delu Tretji val (1991) ugotavljal, da je »bi-
la modernizacija najmočnejša med prvim valom demokratizacije (1828–
1926), ko je prišlo do ekonomskega razcveta, industrializacije, urbaniza-
cije, nastanka buržoazije in srednjega razreda, razvoja delavskega razre-
da ter do postopnega zmanjševanja ekonomske neenakosti, kar je vse
pripomoglo h gibanju v smeri demokratizacije (Hungtington, 1991: xiii in
39). Toda takšna demokratizacija še ne pomeni poglabljanja demokracije
v njeni subnacionalni, nacionalni in regionalni razsežnosti (glej Rizman,
2002: 142 in 2005: 2). V Hungtintonovem tretjem valu je bila globalizacija
doslej verjetno kar najcelovitejša, saj je bila migracija delovne sile, ki je
sedaj silno skromna, takrat eden od poglavitnih vzvodov globalizacije.
Tretji val (1974–90) pa je po Hungtintonu bolj kompleksen. Nekaj dejav-
nikov iz prvega vala je tudi sedaj prisotnih, na primer globalna ekonom-
ska rast, ki je dvignila življenjski standard, zelo razširila urbani srednji
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razred v številnih državah. To je po njem ena od neodvisnih spremen-
ljivk, ki je povzročila odvisno spremenljivko demokratizacije (1991:
45–46, glej Rizman, 2002: 142). Kljub temu, da se tako Hungtington kot
Lipset osredotočata na notranje dejavnike, obenem smiselno posegata
tudi na mednarodno področje. V delu, ko je mednarodno sodelovanje
krepilo ekonomsko rast in druge dejavnike, o katerih govorita, je zato
mogoče sklepati, da bi globalizacija lahko ustvarjala možnosti za krepitev
demokratizacije tudi v globalnejših razsežnostih, globalno demokratiza-
cijo.

Demokratični izziv globalizacije je v bistvu povezan prav z vprašanjem
soobstoja nacionalne in transnacionalne (globalne) demokracije. Toda
medtem ko ima prva za seboj že daljšo zgodovinsko izkušnjo, pa je glo-
balna demokracija šele v nastajanju, in to kljub temu, da gre za vpraša-
nje, od katerega sta odvisna najmanj ekološko in civilizacijsko preživetje
človeštva. V pogledu transnacionalne demokracije imamo tri različne 
poglede: prvič liberalnointernacionalističnega, radikalno pluralističnega
kozmopolitskega in deliberativenega (McRew, 2003). Vsaka od omenje-
nih teorij izhaja iz predpostavke političnega kozmopolitizma in si priza-
deva nakazati splošna načela, strukture in politične prakse, ki potencial-
no ali realno generirajo bolj human svet in ki merijo onkraj utečenega
zgodovinskega mehanizma delovanja (nacionalne) države, s katerim je
lahko doslej shajal svet – v času globalizacije pa je to seveda nezadostno.
Nobena od navedenih razlag ne ponuja zadovoljivih ali zaključenih odgo-
vorov na problem transnacionalne demokracije – njihovo selektivno in
kritično razumevanje pa vendarle prispeva k akumuliranju tistih spoz-
nanj, ki utegnejo v prihodnosti voditi k bolj prepričljivim uvidom in
morda tudi koristnim praktičnim (političnim) napotkom na tem področju
iskanja in zato vlivajo optimizem (po Rizman, 2005: 5).

Čeprav ni popolnoma nedvoumnih empiričnih odgovorov na vpraša-
nje, kaj je najprej, liberalizacija ali pa demokratizacija, pa vendarle več
študij kaže, da se najprej zgodi ekonomska liberalizacija in ji šele kasneje
sledi politična (Tabellini, 2004). Tiste države, ki so se najprej ekonomsko
odprle in šele nato liberalizirale svoje politične sistem, so se uspešneje
razvijale. Vse to krepi demokracijo. Tudi uvajanje trga je nekakšna krepi-
tev demokracije, saj so volitve vsakodnevno ekonomsko glasovanje po-
trošnikov, katerim izdelkom oziroma storitvam dajejo prednost. Negativ-
ni vplivi pa se lahko manifestirajo v povečani ranljivosti, nestanovitnosti,
zmanjševanju državnih/socialnih izdatkov, kar vse lahko ogroža demo-
kracijo in spodbuja ljudi, da emigrirajo (»volijo z nogami«), če se uvajajo
nedemokratične spremembe. To pa lahko storijo tudi podjetja, česar se
morajo vlade v času eskalacije globalizacije zavedati.

Vplivi globalizacije so tako očitno večplastni.150 Stiglitz govori o zame-
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njavi stare diktature nacionalnih elit z novo mednarodnih financ (2002:
247). Vendar to velja bolj v izjemnih razmerah. J. Gray (1998) vidi narav-
no nasprotje med trgi151 in demokracijo. Drugi zopet trdijo, da trgi lahko
delujejo destruktivno na demokracijo samo, ko demokratične ustanove,
ki so ustanovljene, da ščitijo interese večine, ne delujejo učinkovito ali pa
jih sploh ni (na primer uradi za zaščito konkurence). Država blaginje in
progresivni davki (oboje je danes pod udarom) so bili demokratični od-
govor na neenakosti kapitalizma 19. stoletja. Danes ustrezne odgovore
na globalizacijske neenakosti še iščemo.

Toda ni težko ugotoviti, da se v svetu uveljavljajo kot splošna zakoni-
tost človekove pravice in demokratične ureditve ter da globalizacija prav-
zaprav omogoča, da takšna ureditev postane prevladujoča. Z odpiranjem
prostora informacijam, ki prihajajo iz sveta, kar je storil CNN in druge
televizijske, radijske in komunikacijske skupine,152 so se pričela širiti 
obzorja tudi tistim prebivalcem planeta, ki so jim bile informacije prej
nedostopne. Danes postaja bogatim vse težje dremati in se »basati« ob 
televiziji, medtem ko mnogi umirajo od lakote, ker nam to CNN, BBC, in-
ternet in drugi prinašajo v hišo vsak dan. Res, da lahko obrnemu gumb,
vendarle je bilo pred tem lažje zatisniti oči in nič ne videti kot pa danes.
Tudi države in TP si smejo manj »privoščiti« kot včasih. Ko je Gorbačov
uporabil čete na Balkanu, je CNN prenesel slike in njegov moralni status
je bil omajan, trdi Bhagwati (2004: 169). Država dejansko izgublja avtono-
mijo in nadzor nad svojimi državljani. Danes v internetni ekonomiji 
država ne more preprečiti posamezniku vključevanja v medmrežje. Če
imaš telefon in osebni računalnik ali pa če greš tja, kjer ponujajo te stori-
tve, se enostavno priklopiš. Problem pa je seveda, da mnogi v DVR te
možnosti še nimajo. V preteklosti je država s svojimi ukrepi lahko zapira-
la »okna in vrata« svoje države pred tujimi vplivi. Danes to preprosto ni
več mogoče. Tudi to je globalizacija. Tako so se ustvarile infrastrukturne
možnosti za demokratizacijo, saj so državljani držav, ki prej niso videli
vzorov demokracije okoli sebe, ker jih tehnično niso mogli videti, pove-
čali svoje aspiracije za drugačno urejanje svoje usode. Mnoge mednarod-
ne organizacije niso videle teh globokih sprememb in niso bile kos novi
situaciji. Prebivalci so bili hitrejši, ker so jim moderna komunikacijska
sredstva to omogočala. V tem smislu, in samo v tem smislu, je vredno
opozoriti na besede nekdanjega guvernerja izraelske centralne banke J.
Frenkla, ki je pred leti rekel, da je CNN za tranzicijo, za ljudi za železno
zaveso storil več kot mnoge mednarodne organizacije, saj jim je odprl po-
gled na svet, ki ga prej niso videli. Stiglitz celo pravi, da je globalizacija
idejo demokracije in civilne družbe spremenila v način razmišljanja ljudi
(2002: 248).
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Svetovno poročilo o razvoju celo navaja, da se je demokracija v času
galopirajoče globalizacije okrepila, saj je »81 držav naredilo odločne kora-
ke k demokraciji, ko je 33 vojaških režimov zamenjalo s civilnimi vlada-
mi. Od skoraj 200 držav na svetu jih je kar 140 imelo večstrankarske voli-
tve. Med temi je bilo 82 % popolno demokratičnih. To je zajelo 57 %
svetovnega prebivalstva. Stopetindvajset držav z 62 % svetovnega prebi-
valstva ima delno ali popolno svobodni tisk« (The Economist, 28. junij
2003: 5–6). Ni pa vzporedne demokratizacije na mednarodni ravni, saj
imajo po G. Helleinerju (2001) razvite države z okoli 15 % svetovnega pre-
bivalstva 60 % volilne moči v Svetovni banki in IMF (po ILO, 2004: 116).

Nekateri gredo celo tako daleč, da trdijo, da obstaja trdna pozitivna,
drugi pa negativna korelacija med demokracijo in bogastvom. V vsakem
primeru pa ostaja odprto vprašanje, ali med njima sploh obstaja vzročno-
posledična zveza, in drugič, kakšna je smer kavzalnosti takšne povezave;
ali demokracija pospešuje razvoj oz. ali razvoj omogoča demokracijo in
kakšen je njen vpliv na neenakosti. Standardna politična ekonomija nas
uči, da demokratizacija krha neenakosti (bolje ustvarja osnovne pogoje
za to), kar pa empirične analize v zadnjem času ne potrjujejo povsem
trdno. To ni niti najmanj presenetljivo, saj je skupna značilnost politično
tako različnih držav, kot so Singapur, Tajvan, Republika Koreja in Hong-
kong, vse bolj enakopravna porazdelitev dohodkov od leta 1965, čeprav
jih je demokracija dosegla šele v novejšem času, pa še to ne velja za vse.
V Koreji se je Ginijev koeficient izbojšal z 0,34 1965/70 na 0,33 1981/90,
v Tajvanu z 0,32 na 0,30, medtem ko sta Singapur in Hongkong začela
bistveno višje (0,50 oz. 0,49), pa zato bolj izboljšala koeficient na 0,41 oz.
0,39 v istem obdobju. To pa so vse države, ki so dosegle fantastične raz-
vojne stopnje v zadnjih štirih desetletjih. Pa obenem izboljšale porazdeli-
tev dohodkov med svojim prebivalstvom (vir: http://www.nd.edu-skim/
academic/asianvalue95.htm, 25. 4. 2004). Gradstein s sodelavci sicer pravi,
da »pregled literature razkriva, da nekateri kazalniki razkrivajo pozitivno
zvezo med demokracijo in enakostjo« (2002: 28). Res pa je, da imajo
družbe, kjer se enakosti pripisuje velik pomen, manj konfliktov glede po-
razdelitve bogastva. Študije potrjujejo relativno šibek učinek demokrati-
zacije na enakost (le redko statistično signifikanten), kar še posebej velja
za predsedniške sisteme. Parlamentarni so bolj proenakostni, kar velja
tudi za okolja s protestantskim ali pa mešanim verskim prepričanjem.
Niti ne velja, da bi bilo odpravljanje revščine dovolj za odpravo političnih
nasprotij (glej Gradstein s sod., 2001). 

Empirične študije tako ne potrjujejo nedvoumno nobene teze: nekate-
re države so z nedemokratičnimi sredstvi dosegle hitre stopnje rasti in
tisto, kar lahko poimenujemo diktatorski razvojni konsenz,153 če o kon-
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senzu sploh lahko govorimo, ker je dosežen le med elito. Toda tudi sicer
mnogi avtorji menijo, da je nacionalni interes konsenz, ki se doseže med
elito in ne demokratično med vsemi prebivalci, vendar vseeno govorimo
o nacionalnem interesu, torej konsenzu (glej Svetličič, 2002). Zato je
morda bolje govoriti o konsenzu državljanov, ker naj bi bil ta širši kot
nacionalni v smislu dogovora elite. Drugo vprašanje pa je seveda, ali je
razvojna vloga konsenza odvisna tudi od stopnje razvoja države; je ta po-
membnejši na nižji ali na višji stopnji razvoja. Če je na višji, ga je verjet-
no lažje doseči, medtem ko na nižji, ko se prebivalstvo in njegova vlada
ukvarja z eksistenčnimi vprašanji, verjetno sploh ni mogoče govoriti o
kakšnem razvojnem konsenzu, ker gre enostavno za zagotavljanje mož-
nosti za preživetje. Razvojni konsenz kot demokratična oblika pospeše-
vanja razvoja je tako, zdi se, dejansko mogoč šele na višjih stopnjah raz-
voja. 

Povezava z globalizacijo se tu na prvi pogled ne zdi neposredna, ven-
darle vseeno obstaja. Gre na primer preprosto za odločitev o odprtem
razvoju države ali ne oziroma o načinu tega odpiranja; ali naenkrat ali po-
stopno. Ali globalizacija preprečuje ali pospešuje demokratično odloča-
nje o tem? Tako kot nudi nove alternative, ki jih prej ni bilo, in pospešuje
odločanje, obenem omeji alternativne možnosti bolj v smislu časovnice
in načina odpiranja, ne pa o tem, ali je to smotrno ali ne. Avtarkija ali
vase zazrta razvojna naravnanost se je pokazala kot neustrezna alternati-
va: poleg tega je bila večinoma dosežena tudi na nedomokratične načine
(socialistične države na primer). Globalizacija tako sili v odločanje v
pravi smeri. Obenem pa zožuje opcije znotraj odprte razvojne strategije.
Toda to so še vedno izbire.

Kaže pa, da ekonomske svoboščine pospešuje rast. Gradsteinov in Mi-
lanovićev pregled literature je pokazal, da obstajajo znaki za pozitivno
zvezo med demokracijo in enakostjo, čeprav izkušnje tranzicijskih držav
opozarjajo, da je ta zveza lahko tudi drugačna (Gradstein in Milanović,
2002: 29). V času nedvomne demokratizacije teh držav so se namreč nee-
nakosti povečale, kar pa je gotovo tako močno tranzicijsko specifično, da
tega ni mogoče jemati kot nesporni nasprotni argument. Poglabljanje
neenakosti je bolj posledica poprejšnjega pomanjkanja razlik, poprejšnje
uravnilovke in obenem posledica pričakovanega Kuznetsovega poglablja-
nja razlik na začetnih razvojnih stopnjah.

Toda globalizacija lahko tudi ogroža demokracijo. Tuji vplivi, ki z
njeno pomočjo prihajajo v domači prostor, se lahko povezujejo s konser-
vativnimi silami, ki vlečejo voz napredka nazaj. To ni nič specifičnega za
globalizacijo, to je le barvitost v razvejani demokratični fizionomiji novih
političnih prostorov v novih demokracijah na primer. Tuji interesi se
lahko povežejo z domačimi skupinami in skušajo na ta način uresničiti
svoje interese. V določenih okoliščinah so lahko ti tudi antidemokratični.
Vendar je zgodovina pokazala, da primerov takšnih koalicij ni veliko, da
so bolj izjeme kot pravilo. Strmoglavljenje predsednika Allendeja v Čilu
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v začetku sedemdesetih let154 je eden takih primerov. Graham in Krug-
man sta na primeru ZDA celo ugotovila, da se vpliv tujcev na suverenost
dejansko lahko materializira le v vojni ali izrednem stanju nacionalnega
gospodarstva (1989). Podobno trdi tudi Sicherl, le da ob primeru tujega
nakupa vseh podjetij in njihovega zaprtja (2002: 4). Če bi bilo vse gospo-
darstvo v tujih rokah, lahko tujci bolj vplivajo na domači politični proces,
lahko se prerazporedijo dohodki v korist tujcev, tujci lahko vnašajo v do-
mači politični proces drugačne rezultate. Če bi bili ti ugodnejši za tujce,
bi to lahko pomenilo prerazporeditev v korist tujcev in s tem stroške za
domača podjetja (več v Svetličič, 2002: 4).

V zadnjem času pa je mnogo več primerov, ko globalizirana mednarod-
na skupnost pomaga uvajati demokracijo in ščititi človekove pravice v dr-
žavah, kjer niso zaščitene skladno s svetovno sprejetimi (delavskimi)
standardi na primer. Globalizacija je dejansko pripomogla k uveljavljanju
človekovih pravic kot svetovno sprejetega standarda, če ne drugače, tudi
tako, da je razkrila kršitve in tako tudi s pomočjo antiglobalizacijskih gi-
banj, gibanj za drugačno globalizacijo zaostrila problem, ga dala na dnev-
ni red. Globalizacija s pomočjo regionalnih in mednarodnih organizacij
pravzaprav uvaja nova pravila, nove standarde na tem področju in sploh
v sodelovanju med državami in ljudmi. Tudi to je globalizacija in ne le vse
intenzivnejše sodelovanje med podjetji. 

Primer takšnega pozitivnega vpliva je tudi uvedba demokracije v Špa-
niji in na Portugalskem po zmagi demokracije, ki ju je Evropska skup-
nost vključila v svoje vrste tudi, da bi utrdila v njih mlado demokracijo.
Podobno se dogaja danes s širitvijo EU. In EU je le omejena, regionalna
pojavna oblika globalizacije. Globalizacija informacij, široko razprostra-
njen dostop do elektronskih medijev, ki jih države ne morejo več popol-
noma nadzorovati, odpira posamezniku izjemne možnosti, ki jih prej ni
imel. Tako odpira prostor demokraciji. 

