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Abstract 
 

We can find multiple reasons, why companies, regions or nations group to-
gether into entities or networks, but there exists several key reasons. Among 
them: the phenomena of globalisation, technological progress, new global op-
portunities and risks, higher customer requirements and higher value of infor-
mation and know-how. Globalisation is the dynamic complex of processes that 
has opened; linked and unified the globe since the end of the 19th century. Such 
unification has not had an occurrence before, even in the time of the Roman 
Empire. But it is obvious that globalisation has never led to the rapid economic 
rise all over the world, but it has led to the bigger differences between rich and 
poor. This work concerns on the identification of the economic globalisation in 
terms of its evolution in the first part of this article and on the actual develop-
ment of globalisation and related trends and risks in the second part.  
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Úvod 
 
 Globalizácia už viac ako storočie presahuje úroveň spoločných korporácií 
a v súčasnosti znamená hlavne neustále zvyšovanie intenzity a kvality medziná-
rodných vzťahov prostredníctvom globálnych politík, projektov, obchodov, stra-
tégií, dohôd, prístupov i zjednocovania národov a ich kultúr. Tieto procesy zjed-
nocovania sveta boli od začiatku podmienené a sprevádzané objavovaním nových 
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krajín, spoznávaním nových kultúr, ale hlavne rozvojom medzinárodného ob-
chodu. Najprv to boli prvé medzinárodné obchodné cesty, prvé obchodné a pre-
pravné spoločnosti, prvé medzinárodné obchodné firmy, nové medzinárodné 
industriálne konzorciá, joint ventures, medzinárodné obchodné, finančné a prie-
myselné organizácie či spoločné medzinárodné dohody a politiky. Globalizácia, 
najprv prostredníctvom medzinárodného obchodu, nie je však otázkou len po-
sledných rokov, až už vôbec nie je len trendom 21. storočia. Peter Watson [45], 
historik a archeológ z Cambridge University, datuje vznik medzinárodného ob-
chodu približne pred 150 000 rokmi.1  
 Prvé medzinárodné korporácie sa však objavili až v 19. stor. v oblasti poľno-
hospodárstva a ťažby ropy/nerastov, s cieľom zásobovať materskú firmu v do-
movskej krajine a fungujú na klasickom princípe priamych zahraničných investí-
cií (PZI) v hosťujúcej krajine dodnes. Nová globálna stratégia transnacionál-
nych korporácií prostredníctvom globálnej obchodnej politiky sa objavila až 
v 20. stor., ale stále je hlavným motorom globalizačných procesov vo svete. Me-
dzi základné ukazovatele ekonomických globalizačných procesov môžeme zara-
diť napríklad podiel PZI na globálnom HDP, výšku exportu a importu krajín, 
podiel PZI na hrubej fixnej tvorbe kapitálu, ďalej mieru rastu a úroveň reálneho 
HDP na obyvateľa, počet a hodnotu splynutí a akvizícií za určité obdobie a pod. 
Napríklad absolútna konvergencia národov by mohla nastať vtedy, ak rast HDP 
na obyvateľa by bol väčší v rozvíjajúcich sa krajinách ako v priemyselne vyspe-
lých krajinách [46, s. 19].  
 
 
1.  Vývoj globalizačných procesov vo svete  
 
 Vo vývoji globalizácie môžeme nazvať prvým tzv. voľným obdobím globalizá-
cie až obdobie od roku 1870 do začiatku prvej svetovej vojny (1914). Pred týmto 
obdobím možno hovoriť skôr o tzv. internacionalizácii podnikania2 a zbližovaní 
                                                 
 1 Watson tvrdí, že presné medzinárodné obchodné cesty existovali už v starovekom Egypte 
približne 3 000 rokov pred n. l. V tomto období Sumeri v Mezopotámii obchodovali s harappskou 
civilizáciou. Od začiatku gréckej civilizácie až po pád Rímskej ríše v období sťahovania národov 
existoval veľmi lukratívny obchod hlavne s korením, látkami a ovocím, ktoré sa do Európy dová-
žali z Číny. Už vtedy existovali bezpečné obchodné siete, ktoré upevňovali bohatstvo národov. Od 
8. do 11. stor. obchodovali Vikingovia úspešne so západnou Európu. V 15. stor. Vasco da Gama 
naštartoval v Európe obchod s Gréckom. Už v 16. stor. sa Holandsko stáva centrom voľného ob-
chodu bez akýchkoľvek obchodných obmedzení a v 17. stor. už dominuje v medzinárodnom ob-
chode s Indiou. V 18. stor. začína v medzinárodnom obchode dominancia Britskej ríše. Neskôr 
ekonómovia D. Ricardo, J. S. Mill a M. E. Torrenes dokazovali, že medzinárodný obchod môže 
do veľkej miery substituovať nižšie komparatívne výhody krajín tak, aby všetky strany z neho 
enefitovali.  b 

