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… Wszystko jednak wskazuje na to, że sam proces 
globalizacji nie pozostał bez wpływu na strukturę 
społeczną. Wpływ ten zaznacza się lokalnie, ale ma 
także swój wymiar globalny. Przy tym najlepiej 
jest on widoczny na poziomie elit. To właśnie elity 

- kulturalne, elity dysponentów wiedzy, gospodarcze, a w pewnym stopniu 
również polityczne – odkrywają w zglobalizowanym świecie wspólny obszar 
wartości, wzorców działania, a nawet celów. Mimo odmienności kulturowych 
pewne czynniki globalne jak, przede wszystkim, upowszechnienie nowych 
instrumentów komunikacji i informacji, prowadzą do zbliżenia stylu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, do wykształcenia dyskursu akceptowanego 
przez członków globalnej elity, a także porównywalnego stylu życia.  Wzrost 
roli elit zdaje się przysłaniać tlący się już zalążek nowych konfliktów. Oto 
obok rosnącego statusu menedżerów, wykształcenia się nowej klasy dysponen-
tów wiedzy, czy też nowej elity finansowej, globalizacji towarzyszy też poja-
wienie się pewnych grup „peryferyjnych”, które mają wyraźnie ograniczone 
możliwości skorzystania z pozytywnych aspektów globalizacji.  
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Na zmiany obrazu świata, jak wynika, z jego 
współczesnego oglądu, ale zwłaszcza z zamiesz-
czonych w książce tekstów, dominujący wpływ 

miały cztery procesy: pierwszy, który przesądził o zmianie układu sił w gospo-
darce światowej. Tradycyjny podział na bogatą Północ i biedne Południe, wy-
maga zasadniczych zmian, zarówno w wyjaśnieniu, jak i samej zasadności po-
działu, chociażby przez fakt pojawienia się tak zwanych rynków wschodzących, 
które odgrywają coraz większą rolę w gospodarce światowej; po wtóre, zmiany 
w gospodarce światowej dokonały się za pośrednictwem innych mechanizmów, 
aniżeli te, które były dominujące przed dwoma czy trzema dekadami, i uznane 
zostały, jako niepodważalne paradygmaty rozwoju gospodarczego; po trzecie, 
wskutek rozrostu sektora finansowego, który w ostatnich kilku dekadach stał się 
dominujący w gospodarce światowej. Zjawisko to określane jest jako pojawienie 
się gospodarki wirtualnej, która jest w znaczącym stopniu oderwana od gospo-
darki realnej. To rozerwanie jest głównie odpowiedzialne za ostatni światowy 
kryzys finansowy i narastające zadłużanie państw; po czwarte wreszcie, wskutek 
głównie, chociaż nie jedynie rewolucji informacyjnej, nastąpiły dosyć szybkie 
zmiany w strukturze gospodarki. Przejawiają się w rozroście sfery usług, która 
staje się sektorem dominującym, jak na razie, w krajach gospodarczo rozwinię-
tych, zarówno z punktu widzenia tworzenia PKB, jak i zatrudnienia. 
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Książka niniejsza jest wynikiem prac Komitetu 
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium 
PAN związanych z tematyką innowacyjności  
i kreatywności oraz rozwoju w warunkach globa-
lizacji.  

Część I książki dotyczy zagadnień innowacyjności i kreatywności. Kolejne arty-
kuły (rozdziały) podkreślają potrzebę precyzyjnego rozróżnienia pomiędzy in-
nowacjami przełomowymi a powszednimi (Andrzej P. Wierzbicki) oraz koncen-
tracji nie tyle na holistycznie rozumianej innowacyjności, co raczej na kreatyw-
ności – indywidualnej i społecznej. Jednakże pobudzanie kreatywności indywi-
dualnej Polaków wymaga rewizji programów nauczania (Tomasz Ziewiec), za-
czynając od szkoły podstawowej. Ważne są też badania nad możliwością wyko-
rzystania komputerów do wspomagania kreatywności (Ignacy Kaliszewski).  
Z drugiej strony, całościowe spojrzenie na potencjał innowacyjny polskiej go-
spodarki i jego społeczno-ekonomiczne determinanty (Tomasz Geodecki, Stani-
sław Mazur) wskazuje na bardzo niską innowacyjność gospodarki w Polsce.  
Część II książki koncentruje się na interdyscyplinarnej ocenie rozwoju świata w 
warunkach globalizacji. Artykuł wprowadzający (Zbigniew Madej) wskazuje na 
zwichnięte relacje pomiędzy państwem a rynkiem, patrząc z perspektywy histo-
rycznej. Następnie analizowana jest charakterystyka (Andrzej Cieślik, Jan  
J. Michałek, Anna Michałek) firm aktywnie uczestniczących w gospodarce 
światowej: analiza firm w grupie państw Wyszehradu (V-4), z wnioskami  
o dodatniej zależności między produktywnością firm a prawdopodobieństwem 
wystąpienia eksportu. Następny, duży artykuł zespołowy (Konrad Prandecki, 
Agnieszka Kafara, Edward Kirejczyk, Marcin Fronia, Mirosław Wawrzyński) 
analizuje aspekty geopolityczne przesunięcia centrów gospodarczych na świecie. 
Dalej następuje analiza (Przemysław Śleszyński) roli powiązań własnościowych 
i właścicielskich w przewidywaniu w perspektywie długoterminowej. Część tę 
kończą dwa artykuły interdyscyplinarne: analiza (Maria Szyszkowska) skutków 
neoliberalizmu w psychice człowieka oraz dyskusja (Lech Zacher) kwestii glo-
balizacji jako przedmiotu dyskursu transdyscyplinarnego. 
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