V ozadnju razprav o razmerju med globalizacijo in demokracijo sta
pravzaprav temeljni izbiri, to pa sta izbiri med svobodo in neenakostjo
ter svobodo in učinkovitostjo. Največkrat vlada prepričanje, da gre za 
dilemo ali – ali, da ni mogoče imeti učinkovitost in enakosti. Nobelov 
nagrajenec za ekonomijo A. Sen, ki v ospredje razvojnih vprašanj potiska
svobodo, pravi, da je mogoče sinhrono uresničiti oba cilja (1999: 119). 
To isto velja tudi za razmerje med svobodo in neenakostjo. Tudi tu ne 
gre za ali – ali, pač pa za in – in. Svoboda podjetništva, iniciative je prvi
pogoj učinkovitosti, čeprav je tudi res, da so nekatere države dosegle 
zavidljive razvojne rezultate tudi s potiskanjem svobode/demokracije v
drugi plan (na primer Singapur, pa tudi socialistične države takoj po re-
voluciji).

Pomembna obtožba globalizacije je, da ogroža stabilnost držav. Trdi se,
da lahko hitri umiki špekulativnega kapitala iz države ogrozijo njen raz-
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voj. Majhne države se bojijo, da prevelike vsote tujega kapitala lahko
ogrožajo monetarno stabilnost in jih mora centralna banka sterilizirati.
Veliki prilivi portfeljskega kapitala, ki sicer omogočajo visoke stopnje
rasti držav prejemnic, lahko, če se hitro umaknejo, ogrozijo razvoj držav
prejemnic, kot je npr. pokazala azijska kriza. Vendar se je treba vprašati,
kaj bi bilo, če tega priliva kapitala sploh ne bi bilo. Kakšne bi bile stopnje
rasti v tem primeru? Tako visokih stopenj rasti (blizu 10 %), kot so jih npr.
azijske države dosegale skoraj tri desetletja, ni mogoče doseči samo z an-
gažiranjem domačih prihrankov. Nevarnost nenadnih odlivov kapitala
seveda obstaja, vendar je verjetno kratkoročna škoda predvidljivo manj-
ša v primerjavi s pozitivnimi posledicami dolgoletnega priliva tujega ka-
pitala v takšno državo. To je približno tako, kot če bi zaradi nevarnosti
sončnih opeklin zaprli vsa okna, vrata in špranje pred sončno svetlobo,
kot so »predlagali« Bastiatovi proizvajalci sveč. Ali pa če bi kmetje zaradi
nevarnosti suše ali poplave sploh ne zasejali njiv ali pa sadjarji iz bojazni
pred točo ne gojili sadnega drevja. 

Nestanovitnost, nepredvidljivost in vse večja tveganost155 so gotovo
glavni glavoboli, povezani z globalizacijo, čeprav se zdi, da so manjši, kot
se misli. IMF je ugotovil, da so se nihljaji padca BDP od vrha do dna med
recesijo 16 razvitih držav zmanjšali s 4,3 % l. 1881–1913 na 2,3 % po letu
1950. To ne velja le za ZDA, pač pa tudi za evroobmočje ter Japonsko in
VB (glej The Economist, 28. september 2002: 10).156 Rešitve seveda, kot
smo že videli, niso enostavne. Tobin je že v 70. letih predlagal uvedbo
davka na devizne špekulacije, »davek na greh«, pa ideja do danes še ni
bila sprejeta. Malo zaradi težav z uresničljivostjo te ideje in drugič zato,
ker bi lahko prispevala k manjši ponudbi kapitala na svetovnem trgu,
kar bi omejevalo doseg razvoja v svetu nasploh. Sedaj so oživile razprave
o tem (glej ILO 2004), toda obstaja resna nevarnost, da bi se z uvedbo
tega davka podražili krediti za tiste, ki jih najbolj potrebujejo, in da bi ga
lahko najlažje izigravali tisti, ki imajo najbolj razvito mednarodno mrežo
poslovanja. Reveži bi pa »veselo« plačevali takšen davek.

Odgovor na uvodno vprašanje, ali globalizacija ogroža suverenost,
torej ni popolnoma enoznačen. Če izhajamo iz modernega koncepta su-
verenosti, ki izhaja iz naraščajoče soodvisnosti v svetu, potem je ne ogro-
ža, čeprav postavlja državo pred mnoge nove izzive. Gotovo je, da je stop-
nja avtonomije vseh držav mnogo manjša, kot pa je bila v preteklosti.
Male države imajo več koristi od mednarodne delitve dela kot velike,
toda njihova odvisnost je večja (Streeten, 2001: 14). To manj velja za veli-
ke države. Obenem pa z globalizacijo majhne države dobivajo vzvode
moči, ki poprej sploh niso bili v njihovem dosegu. Lahko bi rekli, da celo
pridobivajo suverenost na določenih področjih in jo zgubljajo na drugih.
D. Held (1995) ugotavlja, da države zapuščajo nekatere svoje kompetence
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155 Standardnim vzrokom zanje se je v zadnjem času pridružil terorizem.
156 Glej tudi opombo 111.
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in svobode, toda pridobivajo in širijo druge. Podobno velja tudi za vpliv
globalizacije na demokracijo; jo omejuje in pospešuje. 

Očitno pa je, »da prevladujoči teritorialni – nacionalni – okvir demo-
kratičnega političnega odločanja ne zadostuje in da je globalizacija že
vzpostavila nov in dosti širši družbeni okvir, ki še išče svojo kolikor toli-
ko učinkovito demokratično formulo, ki bo zmogla reševati probleme v
času, ko postaja vse bolj očitno, da države tega bremena same ne zmore-
jo, medtem ko je ideja svetovne vlade prej utopičen kot pa realističen
projekt« (Rizman, 2001: 25). Ni pa utopična ideja o transnacionalni poli-
tiki, ki se dejansko razrašča od spodaj, kot na primer razmah globalnih
civilnodružbenih gibanj v svetu v zadnjem desetletju (glej Kaldor, 2003).
Še več, postaja nujna, prvi pogoj za preoblikovanje globalizacije na na-
čin, ki bo omogočil preživetje civilizacije. Zato ni čudno, da Rizman trdi,
da je znotraj politične globalizacije »eno najbolj relevantnih in središčnih
vprašanj, kako se suverena država, ki je na presečišču aktivnosti števil-
nih transnacionalnih omrežij in organizacij, transformira oz. adaptira na
te izzive« (Rizman, 2005: 5).

Ne smemo pa prezreti dejstva, da mnogi kritizirajo globalizacijo ali pa
državo tudi takrat, ko niti ena niti druga nista glavni krivki. Pogosto se
domača nesposobnost ali pomanjkanje korajže ter politične modrosti in
odločnosti zaradi kratkoročne naravnanosti politikov (so pač odvisni od
volilcev, ki so jim dolgoročne koristi običajno manj pomembne) skuša
skriti za zunanjimi krivci. Tako postaja globalizacija kriva za ukinjanje
delovnih mest, za nižje plače v delovno intenzivnih dejavnostih ali pa EU
(kot ena od manifestacij globalizacije), za nekatere nepopularne ukrepe,
ki bi jih morali sprejeti domači politiki, pa se jih bojijo zaradi pričakova-
nih negativnih odzivov domačih volivcev. »Tako vlade namerno delegira-
jo nekatere svoje pristojnosti Bruslju zato, da bi na ta način prevalile
krivdo nanj. To jim manjša tveganja« (Blanchard, 2004: 17).

Kljub priseganju na odprt sistem vključevanja v mednarodno gospo-
darstvo, vsesplošni liberalizaciji, deregulaciji in globalizaciji so izzivi za
državo vse večji in težje rešljivi. Zato se vloga države, izražena z narašča-
njem javnih izdatkov, krepi (glej Etro, 2003: 2) in spreminja; od pretežno
popravljalca tržnih napak vse bolj postaja strateški usmerjevalec in so-
cialni blažilnik, zlasti v malih, svetovnim nihanjem bolj izpostavljenih 
državah. 

Bistvena politična dilema pri tem je, kako razrešiti napetosti med po-
trebo po odprtosti, po nadzoru in (socialnih) stroških (ranljivosti). Najti
pravo ravnotežje bo eden od ključev politik, ki lahko uspešno pospešuje-
jo razvoj. Ali drugače, kako osvobajati potenciale zmagovalcev in kako
najbolje pomagati poražencem (Schwartz s sod., 1999: 109 in 110). Naj-
bolj obetavna je pot spodbujanja odprtosti in ustvarjalnosti, podjetniške
plodnosti, visoke stopnje mednarodnega sodelovanja ter difuzije znanja
in tehnologij, ki spodbujajo ekonomsko konvergenco. Pot nacionalno iz-
virnega, »home made« vključevanja v globalizacijo.
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GLOBALIZACIJA NE POMENI 
ZATONA ZA MALE DRŽAVE 

Dvojni značaj globalizacije je viden tudi, ko gre za položaj držav v njej
glede na njihovo velikost. Eni menijo, da pomeni globalizacija smrt za
male države, ker so izpostavljene njenim neusmiljenim orkanom, ker so
vsak dan bolj ranljive, obenem pa imajo vsak dan vse manj vpliva na do-
gajanja v svetu. Drugi pa menijo, da globalizacija daje malim državam
neslutene možnosti. »Sedanjost je tiste, ki menijo, da majhne skupnosti
ne morejo preživeti, odločno demantirala; v globalni ekonomiji, v kateri
države nimajo več monopola nad ekonomijo in kulturo (ali pa jo imajo
čedalje manj), lahko ne le preživijo, temveč celo napredujejo tudi majh-
ni« (Rizman, 2001: 29). Danes je že več kot polovica vseh držav na svetu
manjših od države Massachusetts. Povprečna velikost držav se je zmanj-
šala od 32 milijonskih leta 1946, na 29 milijonskih danes. Kar 85 držav
ima manj kot 5 milijonov prebivalcev, 58 manj od 2,5 milijonov in kar 35
manj od 500.000 (The Economist, 3. januar 1998: 63). Z zmanjševanjem
držav pa se krepi njihova vpetost v svet, saj so majhne države bolj nag-
njene k povezovanju kot velike. Male in razvitejše države so bolj globali-
zirane od velikih. Andersen in Herbertsson (2003: 10) sta ugotovila, da so
po indeksu globalizacije na prvih mestih manjše evropske države, kot sta
Irska (stopnja 1) in Belgija (stopnja 2). Tretja je VB, medtem ko velike dr-
žave zavzemajo sredino, manj razvite evropske države pa so na dnu les-
tvice, so manj globalizirane. Očitno je problem vpliva globalizacije na
male države tako kot v vseh drugih vidikih večplasten in zapleten. Globa-
lizacija daje malim državam nove možnosti, ki jih brez nje ne bi imele, če
se vanjo intenzivno vključijo, pa so vedno bolj ranljive in odvisne od nje.

Tektonske in nepredvidljive spremembe, ki smo jim priča v svetovni
ekonomiji danes, krepijo relativni položaj majhnih držav, če so sposobne
dejansko uveljavljati prednosti, razkošje specializacije, hitrejšega prilaga-
janja in fleksibilnega odzivanja na tendence v svetu, vključno z izkorišča-
njem dosežkov drugih (zastonjkarstvo). Prednost majhnih organizmov in
države je sposobnost hitrejšega prilagajanja, za katerega je že Darwin
ugotovil, da je ključ preživetja: »Ne preživijo niti najmočnejši niti najin-
teligentnejši, pač pa tisti, ki se najbolje prilagajajo spremembam.« Tudi
nobelovec za ekonomijo D. North je v svojem govoru ob prejemanju na-
grade dejal, »da je adaptacijska, ne pa alokacijska učinkovitost ključ dol-
goročne rasti« (North, 1993: 9). 

Determinante konkurenčnega položaja oziroma ustvarjanja bogastva
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so se spremenile tako, da krepijo relativen položaj majhnih držav. Vzpo-
redno s prehodom težišča od lokacijsko specifičnih prednosti (surovine,
energija, ceneno delo, ekonomije obsega) k tehnologiji in znanju ter in-
formacijam so se relativno okrepile tudi prednosti malih držav. V družbi
znanja je pomembno biti »povezan«, biti v omrežju, iz katerega črpaš in-
formacije. Takšna »povezanost je ključ konkurenčnosti« (ILO, 2004: 108). 

Majhnost je bila prav gotovo ovira pri mnogih temeljnih virih konku-
renčnosti v preteklosti. Tudi pri znanju kot danes temeljni konkurenčni
prednosti so majhne države omejene, vendar relativno manj kot pri »real-
nejših« virih konkurenčnih prednosti v preteklosti. Z ustrezno politiko
na področju znanja, poudarjanjem izobraževanja, izbiranjem pravih poli-
tik ali vnaprejšnjim prilagajanjem na izzive, ki prihajajo iz globalne eko-
nomije, lahko majhne države bistveno izboljšajo svoj relativni položaj v
fazi, ko je znanje postalo prevladujoča determinanta položaja nacional-
nega gospodarstva v globalni ekonomiji. Skratka, omejitve malih držav
so sedaj relativno manjše kot pa takrat, ko je bila velikost ozemlja in s
tem povezanega naravnega bogastva osnovni vir prednosti nacionalnih
gospodarstev. Eden od razlogov je v internetu, ki omogoča malim enosta-
ven, hiter in cenen dostop do znanja drugih. Olajša strategije zasledova-
nja in »zastonjkarstva«. Kritiki interneta pravijo, da je monopoliziran s
strani največjih in najbogatejših. Res je, da so ga ti vzpostavili, da diktira-
jo v veliki meri vsebino medmrežja. Res pa je tudi ali morda še bolj res je,
da internet ponuja neslutene možnosti tudi majhnim, oddaljenim, ki so
bili v preteklosti marginalizirani. Sedaj lahko v realnem času sodelujejo v
globalni ekonomiji le, če imajo ustrezne infrastrukturne možnosti (saj so
sicer stroški uporabe zanemarljivi), če se vključijo (ne pa izključijo) iz glo-
balizacije. Jezdijo torej na valovih, ki so jih ustvarili drugi. Majhni so
lahko »zastonjkarji«. To je njihova velika prednost. Tudi jezikom, ki igra-
jo v malih državah veliko vlogo, odpira informacijskokomunikacijska re-
volucija, ki poteka vzporedno z globalizacijo, nove možnosti promocije in
preživetja navkljub prevladujočim bojaznim, da se bodo utopili v prevla-
di angleščine oziroma velikih jezikov. Seveda le ob primerni nacionalni
strategiji sprejemnaja od zunaj (odpiranja) ob ohranjanju domače izvir-
nosti. To je bolj odvisno od domačinov kot pa vsiljeno od zunaj, kot se
običajno misli. Države so same sebi krojači.

V ekonomskem smislu je prva prednost malih držav, ki izhaja iz veli-
kosti, možnost specializacije. Ta je prvi pogoj za delitev dela, ki maksi-
malizira blaginjo. Kajti v specializaciji vsakdo dela tisto, za kar je najbolj
usposobljen. Zato tudi tega več proizvede, več od tistega, ki za to ni tako
kvalificiran. Tako pridemo do večje svetovne blaginje. Male države imajo
privilegij, »luksuz specializacije«, ki si ga velike države ne morejo toliko
privoščiti. Kajti premalo je majhnih držav, da bi lahko proizvedle vse
tisto blago, ki ga potrebujejo velike države. Čim bolj pa si specializiran,
tem večje koristi imaš od mednarodne menjave. Male države tako lahko
izkoriščajo prednosti ekonomij obsega in skupne proizvodnje in razdeli-
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tve (ekonomije sinergije), ki jih drugače ne bi mogle dosegati v največji
možni meri. 

Z liberalizacijo MEO, odpravljanjem carin, nazadnje v urugvajskem
krogu in v prihodnjih vse bolj opotekajočih krogih liberalizacije carin in
drugih omejitev, ki zavirajo mednarodno menjavo in vse bolj tudi medna-
rodne investicije, so se prednosti velikih nacionalnih domačih trgov
zmanjšale, povečale pa prednosti pristopa do svetovnega trga. Včasih, ko
majhne države niso imele tako prostega vstopa do svetovnega trga, so
bila pomembna velika tržišča. V tem primeru so imele prednost seveda
velike države, ki so razpolagale s takim trgom, ki so lahko na domačem
»dvorišču« dosegale ekonomije obsega in sinergične ekonomije. Danes,
ko je v velikem delu proizvodnje, zlasti industrijskih izdelkov, dostop do
svetovnega trga skoraj prost (izjema so kmetijski izdelki, tekstil in obutev
ter nekateri občutljivi izdelki, kot so izdelki iz jekla), pa je položaj precej
drugačen. Za majhne države cel svetovni trg vse bolj postaja domači trg,
saj so občutno padli tudi transportni in komunikacijski stroški. Vse to
pomeni prestrukturiranje relativnega položaja malih držav. 