 2 Internacionalizácia podnikania je určitý predstupeň globalizácie a znamená hlavne prenika-
nie domácich produktov, služieb či kapitálu na zahraničné trhy. 
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národov. Obdobie po roku 1870 je charakterizované hlavne voľným obchodom, 
výrazným rastom exportu a britskou dominanciou vo svete. V roku 1870 Veľká 
Británia, Francúzsko a Nemecko produkovali približne 40 % všetkej priemysel-
nej výroby a do konca roku 1914 tento podiel dosahoval až okolo 70 % svetovej 
produkcie. Presun tovarov, kapitálu a ľudí nebol príliš obmedzovaný, aspoň nie 
oficiálne. Aj to spôsobilo, že počas tohto obdobia Európu opustilo približne 50 
mil. ľudí, pričom dve tretiny smerovali do USA [27]. Pre niektoré krajiny, ako 
Veľká Británia, Španielsko či Portugalsko, to znamenalo 20 – 40 % zníženie 
vlastnej populácie [42].3 Vládne intervencie v oblasti ekonomiky boli v tom čase 
len minimálne. Rozmach hľadania trhov pre priame zahraničné investície možno 
badať až na prelome 19. a 20. storočia. V tom období medzinárodné pobočky 
v hosťujúcich krajinách nahrádzali exportné aktivity medzinárodných firiem, 
obyčajne však produkovali rovnaký sortiment ako v domácej krajine. V západnej 
Európe podiel exportu na HDP vzrástol z 13,6 % (1870) na 18,3 % (1913) [4]. 
Najväčší podiel exportných aktivít na HDP dosahovali európske krajiny, a to 
Belgicko, Holandsko a Švajčiarsko, kde bola aj väčšia liberalizácia ako napríklad 
v USA. Voľný obchod v tomto období však realizovala hlavne Veľká Británia 
[3]. Geografická distribúcia PZI v tejto prvej fáze globalizácie bola už vtedy 
veľmi nerovnomerná. Preto už tieto prvé globalizačné procesy napomáhali ne-
rovnomerný ekonomický rast krajín. Napríklad do roku 1914 zásoba PZI pred-
stavovala približne hodnotu 14 mld USD. Pritom hlavným zdrojom cudzieho 
kapitálu bola vtedy západná Európa. Približne polovica týchto investícií smero-
vala do Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky, druhá polovica zostávala v Európe, 
alebo smerovala do Severnej Ameriky [37]. Medzi rokmi 1865 a 1914 približne 
60 % britských PZI smerovalo na starý kontinent, kde žila asi jedna desatina 
obyvateľov a len asi štvrtina smerovala do Ázie a Afriky, kde žili dve tretiny 
obyvateľov [12]. Nerovnomerné smerovanie globálnych investícií bolo previa-
zané aj s nerovnomernou globálnou migráciou obyvateľstva. Túto skutočnosť 
dokumentuje aj fakt, že pred rokom 1860 bola veľká časť južnej Ázie a západnej 
Afriky veľmi málo zaľudnená, alebo vôbec neobývaná, teda nebolo dôvodu in-
vestovať v týchto oblastiach [21]. 
 Posledné roky 19. stor. znamenali aj integráciu medzinárodných finančných 
trhov. Už v tom období existovali značné korelácie medzi úrokovými mierami, 
menovými kurzami a burzovými cenami na hlavných finančných trhoch. Počas 
rokov 1870 až 1913 sa veľká časť medzinárodného obchodu realizovala tzv. 