Vsi ti dejavniki govorijo v prid zanikanju teze, da globalizacija pomeni
zaton malih držav, saj bolj kot krni, krepi njihov položaj. Še več, v okoliš-
činah gmotnih (pecuniary) zunanjih ekonomij male države uživajo west-
falsko suverenost v smislu dostopa do trgov, velike pa ne (Bagwell in Stai-
ger, 2004: 41). Očitno globalizacija bolj pomeni medene tedne malih
držav, če vodijo seveda ustrezno ekonomsko politiko, da znajo izkoristiti
prednosti majhnosti in fleksibilnosti hitrega prilagajanja ter da znajo kre-
piti svoje prednosti na področju znanja kot temeljne konkurenčne pred-
nosti, in ne nazadnje, če se znajo ustrezno zavarovati pred nestanovit-
nostmi, ki spremljajo globalizacijo. Zato ne preseneča močna pozitivna
korelacija med številom držav in trgovinsko odprtostjo (delež uvoza in iz-
voza v BDP) v obdobju 1870 do danes157 (Alesina s sod., 2000: 1276,
1277). Večja odprtost torej vpliva na zmanjševanje velikosti države. Z na-
raščajočim številom malih držav v svetu bi lahko veljajo tudi obratno,
torej, da »bo svet malih držav moral sprejeti relativno svoboden trgovin-
ski režim, ker je to v njihovem interesu«. Z drugimi besedami, »s prosto
mednarodno menjavo postaja velikost države kot velikost trga nepomem-
bna, kar pomeni, da velikost države ni povezana z njeno produktivnost-
jo« (n. d.: 1277, 1294). Obstaja pa pozitivna povezanost med odprtostjo
in rastjo (močnejša v primeru malih držav) ter negativna z velikostjo dr-
žave in gospodarsko rastjo (n. d.: 1286). Rodrik je v nasprotju z mnogimi
prepričanji, da globalizacija krči potrebo po močni vladi, ugotovil pozitiv-
no korelacija med odprtostjo (delež trgovine v BDP) v BDP in »velikostjo
vlade« (delež vladnih izdatkov v BDP). Majhna odprta gospodarstva, kot
so Švedska, Avstrija, Švica, Belgija, Luksemburg in Nizozemska, imajo
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157 Izračun je bil narejen za devet držav, za katere so bili dostopni podatki za celotno
obdobje.
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»velike« vlade. To pojasnjuje s potrebo po zaščiti proti zunanjim šokom,
kot nekakšno zavarovanje pred zunanjimi tveganji, kot način zmanjševa-
nja tržnih dislokacij (po Streeten, 2001: 61), saj odpiranje pomeni večjo
izpostavljenost zunanjim šokom, večjo ranljivost. Toda ne smemo poza-
biti, da po drugi strani odprtost tudi zmanjšuje možne negativne učinke
domačih gospodarskih šokov (na primer uvoz hrane, če je suša itd.;
WTO, 2004: 185).

Posledica takšnih dognanj je, da lahko vzporedno z napredovanjem
procesov ekonomske globalizacije pričakujemo vse več političnega sepa-
ratizma. Koncept relativno velike centralizirane države bo v svetu global-
nih tržišč vse bolj ogrožal regionalni separatizem od spodaj in rast nad-
nacionalnih institucij od zgoraj (Alesina in Spolaore, 2000: 1294).
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GLOBALIZACIJA, NACIONALNI INTERESI, 
DOMOLJUBJE158

V bistvu gre za vprašanje, kako zagotoviti ohranjanje nacionalnih intere-
sov v razmerah globalizacije,159 ko je vse intenzivnejša integracija v sve-
tovno gospodarstvo postala pogoj rasti in napredka. Vendar je internacio-
nalizacija nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za uspešen razvoj. Jasno je, da
integracija v svetovno gospodarstvo prinaša tako stroške kot koristi, ki so
lahko ekonomske, politične, varnostne, vojaške ali pa kulturne narave.
Poglavitnen problem politike je zato postalo iskanje pravega ravnotežja
med stroški in koristmi globalizacije. Internacionalizacija na eni strani
pospešuje razvoj, na drugi pa prinaša tudi neenak razvoj držav ali regij.
Izpostavljanje lokalne proizvodnje mednarodni konkurenci lahko kratko-
ročno povzroča njihov zaton (Cantwel, 1994: 2 in 3). Poglavitni problem
pri tem pa je, da so koristi internacionalizacije dolgoročne, česar pa krat-
koročno naravnani volivci ne sprejemajo z navdušenjem. V tem kratkem
pregledu se bom osredotočil le na tri vprašanja: dimenzioniranje načina
in časovnice vključevanja v globalizacijo, njen značaj z vidika uresničeva-
nja nacionanih interesov ter razmerja med domačim lasništvom in učin-
kovitostjo.

Glede prve dileme P. Gray (1996) ustvarjalcem politike v državah v
razvoju in tistim v prehodu predlaga, da stopnjo internacionalizacije
proizvodnje prilagodijo svojim splošnim nacionalnim in posebno še teh-
nološkim razmeram. Očitno je namreč, da tiste države, kjer te razmere še
niso na primerni ravni, ne morejo sprejeti popolne integracije v svetovno
gospodarstvo, ker to pomeni vertikalno podrejanje njenim načelom. Vsi-
ljevanje zunanjih pogojev lahko oslabi sposobnost države za ohranjanje
kulturne dediščine, lahko pa tudi prisili države v sprejem ostrejših eko-
nomskih ureditev, kot jim to omogočajo lastne politične in kulturne raz-
mere.160 Toda »outsiderstvo« prinaša še hujšo nevarnost, nazadovanje.

158 Ob obsežni literaturi na to temo se v tem poglavju osredotoičam samo na nekaj, z
ekonomskega zornega kota ključnih gospodarskih dilem, povezanih z nacionalnimi
interesi.

159 Več o ekonomskih nacionalnih interesih v Svetličič, 2002.
160 Po navadi so politične in družbene elite tiste, ki zlahka sprejmejo vrednote, navade,

običaje in tabuje transnacionalne poslovne civilizacije (Stopford in ostali, 1991). To
pa vodi k le delni internacionalni integraciji, na drugi strani pa k nacionalni dezinte-
graciji (Sunkel). Toda ne bi smeli niti romantizirati tradicionalnih kultur in njiho-
vega ohranjanja, ki je nedvomno pomembno, vendar lahko tudi omejujejo pravice,
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Glede na to so stroški »domoljubja«, še posebej za male države, lahko
precej visoki. Če pa taka država izgubi več z umikom iz mednarodne de-
litve dela, kot pridobi z integracijo vanj (ekonomije obsega, boljša razpo-
reditev dejavnikov itd.), se njena odvisnost dejansko poveča (glej Stree-
ten, 1992: 127). 

O značaju globalizacije Behrman (1996) pravi, da so bile razprave o po-
trebi po novem svetovnem redu prežete z nacionalnimi interesi, kar se
mu v okoliščinah ko nacionalne značilnosti s polnim članstvom v globali-
ziranem gospodarstvu izginjajo, zdi sporno. Očitno je, da so Behrmanu
nekatere druge predpostavke pomembnejše kot pa nacionalni interesi.
Morda so to globalni ali pa morda regionalni interesi? Skupna predpo-
stavka takih in podobnih argumentov je, da so si globalizacija in nacio-
nalni interesi v določeni meri nasprotujoči, ter da se ne morejo spraviti.
Menim, da so nacionalni interesi tisti, ki opredeljujejo položaj države v
svetu. Zato mednarodni sistem, ki ne omogoča njihovega uresničevanja,
nima dolgoročne prihodnosti. Seers je že leta 1983 napisal, da »politika
… lahko izvira le iz nacionalnih potreb, ne pa iz internacionalističnih pre-
mis o neki mednarodni skupnosti, ki sploh ne obstaja« (glej v S. Strange,
1995: 168). Noben narod ni pripravljen žrtvovati lastnih interesov na ol-
tarju regionalnih ali kakih drugih. Lahko sodeluje in deli suverenost z
drugimi le, če to ustreza uresničevanju njegovih interesov. Samo kadar
koristi skupnega odločanja presežejo nacionalne, bodo države pripravlje-
ne združevati suverenost. Ker je vse več problemov globalnih (na primer
okolje pa terorizem itd.), se področje tega objektivno širi, kar pa ne zani-
ka nacionalnih interesov, pač pa le spreminja način njihovega uresniče-
vanja.

Integracija v svetovno gospodarstvo nikoli ne sme potekati na škodo
nekih abstraktnih nacionalnih, ali morda celo bolje, javnih interesov.161

Vendar pa je taka statična analiza stroškov in koristi premalo prepričlji-
va, zato je nujno uvesti nekatere dinamične elemente. Država se ne bi
nikoli odločila za integracijo, če ne bi bili predvideni stroški manjši od
morebitnih koristi. Kasneje se seveda lahko račun izkaže kot napačen.
Zgodovina je pokazala, da neintegracija prav tako ni realna možnost 
(najbolj izstopajoč primer so nekdanje socialistične države). Resnični
problem torej ni, kako se podrediti globalnim kriterijem, ampak ravno
obratno, kako s pomočjo globalnega ali pa bolj omejenega regionalnega
združevanja čim bolj uresničiti nacionalne interese. Integracijske skupi-
ne so okvir, ki omogoča uresničevati tisto, za kar so države premajhne.
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posebno žensk. Medmrežje gotovo ni nadomestilo za hrano, zdravstvo in izobraže-
vanje, lahko pa izboljša dostop ljudi do teh storitev potem, ko so zadovoljene njiho-
ve temeljne potrebe (Streeten, 2001: 59).

161 Veliko vprašanje je namreč, ali smo sploh sposobni racionalno definirati nacionalne
interese. Lažje je, ko gre za domače razmere, opredeliti, kaj je to javni interes (več v
Svetličič, 2002).
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Na prvi pogled in z vidika javnosti se kot prvo vprašanje nacionalnega
interesa izpostavlja vprašanje (nacionalnega) lastništva. Ali je sploh po-
membno ali pa zadostuje ekonomska učinkovitost? O tem se je razvila ži-
vahna razprava. Nekateri menijo, da lastnina ni bistvena, pač pa to, kdo
prispeva več k ustvarjanju lokalne dodane vrednosti in s tem lokalnemu
bogastvu. Lastnina je v tem smislu ekonomsko nepomembna, kajti neu-
činkovitost dejansko uniči lastnino, ko gre za proizvajalna sredstva. Bis-
tveno je, da se vrednost lastnine oplaja, ne pa znižuje, in kdorkoli to
lahko opravi, je dobrodošel ne glede na poreklo. Bolje kot da na primer
domačinove neracionalne odločitve vodijo v propad podjetja, je, da ga
tujec uspešno upravlja, pa četudi odnaša pripadajoči mu dobiček. Še
bolje pa je, če to stori domačin. Če pa tega v danem trenutku ni sposo-
ben, pa je seveda bolje, da to stori nekdo, ki je. Povsem konkretno: v Slo-
veniji je glede avtomobilske proizvodnje resnična dilema le, ali jo imeti v
rokah tujcev ali pa je ne imeti. Sami v tej oligopolni panogi, v kateri so
potrebna maksimalno velike ekonomije obsega, v kateri kraljuje le nekaj
velikih transnacionanih podjetij, na svetu nimamo možnosti, razen če bi
se slovensko podjetje samo razvilo v veliko transancionalko in pričelo
tekmovati s temi šestimi velikani, med katerimi pa je tako in tako, se oce-
nujuje, eden že preveč. Vedeti tudi moramo, da v blagovni proizvodnji,
kapitalizmu vsak lastnik dolgoročno ravna tako, kot to opredeljujejo trž-
ni signali. Če ravna drugače, ogrozi svojo lastnino. V tem oziru teoretično
ne bi smelo biti razlik med ravnanjem domačih in tujih lastnikov. Razlike
lahko nastopijo zaradi različnih informacij, s katerimi eden ali drugi raz-
polaga. Učinkovitejša, pogosto globalnejša podjetja, ki uživajo ekonomije
obsega, ki imajo več in boljše informacije in zato lahko ravnajo bolje kot
mala, manj izkušena podjetja z manj informacijami. Vzrok za možne raz-
like v ravnanju torej ni lastnina, pač pa izkušnje in sposobnosti. Gre torej
veliko bolj za dilemo med dobrimi in slabimi, med konkurenčnimi in ne-
konkurenčnimi podjetji, in ne med domačimi in tujimi.162 Zato je neu-
pravičena idealizacija domačih lastnikov samo zato, ker so domači, niti
tujcev samo zato, ker so tuji. Zdi se, da je to pogosto nevaren idealizem
ali celo naivnost, ki ga praksa demantira, in lahko vodi, ekonomsko gle-
dano, v neučinkovite in dolgoročno škodljive odločitve. Drugače je z
možnimi dolgoročnimi političnimi, kulturnimi in zgodovinskimi posledi-
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162 Pri tem za trenutek pozabljamo, da se dobiček iz lastništva lahko preliva v tujino. To
je vgrajeno v samo formulo TNI, ki so v tem pogledu seveda dražje kot tuji krediti,
pri katerih plačaš le obresti. Vedeti pa moramo, da kredite lahko uporabimo za neu-
činkovito investicijo (tako znane politične tovarne iz preteklosti), medtem ko je to
pri TNI skoraj izključeno, ker lastnik pač ni motiviran sam sebi natikati zanko za
vrat, ker je izjemno zainteresiran za ustvarjanje dobička, ker je to pač njegov pogla-
vitni motiv. Pa še nekaj. Stopnja dobička v višini na primer 5 odstotkov je že kar vi-
soka. Od tega se po podatkih velikega števila študij okoli 50 % reinvestira v državi
naložbe. V tujino se prelije torej le 2,5 %. Vse ostalo pa ostane doma, torej zaposli-
tve, pa prispevki in davki državi, kar skupaj tvori kar 95 % prihodkov firme, če so
tudi dobavitelji domači. Če niso, pa ustrezno manj.
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cami tuje lastnine. Lastništvo v panogah, ki so po definiciji bolj globalne,
ni tako pomembno ker so te že po naravi stvari izpostavljene konkurenci.
Drugače pa je pri tistih, ki so bolj lokalne in v malih državah pogosto uži-
vajo monopolni položaj. Bistveno vprašanje je zato ustvariti konkurenco,
ker ta prisili vsa podjetja v dvig produktivnosti.

Naslednje pomembno vprašanje je lastništvo česa. Je pomembno imeti
v lasti proizvodne ali distribucijske obrate? Ali je bolje biti lastnik R & R
ter imeti nadzor nad tehnologijo in novimi izdelki, ali pa nadzorovati vse
to v nekaterih panogah, v drugih pa le posamezne dele, ali pa je boljša
kakšna druga kombinacija domačega in tujega lastništva? So strateške
povezave zaradi njihovega pogodbenega značaja (lastništvo pri tem osta-
ne nespremenjeno) način, kako preseči takšne probleme? Jasnega odgo-
vora seveda ni, toda zdi se, da tehnologija (hitre spremembe) in finance
(potrebna velika sredstva), pa tudi negotovost in nepredvidljivost, dajejo
določene prednosti strateškim povezavam, ko gre za male države. Hitre
tehnološke ter tektonske politične in ekonomske spremembe v svetu so
naredile pogodbene sporazume zaradi njihove večje gibčnosti in politične
ter kulturne sprejemljivosti v zadnjem času relativno bolj privlačne. Nji-
hova slabost pa je lahko nestabilnost in nezadostna dolgoročna usidra-
nost, ki vnaša v poslovanje določene negotovosti. Zato dajejo poslovneži
prednost kapitalskim povezavam, ki so zanesljivejše in dolgoročnejše.

Medtem ko je v ekonomskem pogledu lastništvo primernejše za dolgo-
ročne dogovore (visoki pogreznjeni stroški), je politično to vprašanje če-
dalje bolj občutljivo. Pogodbeni dogovori pa so ohlapni in sprejemljivejši,
kar morda bolj ustreza lokalnim politikom, ker po navadi ne pomenijo
močne odvisnosti, za katero menijo, da je neprimerna v današnji plimi
nacionalnih čustev povsod po svetu. Lahko pa pride, zlasti zaradi visoke
ranljivosti in odvisnosti od kratkoročnih tržnih trendov, do dolgoročne
odvisnosti in manjše učinkovitosti. 

Pravo vprašanje ne izhaja iz izbire med lastništvom in pogodbenimi
dogovori ali morda domačimi in tujimi multinacionalimi podjetji (MNP),
pač pa iz poudarka, ki se daje enemu ali drugemu na različnih stopnjah
razvoja. Na začetnih stopnjah, če uporabimo teorijo investicijske razvojne
poti (Dunning, 1988: 1993), so pomembnejše vhodne TNI, kasneje pa
pridobivajo pomen izhodne TNI oz. domače multinacionalke. Navzkriž-
na, vhodna in izhodna tuja vlaganja so značilna za peto stopnjo inve-
sticijske razvojne poti. Tudi to je lahko način preseganja dileme med
domoljubjem in globalizacijo, ki, skratka, ni ali – ali: ali dopustiti ali pre-
povedati vhodne in izhodne TNI, ampak koliko vsakega je v določenem
trenutku najboljša rešitev, in končno, kakšen naj bo institucionalni (za-
konodajni) ali geografski okvir tega (bolj regionalen ali bolj globalen). Po-
membno je, kako uskladiti optimalno gospodarsko območje, ki je večje
od države, z optimalnim kulturnim in ne nazadnje političnim. Ob tem je
najvažnejše maksimiziranje dodane vrednosti, pri čemer so učinkovita
tuja podjetja boljša od neučinkovitih domačih, ki dolgoročno prinašajo
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politično odvisnost in nižji družbeni standard. Behrman gre celo tako da-
leč, da ima MNP za pospeševalce novega svetovnega reda, kar sovpada
tudi s Kindlebergerjevo tezo, ki pravi, da MNP ne krhajo suverenosti
majhnih držav, ker pač ni zelo verjetno, da bi je sploh imele veliko (1984:
27). Seveda pa so vedno lahko prisotni kakšni strateški razmisleki, kot je
na primer distribucija pitne vode, nekateri naravni viri in podobno. 