                                                 
 3 Táto migrácia nebola len v Európe, medzi rokmi 1881 a 1939 opustilo Čínu a Indiu približne 
15 mil. ľudí, ktorí smerovali do Thajska, Malajzie a Barmi. Takto sa Európa, Čína a India stali 
veľkým zdrojom prevažne lacnej pracovnej sily v Severnej Amerike a južnej Ázii, kde bolo už 
v tom čase viac príležitostí na prácu a medzinárodný obchod [21].  
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vnútrofiremným obchodom,4 kde sa primárne komodity z rozvojových krajín 
vymieňané barterom za priemyselné tovary z vyspelého sveta [13]. Už prvá éra 
globalizácie celkovo vyvolala nerovnomerný vývoj globálnej ekonomiky sveta 
a veľké rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami. V roku 1870 boli 
príjmy bohatých krajín približne 7-krát väčšie a v roku 1913 až 11-krát väčšie 
ako v chudobných krajinách [29]. „Väčšina ľudí na svete v súčasnosti pracuje 
veľmi ťažko, ale žije veľmi biedne. A malé skupiny ľudí si rozdeľujú väčšinu 
príjmov v ekonomike.“ [25] Prvú fázu globalizácie, resp. v tom čase začiatku 
globalizačných procesov možno nazvať i napriek vysokej migrácii vo Veľkej 
Británii aj tzv. érou Britskej ríše. Táto liberalizácia trvala približne dve desaťro-
čia [32]. 
 Pre dve ničivé svetové vojny dvadsiateho storočia možno hovoriť o tzv. dru-
hej povojnovej rozvojovej fáze globalizácie až okolo roku 1950; toto obdobie sa 
stalo neskôr tzv. érou boomu USA, alebo zlatým obdobím kapitalizmu v rôznych 
oblastiach. Na začiatku tejto éry v 50. rokoch dvadsiateho storočia už možno 
hovoriť aj o skutočnej efektívnosti PZI (liberalizácii tokov PZI) a prudkom roz-
voji medzinárodného obchodu. Odvtedy sa začína aj progresívna fáza v budova-
ní medzinárodných zoskupení. Začiatkom 60. rokov nastalo hľadanie trhov 
s potenciálom nízkych výrobných nákladov.5 Obdobie kapitalizmu vo svete sa 
naplno rozvinulo, aj napriek ropným šokom, až neskôr, vplyvom postupného 
zanikania komunizmu po roku 1970. Toto obdobie je z hľadiska globalizačných 
procesov jeden z míľnikov, keď sa ekonomický rast rozvíjajúcich sa krajín začal 
postupne približovať vyspelým krajinám, ktoré boli navyše zasiahnuté aj pádom 
Brettonwoodskeho systému, a dochádza k postupnej konvergencii národov. Mení 
sa medzinárodná obchodná politika, obchodné bariéry sa nahrádzajú neobchod-
nými, výrazne však rastú úrokové miery a ceny hlavne v USA a Európe. Od roku 
1970 značne expanduje aj medzinárodný pohyb kapitálu [41]. Zásoba PZI vzrástla 
z približne 68 mld USD v roku 1960 na približne 551 mld USD v roku 1980. 
Tok PZI predstavoval v roku 1960 len 5 mld USD, v roku 1980 to bolo už 55 
mld USD. Svetový export vzrástol z približne 60 mld USD v roku 1950 na 2,032 
trl USD v roku 1980. Podiel tohto exportu na HDP sa zvýšil zo 6 % v roku 1950 
na 14 % v roku 1975 [19]. V týchto peňažných ukazovateľoch povojnového 
obdobia už možno vidieť výrazný akceleračný rast. Paradoxom je, že integrácia 
svetovej ekonomiky prostredníctvom medzinárodného obchodu meraná ako po-
diel exportu na HDP bola približne rovnaká v mnohých krajinách na začiatku 
i na konci dvadsiateho storočia (graf 1). 

                                                 
 4 Vnútrofiremný/intrafiremný obchod sa realizuje medzi firmami v rámci určitej globálnej 

orporácie. k 
 5 Obyčajne išlo o premiestňovanie výroby časti komponentov do nízkonákladových oblastí. 
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G r a f  1 
Podiel exportu na HDP v rôznych obdobiach 20. storočia 
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 Po roku 1980 vplyv Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO) uľahčuje zakladanie filiálok v zahraničí. Spolu 
s rozvojom obchodu expandujú aj medzinárodné finančné toky [43]. Začiatkom 
roka 1980 narastá množstvo transnacionálnych firiem, ktoré prenikajú na zahra-
ničné trhy prostredníctvom akvizícií domácich firiem alebo splynutím. Po tomto 
období akvizície alebo splynutia tvoria čoraz väčší podiel celosvetových PZI, 
viac ako podiel PZI do podnikov budovaných na „zelenej lúke“. Rozvíja sa stra-
tégia majetkového hľadania PZI. Okolo roku 1970 tvoril vnútrofiremný obchod 
medzinárodných korporácií približne 1/5 svetového obchodu, v roku 1990 to už 
bola 1/3. V tomto období v medzinárodnom obchode výrazne klesá význam tzv. 
primárnych komodít, a naopak rastie podiel obchodov s priemyselnými tovarmi. 
V roku 1913 získal tzv. primárny sektor viac ako 50 % PZI a len 10 % PZI sme-
rovalo do výroby, ostatné PZI smerovali do distribúcie a prepravy. V roku 2000 
smerovalo približne 10 % PZI do primárneho sektora, 35 % do výroby a až 55 % 
PZI smerovalo do podnikov služieb [32]. Migrácia za prácou sa v tejto fáze glo-
balizácie výrazne zmenšuje.6  
 Globálne hľadanie zdrojov, nových trhov, alebo hľadanie vyššej efektívnosti, 
prípadne výhodnejších aktív v zahraničí sa rozširuje naplno až po roku 1990. 
Toto obdobie môžeme už nazvať tzv. novodobou informačnou érou globalizácie. 
Táto éra globalizácie je hlavne podporená výrazným rozvojom informačných, 
komunikačných a logistických technológií, pričom ich stále intenzívnejšie využíva 
                                                 