XGLOBALIZACIJA, NACIONALNI INTERESI, DOMOLJUBJEX
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JE IZLOČITEV REŠITEV?

Globalizacija vnaša nove in velike nevarnosti, nestanovitnosti, ranljivo-
sti, poglablja razlike. Zato se mnogim kar na dlani vsiljuje odgovor: odce-
piti se od tega »grdega« sveta, od te zločeste globalizacije, ali kot pravi
Stiglitz (2002: 204), »za nekatere je odgovor enostaven: opustiti globaliza-
cijo«. Toda to ni niti mogoče niti zaželeno, ali s Streetenovimi besedami:
»iz vsega tega ne sledi, da bi bilo za DVR bolje, če bi se zaprle pred globa-
lizacijo in postale avtarkične. Usposobljeni in opremljeni izkoriščajo
njene prednosti, tisti brez sredstev in kvalifikacij pa zaostajajo. Obstajajo
pa boljši načini, kot da so ljudje slepo prepuščeni silam globalizacije«
(Streeten, 2001: 33).

Da globalizacija prinaša tudi koristi, bi se strinjal celo Marx, ki se je
tudi zavzemal za svobodno mednarodno menjavo in bi spremembe, ki bi
vodile v lokalizacijo namesto globalizacije, v samozadostnost in celo
omejevanje mobilnosti mednarodnih podjetij, označil za neuspešne. To
bi bilo končno celo nemarksistično« (glej Mekina, 2003). Protekcionizem
je po Marxu konservativen, sistem svobodne trgovine pa destruktiven in
s tem napreden, saj razbija mednacionalne meje in hkrati potiska antago-
nizem med razredi do skrajne točke. »In v tem revolucionarnem smislu,
gospodje, glasujem v korist svobodne trgovine,« je v svojem nastopu v
Bruslju pojasnil Marx (glej Mekina, 2003). Zato ne preseneča, »da so se
bolj globalizirane države hitreje razvijale kot tiste, ki se niso vključevale v
svetovno gospodarstvo« (Stiglitz, 2002: 214). Kritika globalizacije, njene-
ga izkoriščevalskega značaja, kot pravijo, pa ni značilna samo za revne
države ali sloje. Tudi bogatejše kaj hitro zabredejo v skušnjavo, da globa-
lizacijo obtožijo za izgubljanje delovnih mest »zaradi cenenega uvoza iz
DVR« ali priliva cenejše delovne sile iz manj razvitega sveta. Zato so zelo
pogosti protekcionistični odgovori, ki naj preprečijo »osiromaševanje«
Severa, kot pravijo populisti, ne pa resni analitiki (glej Krugman, 1995:
2). Nasprotno, menita O’Rourke in Williamson (1999), »masovna migra-
cija in mednarodni pretoki kapitala razložijo med tretjino in polovico
vzrokov, zakaj so skandinavske države dohitevale Veliko Britanijo v poz-
nem devetnajstem stoletju, in med 48 % in 88 % dohitevanja skandinav-
skih držav ZDA. Ti tokovi lahko razložijo tudi več kot dve tretjini irskega
in italijanskega dohitevanja VB. Neuspeh držav Iberskega polotoka, da bi
dohitele VB in ZDA, pa lahko pripišemo nezadostnemu uvozu kapitala,
nezadostnemu izvozu delovne sile. Globalizacija tako pojasni konvergen-
co nekaj perifernih evropskih držav z državami centra in nezadostna glo-
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balizacija, zakaj države Iberskega polotoka niso v tem uspele. Ključni de-
javnik je bila migracija delovne sile, ki pojasnjuje okoli 70 % konvergence
celotne atlantske skupnosti v tem obdobju« (Taylor in Williamson, 1997,
citirano po Bourguignon s sod., 2002: 30).

Očitno je problem bolj »to, kako naj se globalizacija upravlja« (Stiglitz,
2002: 214), kajti lahko (in tudi je) prispevala k razvoju in napredku. Vpra-
šanje, ki še nima dokončnega odgovora, je, česa je več. Bojim se, da v luči
tako dvoumnih ugotovitev mnogih analiz, ogromno dejavnikov/okoliš-
čin, ki opredeljujejo takšne ali drugačne učinke, in ne nazadnje premalo
kakovostnih podatkov (pa tudi slabosti metod merjenja) ne moremo ra-
čunati, da bi kmalu prišli do kaj bolj določnih odgovorov na to vprašanje.
Zato kaže več energije usmeriti v iskanje odgovora na vprašanje, v kak-
šnih okoliščinah začnejo prevladovati takšni ali drugačni učinki in tako
spodbujati uresničevanje želenih učinkov. Temeljno vprašanje torej je,
kakšno strategijo naj imajo države do globalizacije. 

Zgodovina, izkušnje in naša analiza kaže, da so se učinki globalizacije
v zgodovini spreminjali. Merjeno z Ginijevim koeficientom, so se razlike
med državami z izjemo nekaj kratkih obdobij dolgoročno poglabljale, le
v zadnjem obdobju bolj stagnirale in se po nekaterih avtorjih celo zmanj-
ševale. Drugi kazalniki razvoja pa so ugodnejši. Na splošno se je poka-
zalo, da so se države, ki so se izključile iz svetovnega sistema, razvijale
počasneje kot tiste, ki so se vanj vključile (glej tudi Maddison, 2001).
Navznoter naravnan razvoj omejuje svoj doseg na štiri različne načine.
Prvič, ker države ne morejo izkoriščati svojih primerjalnih prednosti. To
prizadeva revne, ker so uvozno substitutivne panoge običajno kapitalno
intenzivne in se zato brez izvozne usmerjenosti proizvodnja preusmerja
od delovno intenzivnih panog, ki pa zagotavljajo delovna mesta za revne.
Drugič, v primerih, ko so pomembne ekonomije obsega, navznoter na-
ravnana strategija ne more zagotavljati dostopa do velikih tržišč in mož-
nosti specializacije. Tretjič, domače cene pri navznoter naravnanem raz-
voju manj verjetno odražajo svetovne cene in zato vodijo v napačno
alokacijo virov. Končno, zapiranje pred mednarodno konkurenco sicer
ščiti proizvodnjo na kratek rok, toda na dolgi slabi spodbude za inovacije
in izboljševanje produktivnosti (glej IMF, 2002: 131). Zato se zdi, da bi
bila antiglobalizacijska strategija, tj. odcepitev od svetovnega trga, slaba.
Nekateri gredo celo tako daleč, da trdijo, da bi bila za male države kar
smrtna obsodba. Zakaj? Te države bi se tako odpovedale svoji bistveni
prednosti, bistvenemu privilegiju, ki ga imajo v primerjavi z velikimi
državami, to pa je možnost specializacije in s tem doseganje ekonomij
obsega. Znano pa je, da so ekonomije obsega danes bistvena gonilna sila
MEO in temelj konkurenčnih prednosti podjetij. Brez njih ni mogoče us-
pešno oziroma z dobičkom prodajati na svetovnih trgih. Manj globaliza-
cije bi pomenilo manj specializacije, manj delitve dela in s tem počasnej-
še stopnje rasti in nižjo blaginjo. 

Odcepitev od svetovnega trga, kar so v preteklosti svetovali mnogi ra-
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dikalni misleci, kot npr. Samir Amin (1974 in 1977), A. G. Frank (1967),
Mandel (1975), Baran (1957), pa tudi, čeprav malo manj energično, za-
stopniki odvisnostne šole Sunkel (1996), Furtado (1974) in Cardoso
(1976), torej ni rešitev. Cardoso je najboljši primer spremenjenega odno-
sa do globalizacije. Kot predsednik Brazilije se je ognjevito zavzemal za
globalizacijo, za integracijo te velike države v globalno gospodarstvo in
njegovo liberalizacijo. Praksa ga je prisilila k spoznanju, da odcepitev od
svetovnega trga ni rešitev. To so nazorno pokazale tudi izkušnje sociali-
stičnih držav, ki so se dejansko odcepile ter se kasneje zelo selektivno in
skromno začele vključevati v svetovno gospodarstvo. Danes le redke med
njimi še vztrajajo pri avtarkiji. Severna Koreja in Kuba sta le osamljena
primera, pa tudi tukaj že lahko govorimo o selektivnem vključevanju v
MEO. Socialistične države so z relativnim zaostajanjem za industrijsko
razvitimi zahodnimi državami pokazale, da odcepitev pravzaprav zavira
razvoj. Študije Sachsa in Warnerja (1995b in Tabellini, 2004: 14) so poka-
zale, da so se države v razvoju, ki so sledile odprti strategiji gospodarske-
ga razvoja, razvijale hitreje od tistih, ki so sledile uvozno substitutivni
strategiji. V obdobju 1970–1989 so bile stopnje razvoja odprtih gospodar-
stev163 4,5-odstotne v primerjavi z 0,7-odstotno v tistih državah, ki se
niso odprle v svet. Ugotovila sta, da je trgovinska liberalizacija v obdobju
1970–89 pospeševala gospodarsko rast za 2 odstotka. Podobno sta ugoto-
vila tudi Warcziarg in Welch, ki sta posodobila njuno analizo l. 2003 na
primeru razvoja 133 držav v obdobju 1950–1988, čeprav sta ugotovila
malo šibkejšo korelacijo. Tiste države, ki so liberalizirale svoje trgovinske
režime, so za 0,5 do 1 odstotne točke rasle hitreje kot tiste, ki se niso (po
IMF Survey, 12. julij 2004: 204). Kljub očitanim pomanjkljivostim sta do
podobnih zaključkov prišla tudi Dollar in Kraay (2001a; glej sliki 15 in
18).

Protekcionizem se je v zgodovini izkazal kot zelo slaba rešitev, saj je
poglobil, ne pa reševal krize, in to kljub močnemu zagovorniku, tedanje-
mu predsedniku ZDA A. Lincolnu, ki je dejal: »ukinite carine in spodbu-
jajte svobodno trgovino, pa bodo naši delavci v katerikoli gospodarski
panogi tako kot v Evropi dosegli življenjsko raven tlačanov in siromakov«
(citirano po Martin in Schumann, 1997: 97). Zaščita kmetijstva je v 29 dr-
žavah OECD tako visoka, da bi bi lahko za vsako od 56 milijonov krav
lahko plačali letalsko karto prvega razreda za let okoli sveta, pa še bi
vsaki ostalo 1.450 dolarjev žepnine (IMF Survey, 12. julij 2004: 204).
Konec devetdesetih let je stala zaščita kmetijstva v razvitih državah kar
350 milijard dolarjev letno ali skoraj 40 % kmetijske proizvodnje med
1986–88 (Labohm 2003; 312). Paradoks je, da je protekcionizem slab celo
za revne v bogatih državah, saj »mlada samohranilka plačuje za cenena
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163 Poleg razvitih držav je skupina vsebovala tudi države, kot so Jemen, Indonezija, Ko-
reja, Ciper, Jordanija, Barbados, Irska, Portugalska in Malezija. Sprva, ko je stopnja
razvoja države nizka, se razlike med razvitimi in manj razvitimi državami lahko ve-
čajo, kasneje pa realni dohodki obeh skupin držav začnejo konvergirati.
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oblačila 5–10-krat višjo carino kot srednji sloj ali bogate družine, ki ku-
pujejo v elitnih trgovinah«, je ugotovil Edward Greser v Foreign Affairs
(glej Bhagwati, 2004: 127).

Bistveno vprašanje odnosa držav do globalizacije ni vključiti se vanjo
ali ne, pač pa, kako in kdaj se vključiti, kako zmanjšati negativne vplive,
visoko stopnjo ranljivosti, ki jo vnaša, in obenem pospeševati njene pozi-
tivne učinke na povečanje blaginje prebivalstva. Ne gre zato, da pobegne-
mo z bojišča, kajti tako ne moremo izbojevati nobene zmage.164 Lahko
pa jo izbojujemo tako, da se dobro oborožimo, da se umaknemo, ko se
nisi sposoben neposredno soočiti z nasprotnikom, da poiščemo nova
orožja in se nasploh okrepimo. Za majhne države je zelo primerno »parti-
zansko vojskovanje«. To pomeni hitro odzivanje na spremembe okolja,
prilagajanje temu okolju in (organizacijska) ustvarjalnost in iskanje pra-
vega trenutka. Zapoved je torej izhajati iz svoje moči, sposobnosti in oko-
lja, v katerem deluje majhna država, ta pa je v specializaciji, fleksibilnosti
in hitri odzivnosti. »Za zmago v bitki ni nujno imeti največje vojske,« je
rekel Sun Cu pred več kot 2500 leti. Zmagovalci storijo prave stvari v pra-
vem trenutku (glej Krause, 1995: 72 in 111).

Pomembno je poiskati take filtre, ki bodo spuščali pozitivne sončne
žarke v domači gospodarski prostor in nas zaščitili pred negativnimi vpli-
vi. Rešitev torej ni odcepitev, pač pa skok v deročo vodo globalizacije, pri
čemer se je treba naučiti dobro plavati v njej, da bi varno in čim prej priš-
li do zastavljenih ciljev, se pri tem izognili mnogim čerem in izgubili čim
manj plavalcev. Učinki globalizacije na posamezno državo so tesno pove-
zani z njeno razvojno strategijo. Od politike države je odvisno, kako glo-
balizacija vpliva na njen razvoj. Globalizacija nagrajuje dobro in zelo kaz-
nuje slabo politiko. 

XJE IZLOČITEV REŠITEV?X

164 Ta dilema je bila, upam vsaj, razrešena pri nas že v osemdesetih letih, ko so mnogi
govorili, da iz podobnih razlogov ne bi smeli sodelovati s transnacionalnimi podjetji
(glej več v Svetličič, 1985).
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SKLEP

Enostavnega odgovora na vprašanje, kakšen je vpliv globalizacije na nee-
nakomeren razvoj v svetu, ni. Razmerje je precej zapleteno in se je s ča-
som tudi spreminjalo tako, kot so se spreminjale tudi pojavne oblike glo-
balizacije. V določenih obdobjih smo bili priče konvergenci, v drugih
povečevanju razlik. Učinki so tudi različni, ko gre za neenakosti med
državami in temi znotraj držav. Kljub vsemu pa se vseeno zdi, da prave
strategije lahko omogočijo prevlado pozitivnih nad negativnimi učinki
globalizacije, zlasti še, če rezultate upoštevamo v primerjavi z alternativa-
mi. Optimizem vlivajo sodobne izkušnje nekaterih azijskih držav, zlasti
Kitajske in Indije, ter pred njima drugih azijskih tigrov, ki so zavidljive
dosežke dosegli prav zaradi intenzivnega, čeprav nadzorovanega (odmer-
jenega) vključevanja v globalizacijske pretoke, medtem ko so države, ki
so se izolirale iz svetovnega trga, zaostale. Težava je tudi v tem, da še
vedno ni niti popolnoma jasno, kaj sploh je globalizacija, saj smo kljub
trditvam, da sploh ni tako nova, še vedno bolj v njenih zgodnjih razvoj-
nih fazah. Morda pa prav v fazi, ko lahko s svojo akcijo odločilno prispe-
vamo k njeni bodoči podobi, saj vemo, da je stvaritev človeka in ne na-
ravna danost.

Če parafraziram Schumpetra (1934), je izziv globalizacije, kako prepre-
čiti, da bi razdiralne sile modernega kapitalizma prevladale nad njegovi-
mi ustvarjalnimi silami. Kajti globalizacija je (če prilagodimo Summerso-
vo misel o svetovnih finančnih trgih) kot letalo: kamorkoli želimo,
pridemo z njim hitreje, udobneje, ceneje in največkrat varneje. Toda ne-
sreča, če do nje pride, je videti mnogo strašnejša kot pa dnevno počasno
umiranje mnogo večjega števila ljudi v avtomobilskih nesrečah. In ven-
dar se nismo in se verjetno ne bomo pripravljeni odreči avtomobilu (Eco-
nomist, 14. marec 1998: 100). Razdiralna sila kapitalizma pa je lahko zno-
traj gonilnih sil njegovega razvoja tudi visoka koncentracija dohodkov v
rokah oligarhije,165 kot pravi Krugman, ki postane bolj zainteresirana za
ohranjanje svojega bogastva in moči kot pa za pospeševanje razvoja ena-
kih možnosti za vse (glej Loungani, 2003: 23). To lahko velja za položaj
znotraj držav, kot tudi med njimi, če velike želijo ohranjati svoje zgodo-
vinsko pridobljene privilegije kot oligarhi znotraj držav in omejujejo pri-

165 Deset odstotkov najbogatejših v svetu ima dohodke, ki so 120-krat višji od najrev-
nejših 10 odstotkov leta 1990, kljub malenkostnemu izboljšanju konec devetdesetih
let na 118-krat, ugotavlja Krugman (glej Loungani, 2003: 23).
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ložnosti drugih. Zapadejo v Porterjevo z bogastvom poganjano strategijo,
ki končno lahko vodi v nazadovanje in zaton imperijev, kot se je to že do-
gajalo v zgodovini (glej Kennedy, 1987).