 6 V roku 1990 pracovalo pre medzinárodné korporácie viac ako 70 mil. ľudí, pričom viac ako 
40 mil. bolo zamestnávaných v domácich krajinách a okolo 30 mil. pracovalo v zahraničí [19]. 
V rokoch 1980 – 1990 predstavovala nezamestnanosť približne 10 % v európskych krajinách a 5 % 
v USA [47].  
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aj súkromná sféra. Takzvaný nový štýl globálnych korporácií, a to budovanie 
domovských firiem v zahraničných krajinách na báze lokálnych tradícií a kultúry, 
produkcia špecifických výrobkov či poskytovanie špecifických služieb pre daný 
región, sa stále intenzívnejšie využíva až v tomto období. Maximalizovať sa má 
nie lokálny trhový podiel, ale podiel globálnej korporácie na globálnom trhu 
a tzv. akcionárska hodnota (shareholders value). Rovnako maximalizácia zisku 
je potrebná v globálnom porovnaní s materskou firmou. Geografické umiestnenie 
firmy sa stáva menej dôležité ako tzv. ekonomické umiestnenie, teda ekonomic-
ká príťažlivosť a stabilita daného regiónu. Pre umiestnenie PZI je zároveň dôle-
žitá výhodnosť lokálnych podmienok, infraštruktúra, legislatíva, ochrana dušev-
ného vlastníctva, úroveň vzdelávania a kvalita pracovnej sily, celková zamestna-
nosť, úroveň lokálnych technológií atď. Všetky tieto kritériá ovplyvňujú celosve-
tovo tok PZI. Dôležitá je aj tzv. flexibilita domáceho prostredia smerom k vytvo-
reniu najvhodnejších podmienok pre vstup a rozvoj PZI v konkrétnom regióne.  
 Hľadanie výhodnejších aktív v zahraničí sa stáva najrýchlejšou cestou rozši-
rovania globálnych korporácií, ako aj diverzifikáciou ich portfólií.7 Splynutia 
a akvizície priemyselne vyspelých krajín na prelome milénií predstavovali okolo 
95 % všetkých svetových splynutí a akvizícií [13]. Ďalším paradoxom je, že 
okolo roku 1900 tvorili PZI v rozvíjajúcich sa krajinách približne 1/3 HDP, na 
konci storočia to bolo približne rovnako (30 % HDP). Priemyselne vyspelé kra-
jiny sveta získavajú koncom dvadsiateho storočia až 82 % všetkých PZI, 16 % 
získavajú rozvíjajúce sa krajiny a len 2 % smeruje do ostatných chudobných 
krajín. Celosvetový tok priamych zahraničných investícií stúpol od roku 1980 
približne 24-krát, zásoba PZI približne 22-krát (graf 2). Na konci dvadsiateho 
storočia bol rozvoj globálneho podnikania podmienený aj rastom intenzity me-
dzinárodných finančných a kapitálových tokov. Na prenos ziskov a finančných 
aktív medzi krajinami sa používali transferové ceny, s cieľom zachovať ich hod-
notu. V tomto období sú globálne firmy v kooperácii s medzinárodnými bankami 
veľmi závislé od hedgingu, ochrany proti stratám vyplývajúcim zo zmeny meno-
vých kurzov a inflácie. To potvrdzuje napríklad aj to, že v roku 1990 bola inflá-
cia 6-krát väčšia ako v roku 2000 (graf 3).  
 Banky však zostávajú širokým poskytovateľom finančných služieb a domi-
nantným poskytovateľom finančných prostriedkov aj naďalej, zatiaľ čo kapitálo-
vé trhy ďalej dominujú v oblasti ostatných finančných transakcií [28].8  

                                                 
 7 Napríklad od roku 1987 do roku 2000 rástli internacionálne splynutia a akvizície v súčasných 
cenách z približne 80 mld USD na 1,14 bil. USD, čiže 14-násobne. Podiel týchto medzinárodných 
akvizícií a splynutí vzrástol z 0,5 % HDP v roku 1980 na 3,6 % HDP v roku 2000, čiže viac ako 

-násobne [15]. 7 
 8 Za posledných šesť rokov globálne termínované obchody vzrástli každý rok o 1/3. Napríklad 
celkový trh kapitálových derivátov dosahuje v súčasnosti hranicu až okolo 500 bil. USD [7]. 
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G r a f  2 
Porovnanie toku a zásoby svetových PZI (v mil. USD) 
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G r a f  3 
Porovnanie svetového rastu HDP a inflácie 
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 Rast HDP má od roku 1980 vzostupný trend. Vnútorný finančný transfer 
globálnych korporácií koncom dvadsiateho storočia predstavoval za rok hodnotu 
10-krát väčšiu ako menové rezervy všetkých centrálnych bánk sveta [2]. V roku 
2000 priemyselné krajiny zabezpečovali viac ako 60 % svetového exportu, roz-
víjajúce sa krajiny len okolo 30 %. V roku 1980 tvoril podiel svetového exportu 
na HDP približne 17 %, v roku 2006 to bolo už 25 % (graf 4). 
 Globalizačné procesy merané ekonomickými ukazovateľmi, či už tokmi PZI, 
exportnými a importnými aktivitami alebo počtom medzinárodných splynutí 
a akvizícií, rastú v posledných dvadsiatich rokoch exponenciálnym tempom. 
Napríklad výška HDP na jedného práceschopného človeka predstavovala v roku 
1980 sumu 6 146 USD a v roku 2006 už 15 579 USD (tab. 1). 



 932 

G r a f  4 
Porovnanie svetového HDP a exportu v mil. USD 
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T a b u ľ k a  1 
Niektoré ukazovatele globálnej ekonomiky v posledných desaťročiach (v mil. USD) 

 1980 1990 2000 2006 

Tok PZI        55 262      201 594   1 411 366   1 305 852 
Zásoba PZI      551 221   1 779 198   5 810 189 11 998 838 
Rast HDP (v %)   2.2 %   2.9 %   4.8 %   5.4 % 
HDP 11 858 462 22 059 825 31 678 619 48 245 200 
Splynutia a akvizície        74 509      150 576   1 143 816      880 457 
Export   2 032 139   3 478 571   6 444 106 11 982 932 
Import   2 073 685   3 590 163   6 642 126 12 203 386 
Inflácia (v %) 17.2 % 26.5 %   4.2 %   3.6 % 
Pracovné sily (v tis.)   1 929 495   2 405 548   2 818 382   3 096 808 
Rast CO2 koncentrácie (ppm)   1.35   1.55   1.8   1.95 
Rast teploty ovzdušia (˚C)   1.3   1.45   1.62   1.7  

Prameň: [19; 25; 46; 47]. 
 
 Vo vyspelých ekonomikách veľký objem kapitálu tvorí kapitál ktorý je inves-
tovaný v zahraničí, napríklad v roku 2003 to bolo celosvetovo 26,4 % HDP [19]. 
Potvrdzuje sa však, že globalizácia vytvára väčšie príležitosti hlavne pre boha-
tých. Veľké medzinárodné firmy, finančné konzorciá, technologickí lídri viac 
získavajú z globalizácie, zatiaľ čo malé lokálne podniky, technologickí nasle-
dovníci a bežní ľudia viac strácajú jej vplyvom, sú sociálne menejcenní, alebo sa 
stávajú úplne izolovaní.9 Aj toto sú výsledky novodobej éry globalizácie. 
                                                 
 9 V súčasnosti približne 850 mil. ľudí zarába na svete denne menej ako 1,4 EUR a 550 mil. 
ľudí menej ako 0,7 EUR [42]. Približne 75 mil. Európanov žije pod hranicou chudoby. Na porov-
nanie, v súčasnosti 20 najbohatších ľudí sveta má spolu majetok približne v hodnote 360 mld EUR 
[49], odhadovaný HDP Slovenska, Česka a Maďarska spolu v súčasných cenách za rok 2007 sa 
pohybuje okolo 280 mld EUR. 
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2.  Súčasný stav globalizačných procesov a súvisiace trendy a riziká  
 
 V posledných rokoch sa globalizačné tendencie stávajú čoraz viac multidis-
ciplinárnymi procesmi. Tieto procesy už dávno presahujú politické, obchodné, 
finančné či technologické spojenia, ale znamenajú stále viac aj jednotné envi-
ronmentálne, sociálne či multikultúrne riešenie problémov globálneho sveta, so 
širokým zastúpením medzinárodných koordinačných a kontrolných inštitúcií. 
Preto je nevyhnutné zároveň poznať vzťahy medzi jednotlivými dimenziami 
 riešiť aj negatívne dôsledky globalizácie.  a

 
 „Hoci globalizácia zvyšuje bohatstvo národov, globálny biznis sa musí zamerať aj na 

tých, ktorí sú na spodku pyramídy, tých sú na svete až 4 miliardy.“ 
Patrick Cescau, CEO, Unilever, UK 

 
 „Globalizácia je veľký paradox. Vnímavosť tých, ktorí ju kritizujú, môže byť často 

zastretá faktom, že existuje 1 miliarda ľudí, ktorí jej vplyvom postúpili v ekono-
mickom rebríčku minimálne o jeden stupeň.“  

James J. Schiro, CEO, Zurich Financial Services, Switzerland  
 
 „Krajiny a regióny vplyvom globalizácie vždy zatiaľ získali viac, ako stratili.“  

Joseph E. Stiglitz, Columbia University, USA  
 
 Zjednocovanie a globalizácia môže mať rôzne efekty.  
 