Ni torej dvoma, globalna ekonomija je bistveno bolj nevarna kot pa je
ekonomija z manj intenzivnimi mednarodnimi povezavami ali na primer
avtarkično gospodarstvo. Globalizacija je, kot se je slikovito izrazil R.
Vernon, mirno središče tornada, obkoljeno z grozečimi in rušilnimi ve-
trovi.166 Žrtve tornada nimajo druge izbire kot popraviti to, kar je torna-
do uničil. Za strehe je treba uporabiti močnejše in trajnejše materiale.
Bolj se je treba poglobiti v vremenske napovedi in jim pazljivo prisluhni-
ti. To kaže, pravi Vernon (1998: ix), »da so vlade in podjetja sposobna
najti pot, kako zmanjšati tveganja in konflikte, ki so posledica globaliza-
cije«. Gre za to, da v svoja jadra ujamemo vetrove globalizacije, da izbolj-
šamo svoje jadralne sposobnosti in se izogibamo nevarnim čerem, burji,
ki lahko prevrne jadrnico, in vztrajamo pri svoji smeri. Da pa bi bila tak-
šna jadralna regata uspešna, da bi jadrnice varno prišle na cilj, so potreb-
na pravila. Potrebni so multilateralni režimi, ki urejajo našo plovbo proti
cilju, ki urejajo mednarodno trgovino, mednarodne investicije, finančne
odnose itd. Brez takšnih pravil bi vladala anarhija, bilo bi preveč trčenj
med jadrnicami, razvila bi se tekma, v kateri bi lahko vse jadrnice poto-
nile in nobena ne bi varno prišla na cilj. Lahko da nobena ne bi zmagala
v takšni tekmi. Mlajšim jadralcem, ki imajo manj izkušenj, pa je treba, če
regata poteka v težkih razmerah, malo pomagati z nasveti, pripravo, šola-
njem, preden se lotijo regate ali pa kar med njo. Zatorej skušajmo zajeti v
svoja jadra vetrove globalizacije za čim hitrejšo plovbo, obenem pa krepi-
mo svoje krmarske spretnosti in se vse bolje in bolje informirajmo o pre-
tečih nevihtah.

Sedanja globalizacija ni popolna niti v vsebinskem niti v kakovostnem
smislu, kot tudi ne po obsegu transakcij. Na določenih področjih je zelo
razvejana (blago, storitve, kapital), na drugih (delovna sila) pa veliko
manj. Tudi na področju blaga je omejena, in to zlasti na tistih področjih,
ki so v najbolj življenjskem interesu manj razvitih držav. Visoke stopnje
liberalizacije industrijskih izdelkov namreč ne spremlja enaka liberaliza-
cija kmetijskih izdelkov, tekstila in izdelkov iz usnja ali pa nekaterih dru-
gih občutljivih izdelkov, kot sta železo in jeklo. Omejitve, ki jih razvite
države na teh področjih še vedno vzdržujejo (carinske in necarinske),
bistveno ovirajo enakopravno vključevanje manj razvitih držav v MEO,
bistveno zavirajo možnost doseganja pozitivnih učinkov globalizacije.
Razvite države na teh področjih ravnajo kot Bastiatovi proizvajalci sveč,
ko ščitijo interese svojih neučinkovitih proizvajalcev sveč. Če želi svet
torej doseči globalizacijo v pravem pomenu besede, mora sprostiti trgovi-
no zlasti na področjih, ki so v interesu tistih držav, ki ekonomsko zaosta-
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166 Takšen je tudi naslov njegove knjige (1998): In the Hurricane’s Eye: The Troubled
Prospects of Multinational Enterprises.
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jajo za industrijsko razvitimi državami. Obenem je treba tem državam
omogočiti določeno preferencialno/prehodno obdobje, uporabo določe-
nih zaščitnih ukrepov, ko se njihova industrija ali storitve šele razvijajo
tako, kot so to počele vse sedaj razvite države. 

Toda vzorcev razvoja ni mogoče ponavljati. Časi so se namreč spreme-
nili. Še vedno pa ostajajo pomembni nekateri argumenti zaščite sektor-
jev v njihovi otroški dobi, ki pa je danes bistveno krajša. Zaščita mora
biti omejena na bistveno krajši čas in na nižji ravni, sicer lahko zavre raz-
voj državne ekonomije. Tako bi dosegli to, kar lahko imenujemo globali-
zacija s človeškim obrazom, takšno globalizacijo, ki bo upoštevala intere-
se manj razvitih oziroma depriviligiranih v tem svetu. Omejeno je tudi
gibanje delovne sile, in to ne le z vidika »naravnih« omejitev (težja giblji-
vost zaradi kulturne vsidranosti, razdalj itd.), pač pa tudi zaradi institu-
cionalnih ovir. Ksenofobija razvitih je velika. Nekateri antiglobalisti na
levici kritizirajo države zaradi omejevanja pritoka priseljencev iz manj
razvitih držav, zaradi celo rasističnega odnosa do njih, ne zavedajo se pa,
da se dejansko zavzemajo za več, ne pa za manj globalizacije. Drugi na
desnici (na primer Buchanan v ZDA, in v tem je pogosta shizofrenost teh
stališč) pa se nasprotno zavzemajo za omejevanje imigracije delovne sile,
imajo ksenofobična stališča.167 Nesreča antiglobalistov je taka, kot je bila
nesreča M. Friedmana (po Galbraithu): njegovo politiko so preizkusili
(glej Bhagwati, 2004: 21). Tudi mnoge ideje antiglobalistov, vsaj v začet-
nih obdobjih gibanja, so bile že v praksi zelo neuspešno udejanjene (so-
cializem na primer, pa izključitev iz svetovnega gospodarstva), kar zago-
varjajo teorije odcepitve. Vse preveč je razmišljanja, podobnega Thomasu
Baloghu, radikalnemu svetovalcu predsednika Harolda Wilsona, ki mu je
nobelovec Lewis, svetovalec bolj centrističnega H. Gaitskella v britanski
laburistični stranki, rekel: »Tommy, razlika med tvojim in mojim socializ-
mom je v tem, da ko ti razmišljaš o sebi kot socialistu, se vidiš za pultom,
medtem ko se jaz vidim pred njim« (čakajoč v vrsti za blago, ki ga ni, op.
M. S.) (Bhagwati 2004; 58). S tem je hotel jasno pokazati na neučinkovi-
tost distributivnega socializma, vrste in podobne tegobe, ki so ga sprem-
ljale in ki jih ni v tržnih gospodarstvih.

Bistven je proaktiven odnos do globalizacije. Zakaj? Prvič zato, ker
zgodovina kaže, da različne strategije dajejo različne rezultate, in drugič,
ker pametni delujejo, upoštevaje tržne signale, ne pa proti njim. Po Haye-
ku si namreč ne smemo umišljati, da je lahko posameznik pametnejši od
trga, čeravno ni idealen, še manj pa je tak še tako prosvetljen absolutist.
In globalizacija na nek način in pod določenimi pogoji (lahko) omogoča
še svobodnejše delovanje trga, njegovo še demokratičnejše vsakodnevno
glasovanje o izdelkih in storitvah, ki jih »stranke« na njem ponujajo.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

167 Naj opozorim, da s psihološkega stališča ta izraz pravzaprav napačno uporabljamo
in razumemo. Dobesedno namreč pomeni fobijo/strah pred tujci (ksenos). V praksi
pa se uporablja kot ponazoritev sovraštva, antipatije do tujcev, kar pa se v psihologi-
ji imenuje mizoksenija. 
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Obenem pa to svobodo tudi omenuje in ovira. Države, ki so skušale vpre-
či voz globalizacije v svojo razvojno strategijo, so se razvijale hitreje kot
tiste, ki so se zaprle pred »satanskim« kapitalističnim izkoriščanjem. Res
je, da se je globalizacija najbolj razmahnila kasneje, to je po l. 1990, ven-
darle je tudi rast dohodkov na prebivalca (po kupni moči) po študijah
Svetovne banke v bolj odprtih ekonomijah v devetdesetih letih hitrejša,
ko je bilo gospodarstvo odprto. Tudi UNCTAD, glasnik interesov držav v
razvoju, nedvoumno trdi, da »bi stroške dezintegracije svetovne ekono-
mije nosile predvsem tiste države, ki si to lahko najmanj privoščijo«.
Obenem pa je strategija pomembna zato, ker trg nasploh nagrajuje dobro
politiko in kaznuje slabo, kar velja še toliko bolj za globalizacijo, ki po-
meni več konkurence kljub visoki stopnji oligopolizacije trgov. Samo po-
mislimo na internet in brezmejne možnosti cenenega vstopanja na trg
zelo majhnih ponudnikov, ki prej tega niti slučajno niso bili sposobni.

Izhajajoč iz domene, da globalizacija povzroča tako pozitivne168 kot
negativne učinke in da pozitivni kljub vsemu zgodovinsko prevladujejo,
je torej treba ustvariti možnosti in politiko, da bi se pozitivni učinki kre-
pili in omejevali negativni. Tako bi lahko pospeševali globalizacijo v člo-
veški podobi, družbeno odgovorno globalizacijo, ki bi presegla »kanibal-
ski« kapitalizem oziroma socialni darwinizem, skratka, globalizacijo »za
ljudi, globalizacijo na temelju vrednot« (ILO, 2004). V voz napredka je
treba vpreči pozitivne učinke trgovine in TNI ob vse večji redistribucijski
vlogi držav, regionalnih in mednarodnih organizacij. Tako bi kompenzi-
rali tistim, ki izgubljajo v tej globalizaciji, zato, da bi bili vsi na boljšem.
To je pravi odgovor, ne pa populistična satanizacija na eni ali glorifikacija
globalizacije na drugi strani. Osnovni pogoj takšne politike pa je medna-
rodni konsenz, saj bi enostranske politike posamezne države lahko ogro-
zile njeno konkurenčnost. Globalizacija ne bi smela postati ideologija, ne
bi je smeli imeti v roki dvomljivi »strokovnjaki« in politiki ali drugi popu-
listi, ki z lepo zvenečimi gesli postavljajo zanimive diagnoze, vendar pa-
dejo pri izpitu, ko je treba napisati recept ali ozdraviti bolnika. 

Bistveno pri globalizaciji je, da se čim prej vsi zavemo, da smo v istem
čolnu. Zavest o tej soodvisnosti se žal okrepi šele takrat in tam, ko nekaj
odpove, ko pride do takšne ali drugačne katastrofe. V razvitem svetu še
vedno prevladuje prepričanje, da bo razvojni avtomatizem rešil tudi
probleme revnih držav, da se razvoj giblje proti konvergenci med revnimi
in bogatimi državami. Kljub nekaterim dobrim znamenjem v zadnjem
času ni realno pričakovati, da bo avtomatizem globalizacije pripeljal do
razvojne konvergence. Brez zavestne akcije najrazvitejših držav, ne toliko
v smislu povečevanja pomoči nerazvitim, pač pa omogočanja sproščanja
njihovih lastnih potencialov, ne bo konvergence. Bolje kot dati jim ribo,
jih velja namreč naučiti, kako jo uloviti. Hinavščina je dajanje pomoči z
eno roko, medtem ko z drugo jemlješ revnim državam pravico izvažati
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168 Bhagwati pravi, da je globalizacija dobra, toda ne dovolj (2004: 32).
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tekstilne ali kmetijske izdelke ali uvajaš nov protekcionizem na uvoz
jekla. Škoda je dvakratna: prvič je takšna pomoč bistveno manjša in dru-
gič se na tak način dinamično omejuje razvoj manj razvitih.

Kolikor ljudi, toliko odgovorov, a malo dobrih rešitev. Odločilno pri is-
kanju odgovora na vprašanje, kaj storiti v zvezi z globalizacijo, je poiskati
pravo(a) izhodišče(a), nato ugotoviti, kaj je treba storiti, in končno določi-
ti akterje akcije (kdo naj kaj stori). Že pri prvem vprašanju se lahko zelo
zapletemo, saj tradicionalno odgovore iščemo v okviru obstoječih para-
digem države kot osrednjega subjekta mednarodnih odnosov in med-
narodnega gospodarstva. Vendar lahko o tem precej dvomimo, saj so
države v globalizaciji dobile, kot smo že videli, cel kup rivalov, javnih
(mednarodne organizacije, tudi nevladne …) in zasebnih (TP, zveze po-
trošnikov169…). Zato je država kot izhodišče politike in akcije v zvezi z
globalizacijo napačna, saj ne upošteva temeljnih sprememb, ki so se zgo-
dile v mednarodni skupnosti. Politika s takšnim izhodiščem zato ne
more dati zadovoljivih rezultatov, saj so države precej svoje moči izgubi-
le, pridobili pa so jo drugi, transnacionalna podjetja ali mednarodne or-
ganizacije, na katere so države prenesle del svoje včasih tako poudarjene
neokrnjene suverenosti. Igranje po starih notah države in njene suvere-
nosti, zanemarjanje sprememb, ki jih vnaša globalizacija, tarnanje nad
tem le pomeni, da se nismo sposobni soočiti z novo realnostjo, se ustrez-
no nanjo odzvati in iskati nove poti učinkovitega delovanja. »Države, ki
ne bodo nehale vztrajati pri svoji suverenosti, jo bodo izgubile, saj pre-
prosto ne bodo več sposobne delovati. To se zdi protislovno, a je stvar-
nost,« trdi Beck, ki tudi ugotavlja, da so »najboljši« nacionalisti tisti, ki
branijo resnične interese naroda znotraj držav, ki se odpirajo (2004: 10 in
12). Pravilno izhodišče bi bilo po Becku (2004) kozmopolitsko, torej obe-
nem državljanstvo sveta in svoje države/mesta. »Nujno je povezati koz-
mopolitizem in patriotizem,« pravi (n. d.: 12). Zato sam govorim o kon-
ceptu glob-institucionalizacije, ki povezuje dejavnosti držav in zasebnih
subjektov v iskanju novega dinamičnega razmerja med obema včasih
tako strogo ločenima, danes pa tako prepletenima svetovoma. »Države se
ne morejo odzvati posamezno. Odgovorijo lahko samo tako, da med
seboj sodelujejo, s kapitalom se lahko spopadajo samo s trajnim meddr-
žavnim sodelovanjem« (Beck, 2004: 10). Vse več problemov je namreč
globalnih in ne nacionalnih, zato tudi odgovori nanje ne morejo več bili
le nacionalni, pač pa najmanj regionalni, če ne planetarni (potrebno je
kar planetarno, ne le globalno vladanje). Izhodišče, politika in akterji
morajo biti zato tudi drugačni in drugi, kot so bili v časih prevlade države
v vseh pogledih.

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

169 Beck celo vidi v politizaciji potrošnikov velikansko moč, saj delavce lahko kapital
odpusti, potrošnikov pa ne more. Tako kot lahko korporacije rečejo ne (ne bomo in-
vestirale v določeni državi na primer, op. M. S.), lahko reče ne tudi potrošnik in ne
kupuje izdelkov ali troši storitev posameznih podjetij (glej 2004: 11).
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Kaj in kako to storiti? Marsikaj se je že poskušalo. Razvojni »slogani«
so se spreminjali, pa se dejansko ni dosti spremenilo. Že prej v zgodovini
so države uporabljale protekcionizem, zapiranje za svoje »plotove«. Ka-
sneje se je izkazalo, da je to krizo le še poglobilo. Zato rešitev ni v razbi-
janju strojev niti mednarodnih organizacij (zelo poenostavljeno rečeno,
sodobni različici ludizma), pač pa v več, toda revnim prijaznejše globali-
zacije, v krepitvi zavesti bogatih, da dolgo ne bodo mogli biti bogati, če se
bo revščina priplazila do njihovega praga, če ne bodo mogli več izvažati
in s tem pospeševati svojega razvoja, če vse več revnih ne bo moglo kupo-
vati njihovih izdelkov ali če se bodo bolezni (aids in druge ponovno »od-
krite« bolezni) razširile tako, da se bo začela krajšati življenjska doba
tudi v razvitih državah. 

Strah pred globalizacijo velja za revnejše države, pa tudi revnejše in
celo srednje sloje, ker se jim zdi, da ogroža njihova delovna mesta. Po-
zabljamo pa, da se bojijo tudi bogati, in to še bolj upravičeno, meni M.
Moore (2003: 50). »Bojijo se, da boste (vi revnejši, op. M. S.) želeli biti
udeleženi na njihovi zabavi«. Bojijo se, da porečete: »V redu, vi imate
svojo jahto, hišo na jugu Francije – kaj pa jaz? Kaj, če bi še jaz imel malo
od tega, da bi dobil nova garažna vrata?« Edina večja stvar od tega strahu
je njihovo presenečenje, da nihče od vas še ni zahteval povečanja plače,
ali počitnic, ali sofinanciranja zobozdravnika, ali kakršenkoli delež v pre-
velikem akumuliranem bogastvu zadnjih desetih let. 