 „Veľa ľudí môže byť poškodených globalizáciou, tak ako je veľa ľudí, ktorí z nej 

nadpriemerne profitujú.“  
Carlos Ghosn, Renault, France; Nissan, Japan  

 
 „Ľudia by mali vedieť, že globalizácia prináša nové pracovné príležitosti, infraštruk-

túru, nižšie dane a ceny.“  
Ian E. L. Davis, McKinsey, UK 

 
 Globalizácia integruje svetovú ekonomiku či politiku intenzifikáciou celosve-
tových vzťahov. Zároveň globalizácia vytvára čoraz významnejšie špecifické 
lokálne prostredia. Postupne takmer každý región, každá firma v ktorejkoľvek 
časti sveta má prístup k internetu, mobilnej sieti, alebo možnosť získať finančné 
prostriedky za rovnakých podmienok ako na svetových finančných trhoch. „Na-
priek známemu trendu, aj firmy z tzv. periférnych oblastí sa môžu stať globálny-
mi hráčmi. To, čo potrebujú, je jasná stratégia, organizačná sebadôvera, zanie-
tenie pre neustále učenie sa a manažment, ktorý to všetko spojí dohromady.“ [8] 
Aj keď je pravda, že tieto firmy sa nemusia zapojiť do globálnych hodnotových 
sietí, globálna konkurencia skôr či neskôr príde aj na ich lokálne trhy. Z iného 
hľadiska je globalizácia na jednej strane určitý spontánny inkrementálny histo-
rický proces. Na druhej strane je nevyhnutnosťou posledných období a v  súčas-
nosti sa výrazne odlišuje od minulosti. Tieto procesy zjednocovania by však mali 
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byť založené predovšetkým na tzv. korporatívnej sociálnej zodpovednosti a eti-
ke. Globálny biznis by sa nemal rozvíjať bez vládnej kontroly a podpory, preto aj 
sociálnu zodpovednosť pri globalizácií nemožno celú preniesť len na firmy. Je to 
aj úloha dlhodobo premyslenej štátnej politiky a jej programov [15].  
 
 „Globálne účely, podporujúce globálne hodnoty, realizované cez globálne nástroje, 

vyžadujú vždy globálnu spoluprácu.“  
Tony Blair 

 
 Súčasné globálne podnikateľské prostredie môže byť charakterizované hlav-
nými ekonomickými trendmi, z ktorých mnohé sú podmienené globalizáciou 
 majú pozitívny vplyv na zoskupovanie podnikov a zjednocovanie ekonomík. a

 
 Hlavné globálne ekonomické trendy: 
 • neustály rast celosvetovej produkcie, ale aj produktivity, vznik nových 
zdrojov investícií; 
 • nízka celosvetová miera inflácie a úrokov a nízka miera likvidity aktív, 
primeraná dostupnosť bankových úverov a iných peňažných zdrojov, ovplyvne-
ná však už začínajúcou globálnou ekonomickou krízou; 
 • rýchla ekonomická transformácia a prispôsobovanie podnikov, regiónov 
a krajín, spôsobená rýchlym rozvojom informačno-komunikačných technológií 
(IKT) [26]; 
 • rast počtu málo platených zamestnaní, ale rýchlejší rast počtu vysoko pla-
tených pracovných miest;10

 • pokles amplitúdy podnikateľských cyklov, podmienený tak turbulenciou 
globálneho ekonomického prostredia, ako aj nevyhnutnosťou neustálych podni-
kateľských zmien a technologicko-produktových inovácií;11  
 • devertikalizácia a fragmentácia organizačných štruktúr podnikov, redukcia 
stredného manažmentu firiem, rozvoj globálneho outsourcingu a pokles jeho 
nákladov;12

 • globalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a ich rozvoj, tvorba 
komplexných logistických firiem ako súčasti globálnych korporácií, vznik glo-
bálnych logistických sietí; 
 • akcelerácia intenzity svetového obchodu, pri poklese tranzitných a komuni-
kačných nákladov, ovplyvnená rastom spotreby domácností aj štátov; 