Ne želim zmanjšati pomena morale, sočutja, borbe za pravičnejšo
globalizacijo. Vse to je zelo pomembno, lahko prispeva k spreminjanju
sveta, toda prepogosto se moralne pridige izjalovijo, saj se nekateri kaj
hitro potolažijo s tem, da je reči enako kot storiti. Ne morem se znebiti
vtisa, da je sedaj precej moderno pozivati k spremembi globalizacije na
temelju moralnih, etičnih, celo na veri utemeljenih norm oziroma vred-
not. To je nekakšen aspirin za glavobol, ki ga povzroča globalizacija, in le
blaži simptome, ne rešuje pa vzrokov, ki so ga povzročili. Kot da si bomo
s takšnim govorjenjem, pozivanjem olajšali vest in si malo pomirili svoje
skrbi. Toda vzroki za skrb in bolezni ostajajo. Ne gre za zavračanje tak-
šnega moraliziranja, pač pa za njegovo umestitev v realne okvire. Kot tak
lahko mobilizira, sproži zavedanje o potrebi drugačne politike, lahko us-
tvari zanjo ugodnejšo klimo, ne more pa spremeniti »krvave« logike kapi-
talizma in njegove blagovne proizvodnje. Zato je rešitve le primarno
treba iskati v realnih dejavnikih. Prahalad (2004) je zelo kritičen do po-
moči od zgoraj navzdol, pa tudi do politike nevladnih organizacij, ker
gledajo na revne kot žrtve, ki jim je treba pomagati, ne pa kot na del reši-
tve. Zato takšna pomoč lahko poglablja njihovo odvisnost. Niti ne verja-
me močno v družbeno odgovornost korporacij, v filantropijo nasploh.
Zavzema pa se za realističnejši pogled na te probleme. Kaže na ogromne
priložnosti, ki jih daje trg 4 milijard ljudi, ki se preživljajo z manj kot
dvema dolarjema na dan. Ekonomske priložnosti tega trga ocenjuje na
13.000 milijard dolarjev letno. Revni celo plačujejo »kazen za revščino«,
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in sicer s plačevanjem višjih cen, ki včasih dosežejo celo 25-kratnik cene,
ki jo plačujejo bogati (višje obresti za kredite170 zaradi višjih tveganj, pre-
veliki ali premajhni paketi blaga itd.). V prilagajanju izdelkov potrebam
tega ogromnega trga vidi velike dobičkonosne priložnosti (glej Econo-
mist, 21. avgust 2004: 54). 

Prahaladovo razmišljanje je dobra popotnica za ugotovitev, da je po-
membneje okrepiti objektivno spoznanje, da na dolgi rok ni razcveta bo-
gatih, če v tem ne bodo vse bolj udeleženi tudi tisti, ki doslej niso, tako
na ravni posameznikov kot držav, da ni razvoja razvitih držav brez razvo-
ja tistih, ki danes še zelo zaostajajo, da moramo vzroke mnogih proble-
mov iskati v nerazrešenih vprašanjih razvoja in porazdelitve njegovih do-
brin. Etika in moraliziranje lahko pri tem pomagata, ne moreta pa
nadomestiti realnih vzvodov sprememb. Še več, včasih lahko celo zavreta
realne spremembe zaradi privida, da se stvari premikajo na bolje. Globa-
lizacijo lahko spremeni samo spoznanje, da je v interesu bogatih, da
revni napredujejo hitreje, ker tako postajajo bogatejši in boljši kupci
blaga, ki ga večinoma še vedno proizvajajo predvsem bogatejši.

Pomembno je ne le opredeliti najboljšo politiko do globalizacije, ki je
seveda lahko povsem različna za različne države, živeče v različnih oko-
liščinah, ampak tudi, kako to storiti. Temeljna dilema je terapija šokov ali
pa postopne spremembe in ne nazadnje, kdaj s tem procesom začeti. Te-
rapija šokov je bila prevladujoč koncept politike washingtonskega kon-
senza, ki je predlagal hitro liberalizacijo kot bistveno predpostavko hi-
trejše rasti. Vendar pa so študije in praksa držav pokazale, da so možne
»različne poti v nebesa«, da različne politike lahko dajo podobno dobre
(ali slabe rezultate). Raziskave potrjujejo, da šoki niso nujno potrebni
(glej strani 60–63), da postopne in majhne spremembe lahko bistveno
spodbudijo rast. »Če brcneš vrata, da se odprejo, se bodo, namesto da bi
se odprla, ponovno zaprla, medtem ko nežno odpiranje lahko zagotovi,
da bodo vrata ostala odprta,« slikovito pravi Bhagwati (2004: 34).

Pomembno pri globalizaciji je, da imamo na svetovnem prizorišču
mnogo novih akterjev, da to niso več samo države, da so to tudi nevladne
organizacije, da je to tudi civilna družba, ki vsi lahko dajejo globalizaciji
človeško podobo. Tudi posamezniki lahko s svojim obnašanjem zavirajo
pretirano željo po dobičkih, ki žene poslovanje podjetij, kajti kot je ugo-
tovil Mahatma Ghandi, težava ni pomanjkanje, pač pa pohlep.171 Lahko
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170 Če jih sploh dobijo, ker nimajo pravne lastnine nad posestjo, ki jo posedujejo. Zato
je urediti to vprašanje temeljni problem revnih (H. De Soto, 2003: 8). Isti avtor na-
mreč ugotavlja, da je blizu 4 milijarde ljudi dejansko izključenih iz globalnega gos-
podarstva, ker njihove lastninske pravice niso priznane. Njihovo premoženje, zem-
lja in hiše so veliko vredne, toda so mrtev kapital, ker jih ne morejo uporabljati kot
hipoteke. Zato meni (2000), da je nujno legalizirati njihove de facto lastninske pravi-
ce (glej ILO, 2004: 61).

171 »Na svetu je dovolj za potrebe vseh, toda ne more biti zadosti za vsakogaršnji poh-
lep« (ILO, 2004: 5).
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bi celo rekli, da je potrebna vrnitev h klasikom kapitalizma, ki so menili,
da kapitalizem ni sistem maksimalizacije dobičkov, ker naj bi jih popol-
na konkurenca pravzaprav odpravljala nad stopnjo, potrebno za normal-
no reprodukcijo kapitala, pač pa sistem, ki ga podžiga sla po dobičku
(glej Behrman, 2001: 11). Potrošniki lahko izbirajo takšne ali drugačne iz-
delke. Lahko zavračajo izdelke tistih firm, ki se neodgovorno obnašajo
do okolja ali ki izkoriščajo otroke itd. Propad pogajanj o vzpostavljanju
Multilateralnega sporazuma o investicijah172 in neuspeh seatelske konfe-
rence Svetovne trgovinske organizacije (STO) nazorno priča o moči ne-
vladnih organizacij. Te so lahko korektiv globalizacije in njen spreminje-
valnik v ljudem prijaznejšo globalizacijo. Bistveno je zagotoviti, da bi v
prihodnje vse več ljudi lahko uživalo plodove globalizacije. 

»Danes je kapitalizem na križišču, tako kot je bil v času velike krize. V
tridesetih letih ga je rešil Keynes s politiko ustvarjanja delovnih mest in
reševanja tistih, ki so trpeli zaradi kolapsa svetovnega gospodarstva.
Sedaj milijoni ljudi po svetu čakajo, ali se lahko globalizacija reformira
tako, da bi bile njene koristi bolj široko porazdeljene« (Stiglitz, 2002:
249–250). Če pa se hoče globalizacija spremeniti v ljudem prijaznejšo, pa
je končno potrebna tudi sprememba miselnosti, vrednostnega sistema,
ali morda celo bolje, le vrnitev k občeveljavnim, pa žal premalo uveljavlje-
nim vrednotam. Ne le v smislu, da se s krepitvijo globalnega mišljenja za-
jamejo koristi globalizacije v svoja jadra, pač pa tudi, da se zavemo rasto-
če soodvisnosti in vseh problemov, ki so vse bolj globalni in nacionalno
nerešljivi. Ne nazadnje, da se zavemo, da egoizem posameznikov ali sku-
pin ni rešitev, da ni pomembno le materialno bogastvo, pač pa tudi social-
na kohezija. Raziskave celo kažejo, da bo mogoče dolgoročno pospeševati
razvoj le z ustreznim iskanjem ravnotežja med konkurenčnostjo in social-
no državo.173 Raziskave (glej Grauwe in Pollar, 2003: 8) kažejo, da ni
nujno izbirati med socialno varnostjo in konkurenčnostjo. V povprečju so
države, ki veliko porabijo zanjo, obenem tudi zelo konkurenčne. 
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172 Leta 1997 je okoli 600 nevladnih organizacij iz 70 držav povzročilo propad pogajanj o
vzpostavitvi Multilateralnega sporazuma o investicijah (MAI) (glej Garten, 1999: 12).

173 Pri tem velja opozoriti, da je treba v primerjavah med evropskim bolj socialnim mo-
delom razvoja in ameriškim bolj liberalnim upoštevati pogosto prezrto dejstvo, da
Evropa precej manj zaostaja za ZDA, če upoštevamo nekatere razlike v merjenju. Na
primer v ZDA se meri produktivnost kot proizvodnja na uro brez kmetijstva, v Evro-
pi pa BDP na delavca, vključno z javnim sektorjem, ki ima nižjo produktivnost.
Evropski podatki so podcenjeni tudi zato, ker se izdatki za računalnike štejejo kot
izdatki (in zato niso vključeni v BDP), za Američane pa kot investicija (in se štejejo v
BDP). Američani upoštevajo tudi boljšo kakovost računalnikov, na primer, če je en
računalnik dvakrat močnejši, potem se to upošteva, v Evropi pa ne, kar zopet podce-
ni evropske podatke o rasti. Očitno je tudi, da Evropejci bolj cenijo prosti čas, ki bi
ga nekateri radi upoštevali kot »normalno« dobrino, kar bi zopet dvignilo BDP. Če bi
upoštevali nekaj teh dejstev, bi bila razlike med ZDA in evroobmočjem bistveno
manjše. Povprečen BDP na uro euro področja bi bil tako po Blanchardovih (MIT)
izračunih danes le 5 %, medtem ko je bil pred 30 leti 30 % nižji od ameriškega (The
Economist, 19. junij 2004: 75–77).
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Ali so in kakšne so alternative vključevanju v globalizirano mednarod-
no gospodarstvo? To je treba analizirati z vidika ocenjevanja rezultatov
vključevanja v obstoječe globalno svetovno ekonomijo, kajti izide mora-
mo ocenjevati ne le z vidika konkretnih stroškov oziroma koristi, ki jih
posamezen izid daje, pač pa z vidika alternativ, ki so na razpolago. Poga-
jalska literatura (glej na primer Fisher s sod., 1999) jasno kaže, da je pra-
vilno pogajalski izid ocenjevati v primerjavi z najboljšo možno alternati-
vo (BATNA) vsake pogajalske strani. Realno je namreč vsak izid dober, če
je boljši od realno razpoložljive najboljše alternative. Neustrezno je pri-
merjati izide z nekim idealnim utopičnim stanjem, z »družbo svetnikov«,
kot figurativno pravi Wolf (2004: 57), pač pa jih moramo primerjati z
nekim normalnim stanjem oziroma uresničljivim razvojem v mednarod-
nem gospodarstvu. Vključevanje v MEO ni nič drugega kot pogajalski
izid, posebej če upoštevamo, da MEO uravnavajo pravila številnih med-
narodnih organizacij, s katerimi se vsaka država pogaja za vstopne pogo-
je. In kaj so alternative vključevanju v globalno gospodarstvo za malo dr-
žavo? Prvič moramo ugotoviti, da je problem slojevit. Lahko govorimo o
alternativi vključevanja v globalno ekonomijo, drugič pa o alternativnih
ravnanjih v globalni ekonomiji. Glede prvega ni mnogo dilem. Alternati-
va je:
a) ne vključiti se v globalno gospodarstvo. To pomeni različico avtarkič-

nega gospodarstva brez stikov s svetom. Ni potrebno veliko pametova-
nja, da bi ugotovili, da je to za malo državo samomor, kajti tako se od-
pove vsem dosežkom drugih, ki bi jih sicer ob določenih stroških
lahko uporabljala hitreje, kot pa bi jih lahko sama razvijala. 

b) Druga različica je sprememba globalizacije oziroma svetovne gospo-
darske ureditve in zatem vključevanje vanjo. To je že sprejemljivejša
različica, čeprav manj verjetna, glede na šibko moč uveljavljanje pra-
vičnejše mednarodne ekonomske ureditve, ki jo imajo DVR. Realno pa
je, da se pod pritiskom naraščajočih stroškov globalizacije tudi razvite
države pričnejo zavedati, da je povsem liberalistični globalizaciji treba
pristriči peruti v korist njihovega lastnega razvoja. Zato je to realistič-
nejša, toda zelo dolgoročna rešitev.

c) Še manj verjetna pa je Keynesova različica sveta (še manj Marxov ko-
munizem; vsakemu po potrebah), v katerem se bi svobodno pretakalo
znanje, blago pa proizvajalo doma. Zaenkrat je to v blagovnem gospo-
darstvu utopija.

Realneje je zato govoriti o alternativah vključevanja v globalno gospo-
darstvo, kajti globalizacija je, vsaj srednjeročno, tu z nami in okoli nas in
se je treba naučiti živeti v njej in z njo. Le vojne ali ekonomske krize veli-
kih razsežnosti jo lahko zavrejo, kar pa je manj verjetno, ni pa neverjetno
ob nespametnem ravnanju tistih držav, ki imajo odločilen vpliv na urav-
navanje MEO. Zato je odločitev dejansko bolj, kako se vključevati v
MEO: 
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a) popolno liberalno vključevanje ali različica enostranske liberalizacije
ekonomskih stikov z vsemi državami,

b) čista različica uvozne substitucije ali navznoter naravnane razvojne
strategije, ki kot potrjujejo izkušnje Latinske Amerike, ni dala spod-
budnih rezultatov bolj pa v primeru sedanjih razvitih držav,

c) mešana strategija postopnega vključevanja s sprva prevladujočo uvoz-
no substitucijo in vzporedno z dozorevanjem domačega gospodarstva
vse intenzivnejše vključevanje v MEO.

Teorija jasno daje prednost navzven naravnani strategiji, saj optimira
koristi od MEO, kar velja za male države še toliko bolj. Res pa je tudi, da
razvojna teorija ugotavlja, da so koristi liberalizacije maksimalne nad do-
ločeno razvojno stopnjo. To pomeni, da se kot najrealnejša vsiljuje različi-
ca mešane strategije, pač odvisno od trenutne stopnje razvoja države. Na
relativno višji to pomeni zelo hitro, toda tudi selektivno liberalizacijo (na
primer najprej trgovina, potem odmerjeni kapitalski pretoki). Ključno je
vnaprej vgraditi liberalizacijo v odnose s tujino, da se ne podaljšuje pro-
tekcionizem v nedogled ali tako, da destimulira inovativnost in tako krni
konkurenčnosti domačega gospodarstva. V vsakem primeru pa je ključ-
no ohraniti in spodbuditi konkurenco na domačem trgu. Če omejuješ
tuje konkurente, moraš pač zagotoviti tekmovanje med domačimi igralci,
ne le podjetji, ampak tudi izobraževalnimi in drugimi ustanovami, skrat-
ka, vsemi, ki proizvajajo blago ali ponujajo storitve.

Globalizacija ni idealna, še manj pravična. Žal so alternative, očitno,
še slabše. Stroške dezintegracije svetovne ekonomije bi nosile predvsem
tiste države, ki si to lahko najmanj privoščijo. Zato ne preseneča Samuel-
sonova ugotovitev, da »s svetom torej ni vse v redu. Demokratične države
se morajo naučiti, kako krmariti sodobna mešana gospodarstva med kva-
zitržnimi vzvodi po načelu laissez-faire174 in javno politiko, usmerjeno v
uravnavanje in zmanjševanje tistih najhujših neenakosti, ki bi bile neiz-
bežne na liberalističnem prostem trgu« (Samuelson, 2002: 16). Še več pa
se morajo učiti male države. Ker je »globalizacija relativno mlad družbeni
in zgodovinski pojav, je očitno, da se bodo morale majhne in tudi srednje
velike etnične skupine oziroma kulture šele usposobiti za odkrivanje us-
treznih varovalnih mehanizmov« (Rizman, 2001: 29).

Poročilo o človeškem razvoju (UNDP, 1997) ustrezno ugotavlja, da je
izziv globalizacije najti pravila in ustanove, sposobne močnejšega vlada-
nja na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni, tako da bi se
ohranile prednosti globalnih trgov in konkurence, toda obenem tudi do-
volj prostora za človeške, skupnostne in okoljske vire, s čimer bi globali-
zacija delovala v korist ljudi, ne le za dobiček. Skratka, globalizacija
– z etiko: manj kršenja človekovih pravic 
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174 Toda temu načelu je nujno dodati še laissez-passer (po F. Quesnayu), torej prosto gi-
banje delovne sile, ki ga dejansko še nimamo.
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– z enakostjo: manj razlik med državami in v njih
– z vključevanjem: manj marginalizacije ljudi in držav
– s človeško varnostjo: manj nestabilnosti družb, manj ranljivosti ljudi
– z vzdržnostjo: manj okoljevarstvene destrukcije
– z razvojem: manj revščine in prikrajšanja (UNDP, 1997: 2).

Zavedati pa se moramo, da učinki globalizacije niso od boga dani, (da
globalizacija ni naravni pojav, op. M. S.) saj je globalizacija rezultat poga-
janj med vladami in MNP. Ne gre torej za spontani (dodal M. S.) avtoma-
tizem trga, pač pa rezultat pogajanj (glej Agmon, 2002: 416), za politično
odločitev (Loungani, 2003: 23), odvisno od izhodiščnih možnosti. V glo-
balni ekonomiji so razvojni rezultati močno odvisni od zunanjih okoliš-
čin, toda domači dejavniki, domača ekonomska politika igra še vedno 
izjemno pomembno vlogo. Omogoča ali pa zavira možnosti izkoristiti
priložnosti, ki jih ponuja globalno gospodarstvo. Omejevalni dejavnik
možnih pozitivnih vplivov globalizacije je tudi v tem, da mora država do-
seči določen prag razvojne ravni, lokalnih sposobnosti, po katerem so
možni pozitivni učinki odpiranja, pozitivni učinki priliva TNI ali uvoza
tehnologije. Brez tega ni mogoča asimilacija tujega znanja. Politika in
njeno časovno umeščanje sta zato, ker je globalizacija popolnoma »spre-
menila fizično človeško okolje poslovanja, ker sta nestanovitnost in kom-
pleksnost tako velika« (Dunning, 2004b: 7), izredno pomembna. To pa ni
mogoče le s spreminjanjem realnih možnosti, pač pa, kot pravi nobelovec
A. Sen, »z odpravljanjem glavnih virov nesvobod, to pa so revščina, tira-
nija, skromne ekonomske priložnosti, zanemarjanje javnih storitev, neto-
leriranjem represivnih režimov ter z večanjem svobode izbire in prilož-
nosti« (1999, citirano po Dunning, 2004b: 9). To pa je mogoče le, če
spreminjamo tudi miselnost v večje socialno vključevanje, participacijo
in sploh konsenzualnost (še en nobelovec za ekonomijo, Stiglitz; citirano
po Dunning, 2004b: 10) ter če izpopolnimo kakovost institucij, ki pogosto
opredeljujejo razliko med hitro in počasi rastočimi gospodarstvi (glej še
enega nobelovca D. Northa, 1990, 1999). »Če uspemo izbrati pravo politi-
ko, pravi način globaliziranja, lahko globalni kapitalizem pomaga uresni-
čiti mnoge ekonomske in družbene cilje ter stremljenja, ki so dragi mno-
gim ljudem, in to bolj kot katerakoli razpoložljiva alternativa,« pravi J.
Dunning (2003: 11) – in težko mu je oporekati. 

Globalizacija ni idealna tako kot ni kapitalizem. Ta je mnogo boljši, ko
gre za ustvarjanje bogastva kot pa porazdelitev koristi od njega, kajti kot
pravi J. Eatwell, »trg je dober služabnik in slab gospodar« (glej Dunning
2003; 366). Takšno transformacijo globalizacije je mogoče doseči le, če
ljudje svoje želje vklenejo v moralne verige (po E. Burku; glej Dunning
2003: 367). Toda prevelika vera v moralo,175 ki je lahko pomemben mobi-
lizator krepitve politike redistribucije, kot poudarja Dunning z drugimi
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175 Behrman na primer pravi, da če želi kapitalizem zmagati v procesih globalizacije, se
mora vrniti k svojim moralnim temeljem, ki jih je treba ločevati od etičnih vrednot
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avtorji (2003), ni upravičena, bi rekel Adam Smith s svojim znamenitim
stavkom iz Bogastva narodov: »Svoje večerje ne pričakujmo od mesarje-
ve, trgovčeve ali pekove dobrotljivosti, temveč prav od skrbi, ki jo posve-
čajo svojim interesom. Ne nagovarjajmo njihove človečnosti, temveč nji-
hov egoizem; in nikoli jim ne govorimo o svojih potrebah, vedno pa o
njihovi koristi« (Smith, 1776: 45). Vendar Smith ni verjel v popoln avto-
matizem trga ali države. Zavzemal se je za vlogo države pri zagotavljanju
enakopravnosti, obrambo konkurence, ker je trg daleč od tega, da bi po
naravi stvari avtomatično ali naravno zagotavljal konkurenco. Akterje
goni sla po ohranjanju privilegijev, sla po monopolih, po ohranjanju
moči. Zato je morda Smithova ključna misel rešiti kapitalizem od kapita-
listov (Muller, 2003: 3) izjemno pomembna. 

Sveta ni mogoče spreminjati le z ekonomskimi sredstvi, saj so koreni-
ne neenakomernega razvoja tudi politične in tudi v vojnah, ki pustošijo
zlasti najmanj razvite države. Doslej so trajali konflikti, kot sta izračunala
P. Collier in A. Hoeffler (Economist, 24. april 2004: 84), v povprečju
sedem let in rast se je posledično znižala za okoli 2,2 % letno. Povojno
oživljanje je terjalo v povprečju celo desetletje. V tem času so se stroški
izgubljenega BDP povzpeli na 105 % predvojnega letnega BDP države v
vojni. Poleg tega se je še 18 % porabilo za orožje, kar nadalje znižuje bla-
ginjo. Prihranki zaradi nevojevanja, dividende miru so lahko tako za dr-
žave v vojni kot za njihove sosede precejšnji. Zanimivo je, da lahko ti
stroški v obliki izgube BDP pri sosednjih državah narastejo do 115 % nji-
hovega BDP, medtem ko bi bila izguba BDP zaradi večjih izdatkov za
oboroževanje še 12 % BDP. Največji in obenem najbolj problematični so
prihranki iz neposrednih intervencij tujih sil, ki želijo preprečiti nadalj-
nje spopade. Stroški takih pokonfliktnih intervencij bi bili v naslednjih
10 letih lahko okoli 4,8 milijarde dolarjev, koristi pa bi se lahko približale
400 milijardam dolarjev. Toda takšen ukrep je lahko politično problema-
tičen. Druga možnost je skrajšati državljanske vojne, na primer tako, da
se regulira trgovina s spornim blagom, ki je v ozadnju konflikta. Zniža-
nje cen takšnega blaga za okoli 10 % bi prihranilo okoli 5,9 milijarde do-
larjev. Tretja možnost je preprečevanje ponovitve vojn, ker se jih večina
ponavlja. Če bi te države dobivale pomoč v višini okoli 2 % BDP pet let po
vojni, bi to stalo okoli 13 milijard dolarjev, prihranilo pa okoli 31,5 mili-
jarde. Četrta možnost je zmanjšati tveganje izbruha vojne s povečeva-
njem pomoči za 2 % BDP letno. To bi prispevalo k rasti revnih držav, okoli
0,2 % letno. Stroški bi bili okoli 195 milijonov dolarjev, koristi pa 16 mili-
jard. Peta možnost pa so bolj ciljni programi, na primer nekakšen nadzor
nad uporabo zaslužkov od prodaj strateških surovin. Stroški takšnega
mednarodno koordiniranega nadzora bi bili majhni, koristi pa bi bile
lahko okoli 89 milijard dolarjev. 
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ali tistih pragmatičnih, ki so značilne za večino današnjih ekonomskih, političnih in
socialnih dejavnosti (Behrman, 2001: 23).
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Antiglobalisti bi morali preusmeriti ost svoje energije in prizadevanj
od antiretorike, uperjene proti WTO,176 Mednarodnemu denarnemu
skladu, Svetovni banki in multinacionalkam,177 in se obrniti proti tistim,
ki dejansko mnogo bolj škodujejo interesom manj razvitih in manj izo-
braženim, to pa so vlade razvitih držav, ki s svojo visoko zaščito kmetijs-
tva, oblačil in tekstila, intelektualne lastnine, tehničnih in drugih stan-
dardov ter emigracije omejujejo doseg globalizacije, jo dejansko zavirajo
in na ta način bolj škodujejo kot pa mnoge druge stvari, zoper katere se
borijo antiglobalisti (glej Markusen, 2004). Glavni krivci niso mednarod-
ne organizacije, pač pa vlade, ki prek njih skušajo ščititi interese določe-
nih skupin na račun večine svojega prebivalstva in še bolj na račun tistih,
ki bi ob svobodnejši mednarodni menjavi uživali na gornjih področjih
primerjalne prednosti. Ost upora naj se usmeri tudi od borbe zoper vsi-
ljevanje liberalizacije DVR in/ali tranzicijskim državam, ki naj bi bila po
prepričanju antiglobalistov škodljiva, v borbo za odpravo omejitev v raz-
vitih državah, ki dejansko omejujejo izvozne in dinamične proizvodne
možnosti DVR, da bi lahko spremenile svoje proizvodne strukture in pri-
dobile dinamične primerjalne prednosti. Nasprotno, mednarodne organi-
zacije so kljub mnogim pomanjkljivostim še vedno boljše zagotovilo za
zaščito interesov revnih in depriviligiranih, kot pa bi bila njihova odsot-
nost, ki bi samo odprla vrata anarhiji ali pa popolnoma nenadzorovani
dominaciji najmočnejših, sedaj so to ZDA. 

Ne nazadnje gre za zelo temeljno vprašanje izbiranja med različnimi
cilji, ki pa jih ne proizvaja avtomatizem trga, pač pa le zavestna akcija
subjektov, držav in posameznikov. Gre za izbire med:
1. hitro rastjo in velikimi razlikami brez večje redistribucije,
2. malo manj hitro rastjo in zmernimi razlikami ob precejšnji redistribu-

ciji države (država blaginje),
3. počasno rastjo/stagnacijo in majhnimi razlikami,
4. visoko stopnjo odprtosti (globalizacijo) in ranljivosti ter hitro rastjo ob

velikih razlikah,
5. med selektivnim odpiranjem/globalizacijo ter zmerno rastjo in majh-

nimi razlikami,
6. med avtarkijo, nizko rastjo ali nazadovanjem in majhnimi razlikami v

revščini.
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176 Korten na primer jasno pravi, da je treba WTO razformirati, ker ni nobene potrebe
po globalni policiji, ki bi ščitila globalne korporacije od demokratično izbranih vlad
zato, da bi bogati odstotek človeštva postal še bogatejši, in to na račun ostalih
(1998).

177 Zanje so TP hudičeve organizacije, ki degradirajo okolje, so instrument razrednega
zatiranja in imperialističnega osvajanja (Economist, 8. maj 2004: 68). Študija J. A.
Frankla pa je pokazala, da ni dobrih statističnih podlag za trditev, da odprtost do
mednarodne menjave spodkopava državna prizadevanja po vzpostavitvi okoljevars-
tvenih standardov s pomočjo učinka »tekme k dnu« (2003).
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S takimi izbirami se srečujemo na nacionalni, regionalni in globalni
ravni. Iluzija je, da lahko dosežemo spremembe v globalizaciji na svetov-
ni ravni, da jo lahko preobrazimo v socialno pravičnejšo, če teh spre-
memb sočasno ne izvedemo tudi na nacionalnih ravneh. Zato poročilo
ILO pravilno poudarja, da globalne spremembe niso mogoče brez spre-
memb na nacionalni ravni. Pravična mednarodna porazdelitev dohod-
kov, kar je ena osrednjih nalog pri tem, ne more iti vštric z neenakomer-
no porazdelitvojo znotraj držav. Takšen dualizem dolgoročno ni mogoč
niti realno ekonomsko niti moralno. Politika povečevanja kolača (rasti,
blaginje) mora zato nujno iti z roko v roki tudi s politiko prerazporejanja
kolača v korist tistih, ki imajo od njegovega povečanja doslej manj ko-
risti. V nasprotnem primeru se lahko »izgubarji« uprejo in ogrozijo bo-
gastvo bogatih. Če jih hočemo optimalno razrešiti, je potrebno globalno
vladanje, ki ne pomeni vsote reguliranja nacionalnih držav niti neke sve-
tovne vlade, pač pa sodelovanje med vladami, zasebnim sektorjem/pod-
jetji, nacionalnimi in svetovnimi civilnimi družbenimi gibanji, regional-
nimi akterji in lokalno politiko (Streeten, 2001: 118). Takšno vladanje
mora bolj poudariti zagotavljanje javnih globalnih dobrin, kar je bil do-
slej po Sorosu eden glavnih stroškov globalizacije. Globalizacija je na-
mreč proizvedla tri neravnotežja:
– med kopičenjem zasebnega bogastva ob pomanjkanju javnih dobrin,
– mednarodnimi ustanovami, ki jih omejuje nacionalna suverenost in

zato niso sposobne zagotavljati globalnih javnih dobrin,
– sistema, ki favorizira vzpostavljanje trga (središča) na račun porajajo-

čih se trgov (obrobjem).
Zato Soros predlaga sicer podpiranje globalizacije z okrepitvijo medna-
rodnih ustanov in oblikovanjem novih načinov zagotavljanja globalnih
javnih dobrin (2001: 349). Res je, da se je globalizacija tako hitro razvija-
la, da ji ustanove niti naša miselnost niso uspele uspešno slediti, kaj šele
pravočasno in učinkovito se odzivati. Toda pozor, pravi Bhagwati. »Takoj
ko nekdo govori o soodvisnosti, se v moji glavi prižge lučka odvisnost.
Ko moji prijatelji v mednarodnih organizacijah govorijo o mednarodnih
javnih dobrinah, me prične skrbeti, da to ne bo zakrinkalo ‘javne slabo-
sti’« (2004: 227). Morda najpomembnejše je zajahati konja, po Bhagwati-
ju dveh najpomembnejših silnic enaindvajsetega stoletja: ekonomsko
globalizacijo in rast civilne družbe. Obe skupaj lahko privedeta do us-
treznega vladanja, da bi globalizacijo upravljali tako, da bi privedla do
vzajemnega uspeha (2004: 223).

Če se skušam ravnati po Churchilovem motu dobrega govorca, ki
pravi, da mora poslušalec po koncu govora (v tem primeru branja knjige)
vedeti, kaj mu je storiti, potem velja skleniti motivatorsko. Kljub večkrat
podčrtanemu dejstvu, da analize vpliva globalizacije na neenakomerni
razvoj ne dajejo dokončnih in nedvoumnih odgovorov, da so rezultati
ambivalentni, pač glede na obdobje in načine merjenja, pa si vseeno
upam trditi, da vemo dovolj, četudi ne zadosti, za akcijo. Pri tem se rav-
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nam po prepričanju, da je neravnanje tudi ravnanje in da je boljša po-
doptimalna rešitev na temelju nezadostnih informacij kot pa čakanje na
popolne informacije in zato zamuditi vlak. Vemo, da je stanje porazdeli-
tve dohodkov in bogatsva v svetu zaskrbljujoče in da lahko naraščajoča
polarizacija med bogastvom na eni in revščino na drugi strani sproži de-
tonator svetovne socialne bombe, upor zoper globalizacijo različnih oblik
in intenzivnosti, ne nazadnje tudi v obliki naraščajočega protekcionizma
oziroma splošnega upora zoper njo. Ta lahko ogrozi nadaljnji svetovni
razvoj tudi ali predvsem bogatih, saj revni, če malo karikiram, tako in
tako nimajo česa izgubiti. Tudi, pa ne samo zato, so globalizacijski »izgu-
barji« lahek plen terorističnih obupancev ali »neracionalnih« ludistično-
anarhističnih gibanj. Položaj, zdi se, spominja na čas velike krize. Kapita-
lizem je na razpotju tako, kot je bil takrat. Samo upamo lahko, da bodo
rešitve boljše, kot so bile takrat, ko so se države zatekle k protekcioniz-
mu, ki je krizo samo še poglobil. Žal unilateralizacia mednarodnih odno-
sov (politika ZDA) in vse pogostejše poseganje po protekcionizmu ne vli-
vajo največjega optimizma. Kljub vsem lekcijam iz preteklosti se
kratkoročni enostranski ukrepi iz arzenala politike osiromašenja sosedov
še vedno zdijo izjemno privlačni. 

Kaj storiti? Tako kot takrat imamo tudi danes dva pristopa; bolj spo-
natnega na eni in zavestnejše načrtovanega na obeh ravneh: nacionalni
in globalno-multilateralni. Na nacionalni ravni se zdi prednostno pospe-
ševati in omogočiti razmah strategij ustvarjalne, nacionalno zakoreninje-
ne razvojne poti vključevanja v MEO. Tako zagotovimo uresničevanje
lokalnih specifičnosti in obenem omogočimo izkoriščanje prednosti glo-
balnega trga. To je možno udejanjati samo s krepitvijo izobrazbene ravni
vsega prebivalstva, s permanentnim izobraževanjem in preusposablja-
njem178 ter tako krepimo potencial za prožno odzivanje na izzive globali-
zacijskega okolja. Potrebujemo vse bolj gibčne organizacije in posamez-
nike. Najbolj nazorno zvezo med izobrazbo in globalizacijo lahko vidimo
danes na primeru oddajanja del in preskrbovanja od zunaj (outsourcing).
Samo izobraženi lahko dobijo zahtevnejša delovna mesta v storitvenem
sektorju in zaslužijo (na primer v Indiji) v enem letu več kot njihovi starši
v celem življenju. Predpostavka pa je, da imaš pravo izobrazbo v pravem
trenutku. Torej ne le izobrazbo, kvalifikacije nasploh, ampak še pravoča-
sno. Hitro odzivanje na izzive spreminjajoče se konfiguracije proizvod-
nih dejavnikov postaja tudi s tega zornega kota zato ključno. Gre, skrat-
ka, za hojo po obeh nogah, nacionalni, izrabljajoč statične in dinamične
nacionalne prednosti in specifičnosti, ter globalni (ekonomije obsega,
globalna kombinacija proizvodnih derjavnikov in dostop do tam doseglji-
vega znanja in tehnologije). Tak pristop negira mehanični diktat zunanjih
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178 Coulombe in dr. so izračunali, da je enoodstotni dvig stopnje pismenosti povezan z
2,5-odstotnim dvigom produktivnosti dela in 1,5-odstotnim dvigom dohodka na pre-
bivalca (glej Economist, 28 avgust 2004: 66). Pri nekaterih poklicih/dejavnostih (ra-
čunalniški programi na primer) usposobljenost zastari že po manj kot dveh letih.
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dejavnikov. Predpostavlja tudi usklajevanje notranjih in mednarodnih
razvojnih načel. Sobivanje velikih razlik v porazdelitvi dohodkov/bogas-
tva na nacionalni ravni z zavzemanjem za pravičnejšo mednarodno po-
razdelitev dohodkov in bogastva ni vzdržno. Če hočemo odpravljati vzro-
ke in posledice neenakomerne porazdelitve dohodkov v svetu, moramo
začeti z njihovim odpravljanjem že doma.