                                                 
 10 V rokoch 1989 – 1998 vzrástol počet vysoko platených miest o 20 % a počet nízko plate-
ných miest o 10 %. Znižuje sa podiel nezamestnaných, ale aj podiel zamestnancov, ktorí dostatoč-

e nevyužívajú svoju kvalifikáciu [5]. n 
 11 V roku 1990 trvalo vyvinutie nového produktu v USA okolo 30 mesiacov, v roku 2003 

enej ako 20 mesiacov. m 
 12 Od roku 1990 vznikli však približne 3 mil. nových manažérskych pozícií, v roku 2002 pre-
siahol počet takýchto manažérskych pozícií celosvetovo 20 mil. miest [5]. 
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 • rastúca miera významu nehmotných aktív podniku, hlavne pokiaľ ide o ve-
decko-technického know-how, a nahradzovanie hmotných aktív nehmotnými, ale 
aj nahradzovanie tzv. všeobecného personálneho kapitálu špecializovaným zna-
lostným kapitálom, rast investícií do nehmotného kapitálu atď. 
 V globalizácií podnikania sa objavuje ďalší paradox úspechu, ktorý je zalo-
žený na kvalite a rýchlosti inovácií a na špecializácii globálnych korporácií 
v závislosti od lokálnych požiadaviek trhu. Globálna ekonomika je v posledných 
rokoch transformovaná vplyvom rušenia medzinárodných bariér a rozvojom IKT 
smerom ku globálnemu trhu tovarov a služieb, globálnemu trhu pracovných síl 
a know-how či globálnemu peňažnému a kapitálovému trhu. Rozvoj IKT vytvára 
tzv. komplexnú globálnu ekonomiku, zatiaľ čo redukcia nákladov na transport 
a komunikáciu vytvára lokálne prostredie menej dôležité pre umiestnenie podni-
kania. Firmy umiestňujú svoje produkčné investície v zahraničí prevažne z dô-
vodu nízkych mzdových nákladov, zatiaľ čo držia svoje strategické činnosti 
(manažment, výskum a vývoj, financie atď.) v tých oblastiach, kde je vysoko-
kvalifikovaná pracovná sila.13 Národná konkurencieschopnosť sa tak stáva nie-
len otázkou aktuálnej produktivity ekonomiky, ale aj súborom kvalitne priprave-
nej komplexnej investičnej, inovačnej a personálnej politiky a jej programov. 
 Je potvrdené, že globalizácia a technologické inovácie vplývajú na rast 
miezd, ale aj na mzdovú nerovnováhu vzájomne odlišným spôsobom. Globalizá-
cia zvyšuje nezamestnanosť a znižuje mzdy nekvalifikovaných robotníkov, za-
tiaľ čo technologický pokrok tento negatívny jav redukuje [31]. Nezamestnanosť 
však klesá len veľmi pomaly, zatiaľ čo mzdy môžu rásť v závislosti od rastu 
produktivity aj okamžite. V počiatkoch globalizácie mzdy rástli prevažne na 
Severe a klesali na Juhu, v súčasnej fáze globalizácie je to opačne, čo je dôka-
zom vyrovnávania ekonomickej aktivity sveta [11], nie však globálnej rovnová-
hy, ktorá je stále viac narušená. Celkovo možno povedať, že technologický prog-
res má väčší vplyv na nerovnováhu medzi krajinami ako globalizácia. 
 Ekonomické procesy globalizácie, ako privatizácia, liberalizácia obchodu, 
kapitálových a personálnych tokov, vytváranie spoločných makroekonomických 
a makropolitických štruktúr, to všetko má vytvoriť prostredie atraktívne pre me-
dzinárodné investície [38]. Napriek tomu liberalizácia obchodu či kapitálových 
tokov vedie často k rastu nezamestnanosti alebo inflácie, zatiaľ čo privatizácia 
vedie často k obohacovaniu úzkej skupiny ľudí, neefektívnemu hospodáreniu či 
plytvaniu zdrojmi. A aj keď sú obchodné bariéry v posledných dekádach výrazne 
redukované, pohyby osôb sú kontrolované ako nikdy predtým. Stále existujú 
                                                 