Na svetovni ravni zasluži prednost ustvarjanje novega sistema MEO,
ki naj zapolni vrzel, nastalo po razpadu bretonvudskega sistema MEO, in
vzpostavi učinkovito regulativo vse soodvisnejše celote MEO, ne pa le
njenih posameznih delov. Potrebna je organizacija, kakršna je bila po
drugi svetovni vojni predlagana Mednarodna trgovinska organizacija
(ITO). Okvir OZN se zdi kljub vsem slabostim pravi. Ker je na poti do
take organizacije treba prehoditi še mnogo stopnic, je morda ena od pre-
hodnih rešitev krepitev WTO, obenem pa na primer ustanovitev Eko-
nomskega varnostnega sveta. Ta naj bi nadomestil sedanje neformalne in
zato nujno nepregledne »direktorije« bogatih (G-7 oziroma 8). Ideja bi
bila lahko privlačna velikim silam, sedaj (še) nečlanicam Varnostnega
sveta; tiste, ki sedaj še niso, pa bi po prihajajoči ekonomski moči morale
najti mesto v takšnih neformalnih skupinah. Lahko se pritegnejo tudi
predstavniki mednarodnih organizacij ter regionalnih skupin in tako se
krepi multilateralizem. To je neke vrste keynesijanski odgovor na sodob-
ne izzive globalizacije, neke vrste svetovni intervencionizem, ker takrat
uveljavljeni pretežno nacionalni intervencionizem (ITO ni bila sprejeta,
pač pa le zožen Splošni sporazum o carinah in trgovini – GATT) ne more
reševati nakopičenih in tesno sopovezanih svetovnih problemov. Keyne-
sove ideje multilataralizma so potegnile krajši konec v borbi z Whitovim
bilateralizmom, z GATT-om kot nekakšnim multilateralnim odpustkom. 

To je, kar se tiče globalne ravni od zgoraj navzdol. Kaj pa nižja, bolj
spontana raven, od spodaj navzgor? Po veliki krizi je bil spontani odgo-
vor vlad protekcionizem. Danes je spontani odgovor liberalizacija v okvi-
ru splošnega koncepta washingtonskega konsenza s sicer kasnejšimi
modifikacijami. To se kaže z okrepljeno globalizacijo. Niti takrat niti
danes ta spontana odgovora nista dala ustreznih rezultatov. Avtomati-
zem sam zase ne deluje tako, kot bi učbeniki pričakovali. Tudi danes se
je očitno ta spontani odgovor izpel. Sam ne more rešiti problemov. Tako,
kot je takrat protekcionizem dejansko poglobil krizo, se zdi, da tudi glo-
balizacija danes poglablja razlike, četudi tudi pospešuje razvoj. Očitno
tudi danes potrebujemo Keynesa. Skoraj gotovo pa je, da danes Keynes
ne bi imel enakih idej. Keynes 21. stoletja ne more biti enak Keynesu 20.
stoletja. Keynesijanske rešitve v podobi socialne države velja iz nacional-
ne ravni presaditi še na svetovno, da bi vzpostavili novo ravnotežje med
delovanjem globalnih tržnih sil (vključno z mobilnostjo dela, torej lais-
sez-passer, ne le laissez-faire) in popravljanjem slabosti trga (globalizacije
na svetovni ravni). Tako, kot je treba preseči demokratski deficit na na-
cionalni in regionalni ravni (EU), je to potrebno tudi na globalni ravni. To

XSKLEPX



178

lahko vodi kapitalizem v transformacijo k bolj enakomerni porazdelitvi
bogastva. 

Moč kapitalizma in njegovega preživetja je v njegovi sposobnosti prila-
gajanja novim izzivom. Krepitev njegove distributivne vloge se zdi kar
pravšnji način prilagajanja izzivom globalizacije. Takoj pa se zastavi
vprašanje, kdo bi takšno distribucijsko vlogo opravljal, in zatem, kdo
upravljal. Glede prvega verjetno ni veliko dvoma. To so lahko mednarod-
ne in regionalne organizacije. Te bi prevzele Keynsovo vlogo države v
nacionalnem sistemu prejšnjega stoletja. Funkcije, suverenosti, ki jih dr-
žave prenašajo na mednarodne organizacije, mora nekdo prevzeti. Vpra-
šanje pa je, ali naj bi jih bilo več, ali pa naj se moč osredišči v eni univer-
zalni (na primer OZN), ali pa porazdeli med več (ekonomska tematika v
nekaj podobnega, kot je bila ideja pri havanski Mednarodni trgovinski
organizaciji, ki bi bila pristojna za vse ekonomske probleme). Naslednje
ključno vprašanje, tako kot na nacionalni ravni, pa je, kdo vlada v tak-
šnih mednarodnih organizacijah. Odpre se vprašanje vladanja v njih
oziroma demokratizacija mednarodnih organizacij, tako kot se je to že
zdavnaj zgodilo v okviru nacionalnih držav. Brez demokratizacije medna-
rodnih organizacij si je težko predstavljati, da bi te postale učinkovite v
reševanju vse bolj soodvisnih problemov globalnega sveta. To pa pomeni
tudi odpravljanje protekcionizma razvitih, preobrazbo njihovih gospo-
darstev skladno z globalnimi primerjalnimi prednostmi (upoštevaje ne le
sedanje, statične, pač pa tudi bodoče, dinamične). Manj razvitim drža-
vam je treba omogočiti samo to, kar so sedanje razvite uživale v času svo-
jega dinamičnega razvoja (takrat je bila tudi velika svoboda migracije de-
lovne sile). Sistem MEO pa naj bi bogatil, ne pa siromašil nacionalne
potenciale svojih sestavnih delov (držav). Kajti prepričanje, da je treba
socialno pravičnost žrtvovati za ekonomsko rast, je enostavno napačno.
Socialna pravičnost ni razkošje na račun nacionalnega eknomskega
zdravja. Je sredstvo za doseganje in vzdrževanje prosperitete (Reich,
1983: 282). To pa pomeni veliko izjem in prehodnih obdobij, skratka,
preferencialni položaj držav, ki zaostajajo v sistemu čim prostejših MEO,
ki so prva najboljša rešitev. 

Naj končam: tako kot je Slovencem treba več zupančičevstva, več opti-
mizma in borbenosti,179 in manj Prešernovega »bolečinarstva« belogru-
dega goloba z upognjeno glavo kot simbolom žalosti (glej B. Turk, 2004:
35), je to potrebno tudi v odnosu do globalizacije. Danes že skoraj vsi
samo tarnajo nad zlo usodo pod Demoklejevim mečem globalizacije. Pa-
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179 »Sedanji čas terja poezije, ki človeka v akcijo dviga, ne samo vabi v sanje,« je rekel v
pogovoru z J. Glazerjem, ko sta izbirala pesmi za Izbrane pesmi (Mahnič, 2004: 166).
V Dumi je »… domovinsko ljubezen in pojem narodnosti prenesel iz romantičnega
ljubimkanja z vnanjostmi preko realističnega ali racionalnega kozmopolitizma na
podlago socialno-etskega nazora«.(Glazar v Župančič, 1963: 137). Tako je očitno pre-
pletel narodno zavednost in kozmopolitizem s pravo mero borbenosti, da bi uresni-
čeval takšne ideale. 
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radoksalno, razviti skoraj bolj kot manj razviti. Veliko imamo labodov,
veliko kalimerovstva. Da bi pa pomirili svojo dušo, se množijo ideje,
kako omiliti bolečino, ki jo povzroča globalizacija. Krepi se pozivanje na
etično nesprejemljivost globalizacije, na njeno preobrazbo v pravičnejšo,
ljudem prijaznejšo. Ideje, kot so povečanje pomoči, novi skladi v ta
namen, stalno spremljanje socialnih posledic globalizacije,180 so kot ne-
kakšna psihoterapija bogatih, ki ustvarja privid, da se nekaj dela, da se je
nekaj naredilo v zvezi s socialno nepravičnostjo v svetu. Vse to deluje kot
nekakšen anestetik, kot morfij za lajšanje bolečin. Samo s pozivanjem na
moralo, na nesprejemljivost posledic globalizacije z etičnega vidika ne
moremo spremeniti stvari. Malo pa se stori za dejansko spreminjanje glo-
balizacije. Neenakomerna porazdelitev dohodkov ni bolezen, katerih bo-
lečinske simptome se da blažiti. Je sistemsko specifična zadeva tako na
nacionalni kot svetovni ravni. Brez sprememb v sistemu ni videti dolgo-
ročnih rešitev, »saj kapitalizem temelji na neenakostih, čeprav je koristen
za ljudske množice« (Müller, 2004: 5). 

Kakšne pa naj bi bile te spremembe? Na kratko, borbenejše in optimi-
stičnejše, župančičevsko, akcijsko naravnane181 in ne prešernovsko jadi-
kujoče, toda prešernovsko kozmopolitske (»žive naj vsi narodi …«), da bi
nas vse mobilizirale na akcijo. Seveda pa vse to lahko le omili, zavre nee-
nakomerno porazdelitev dohodkov ter posledično in podedovano neena-
komerno porazdelitev bogastva v svetu in državah. Lahko gasi požare, ki
jih neti blagovna proizvodnja, dejstvo, da je delo blago, iz česar izvirajo
neenakosti. Na določeni stopnji razvoja te lahko poganjajo rast, nad dolo-
čeno stopnjo razvoja pa ga začnejo zavirati, še huje ogrožati. Težava pa je
v tem, se zdi, da te točke ni mogoče jasno teoretično opredeliti, pač pa je
globoko nacionalno/lokalno pogojena. Tako morajo biti odzivi na globali-
zacijo lokalno/nacionalno specifični ob mednarodno prijaznem oko-
lju/sistemu, ki spodbuja enakomernejšo porazdelitev stroškov in koristi
globalizacije. Potrebujemo več spoštovanja različnosti, pa tudi več zave-
danja o pripadnosti temu, enemu svetu. S parafraziranjem T. Friedmana,
treba je vzpostaviti nacionalne in mednarodne trapeze za spodbujanje iz-
koriščanja prednosti globalizacije najsposobnejših, trampoline, s kateri-
mi pomagamo tistim, ki potrebujejo začetno spodbudo, da bi se kasneje
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180 Glej ILO 2004, pa najnovejša britanska iniciativa po ustanovitvi Mednarodnega
finančnega sklada ali brazilskega predsednika Boriti se proti lakoti. Če hočemo re-
snično spremeniti razmere, bi bili primernejši skladi za oblikovanje delovnih mest,
izobraževanje, socialno zaščito, ker bi tako »učili revnejše loviti ribe« ali pa bi jih
skušali zaščititi pred udarci tajfunov globalizacije. Krepili bi jim sposobnosti za-
služiti.

181 Župančič na primer meni, da je v boju zoper revščino ljudem najbolj treba gospodar-
sko pomagati, ker brez tega ni možna moralna rešitev (Mahnič, 2004: 160), in da se
je treba boriti: »… boga gmajna, le vkup, le vkup, le vkup z menoj« (Veš poet svoj
dolg) ali z besedami Prebujenja; »… mi pa pod njimi se vijemo, vijemo, sijemo, ga-
snemo, škodimo, hasnimo, v kupe medu in otrova si lijemo …«, (Župančič, 1963: 106
in 63).
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sami povzpeli na trapez, in končno rešilne mreže, socialne programe za
tiste, ki se sami ne morejo spopasti z izzivi globalizacije.182 Prav odsot-
nost takšnih programov (na primer v ZDA) je pogosto detonator upora
zoper »izvažanje delovnih mest« zaradi globalizacije.183

Z vsemi tremi politikami lahko vsi skupaj večamo kolač, ki se kasneje
tako ali drugače deli. Kajti bistvo razvoja je povečevanje kolača, ne pa de-
litev danega. Ne gre za globalizacijo ničelne, pač pa pozitivne vsote. Ne
gre za to, da nekdo dobi to, kar drugi izgublja, pač pa, da lahko vsi dobi-
vajo, dasiravno v kapitalizmu blagovne proizvodnje sistemsko specifično
eni več kot drugi. Tisti, ki so sposobni vnovčiti svoje dohodke s pretvarja-
njem v zmogljivosti ustvarjanja novih dohodkov bolj kot drugi, ki tega
niso sposobni. Zato vsi ne uživajo enake svobode, imajo omejene prilož-
nosti in so že zaradi tega prikrajšani, v neenakopravnem položaju. Še
več, priložnosti, ki se ponujajo, bodo zanje izgubjene, ker je možnost, da
jih bodo sploh opazili, majhna. Tisti, ki se ne morejo vključiti v omrežje
globalizacije tako na primer tudi ne morejo izkoriščati njenih prednosti.
Bistveno torej je, da imamo tudi v zvezi z globalizacijo precej vzvodov v
svojih rokah, bolje glavah, in da je neenakost pomembna, ker obstajajo
zveze med njo, revščino, rastjo in politiko oz. institucionalnimi možnost-
mi. Brez sprememb miselnosti, vrednot, demokratizacije in krepitve vseh
svoboščin ter spoznanja, da je zdravje narodov pomembnejše kot pa le
krepitev bogastva in njegovo pretvarjanje v proaktivno dejavnost, ne mo-
remo pričakovati sprememb na bolje. Kjub svoji nevidni roki je že Adam
Smith trdil, da ljudje sami vnašamo v tržno gospodarstvo vrednote od
zunaj in da jih trg ne proizvaja sam. Demokratizacija je gotovo eden od
ključnih instrumentov, ki lahko pospeši preobrazbo k bolj človeški globa-
lizaciji. »Ko postanejo institucije demokratične (sam dodajam, da bi mo-
ralo to veljati tudi za mednarodne, v katerih je nujno preseči demokratič-
ni primanjkljaj), potem imajo prebivalci palico in korenček, s pomočjo
katerih lahko prisilijo vlade k želenemu ravnanju, v gradnjo boljših insti-
tucij (Tabellini, 2004: 17). Seveda to v realnem svetu ni tako preprosto,
velja pa, da brez prepričanja v končni uspeh ne glede na težave in spo-
sobnosti ter soočenja z najbolj grobimi dejstvi, kakršnikolimi že, ni uspe-
ha (glej M. Collins, 2004: 12). 

S problemi globalizacije se velja torej smelo spopasti, kajti pogum ni
odsotnost strahu, pač pa sposobnost delovati ne glede na strahove, prob-

XGLOBALIZACIJA IN NEENAKOMEREN RAZVOJ V SVETUX

182 Takšna pomoč se lahko utemelji tudi iz Senove ugotovitve, da enako bogastvo lahko
daje povsem različne svobode živeti svoje življenje za različne ljudi (na primer za in-
valide ali tiste, ki živijo na področjih, ki jih ogrožajo tajfuni itd.), prav tako, kot so
lahko Paretovi učinkoviti tržni rezultati povsem neenaki in škodljivi. Dohodkovne
neenakosti skupaj z neenakimi prednostmi pri pretvarjanju dohodkov v sposobno-
sti (razlika med zaslužiti oziroma te dohodke pretvoriti v zmožnost zaslužiti) pospe-
šujejo problem neenakosti v pogledu svobode izbire (Sen, 2002: 519 in 524). 

183 Krivda za odpuščanje delavcev se pripisuje globalizaciji, ne pa slabi domači eko-
nomski strategiji in nesposobnosti mikroekonomskega prilagajanja, nekonkurenč-
nosti oziroma nizki produktivnosti.
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leme. In ne nazadnje velja prisluhniti misli, ki se pripisuje A. Einsteinu,
in sicer, da miselnost, ki nas je privedla v sedanji položaj, ni primerna, da nas
tudi izvleče iz njega. Miselnost, da je potrebna globalna akcija in vsespolo-
šno zavezništvo v borbi proti terorizmu, pa pozablja, da je še bolj potreb-
na globalna borba in splošno zavezništvo v borbi za odpravljanje nepi-
smenosti, bolezni, lakote in končno nezaposlenosti, ker to lahko najbolj
prispeva k zmanjšanju revščine in neenakosti vseh vrst ter s tem tudi
zmanjša število obupancev, ki posegajo med drugim tudi po terorizmu.
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Priloga 1: Ekonomski srčni utrip; BDP ZDA 1870–2002
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