 13 Napríklad Japonci premiestňujú svoje výroby do Číny, kde je viac ako 10-krát lacnejšia 
pracovná sila [14], zatiaľ čo výskum si ponechávajú doma, kde je aj výrazná inovačná podpora zo 
strany štátu. Treba však povedať, že v tejto oblasti sa aj výrazne plytvá, keďže v Japonsku sa ko-
merčne uplatní len každý tretí až piaty patent. 
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výrazné rozdiely v sociálno-kultúrnych profiloch v rôznych oblastiach sveta, 
ktoré sa čiastočne upravujú až v posledných rokoch, keď sa homogenizujú aj tzv. 
štandardy správania, priority a individuálne ciele [28]. Globalizácia vyžaduje aj 
určité prekonanie anachronizmov národných kultúr (pri zachovaní národných 
tradícií a hodnôt) v prospech pozitívnych stránok globalizácie. Kultúrna integrá-
cia takto robí ľudské zdroje čoraz univerzálnejšie. Celosvetová globalizácia kul-
túr však vyžaduje aj rovnomernejšiu distribúciu znalostného kapitálu a investícií, 
ktoré podporujú rast a zabraňujú deleniu ľudí na kozmopolitov a outsiderov. 
Významnou oblasťou v týchto súvislostiach je napríklad integrovaný systém 
ochrany duševného vlastníctva či kontroly medzinárodných kapitálových tokov. 
Existujú však medzi nimi spoločné väzby.14 Celkovo globalizácia so sebou pri-
náša nielen spájanie firiem, regiónov či krajín, ale aj oddeľovanie, odcudzovanie 
a individualizáciu, väčšie rozdiely a nové tzv. neočakávané asymetrické riziká 
[44]. Globálna ekonomika expanduje v súčasnosti rýchlejšie ako kedykoľvek 
redtým, ale stále zostáva veľmi zraniteľná.  p

 
 Medzi kľúčové globálne riziká v súčasnosti patria: 
 • environmentálne riziká – klimatické zmeny (Nobelova cena, 2007), strata 
zdrojov pitnej vody (Afrika), prírodné katastrofy (zemetrasenia, tajfúny, erózia 
pôdy, tsunami); 
 • geopolitické riziká – medzinárodný terorizmus (USA, Španielsko, Veľká 
Británia), vojnové konflikty (Stredný východ), medzinárodný zločin a korupcia 
(Enron, WorldCom, Universal); 
 • technologické riziká – možné zrútenie kritických informačných systémov 
a sietí (každú hodinu pribudne na internete niekoľko tisíc nových stránok), riziká 
nanotechnológií a biotechnológií, riziká klonovania ľudských embryí (Čína); 
 • sociálne riziká – vzostup infekčných a chronických ochorení v krajinách 
tretieho sveta, stále komplikovanejšia liečba vírusových a bakteriálnych ochore-
ní, demografické vymieranie v určitých oblastiach (západná Európa), žitie na 
dlh; 
 • ekonomické riziká – možné ropné šoky, inflačné tlaky, hlavne rast cien po-
travín, ktorý je do veľkej miery podporený rastom využívania biopalív, preruše-
nie dodávok energií, fiškálne krízy krajín spôsobené demografickými presunmi, 
nadmerný rast cien aktív (nehnuteľností), rozširujúca sa globálna ekonomická 
kríza podmienená hypotekárnou krízou v USA, nadmerná zadlženosť krajín 
a regiónov atď. [15]. 

                                                 
 14 Napríklad medzinárodná difúzia know-how a technológií je do veľkej miery závislá od difú-
zie komodít i kapitálu [10]. Je určitým paradoxom, že krajiny, ktoré sú viac efektívne v realizácií 
kapitálových služieb, obyčajne aj viac medzinárodne investujú ako ostatné krajiny, tieto investície 
však musia byť kvôli rovnováhe podporené aj adekvátnymi domácimi úsporami. 
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 Tieto riziká vyžadujú globálny integrovaný risk manažment, v prvom rade sa 
však treba zamerať na príčiny a možnosti ich predchádzania. Globálne riziká sú 
vo veľkej miere podnetmi na zjednocovanie a tvorbu medzinárodných zoskupe-
ní, nie však na rozvoj globálnej ekonomiky, naopak, tú v určitých smeroch brz-
dia. Globálne stratégie a projekty by preto mali od začiatku zahŕňať aj náklady 
spojené so zmierňovaním negatívnych dopadov globalizácie.15 Vlády, regióny 
i firmy, ktoré efektívne pripravujú svoje investície na budúce možné „búrky“, 
budú nielen schopné v budúcnosti viac prosperovať, ale aj rýchlo využiť nové 
príležitosti. Pozitívne i negatívne stránky globalizácie môžu mať však v súlade 
s prírodnými zákonmi aj svoje limity. Na obrázku 1 možno zjednodušene vidieť 
na osi Y (QGlobal) porovnanie rastu produkčných, ale aj spotrebných parametrov 
globalizácie, na osi X časový interval a na osi Z jednotlivé druhy vývoja pozitív-
nych účinkov (IP) globalizačných procesov.  
 
O b r á z o k  1 
Možný vývoj globalizačných procesov vo svete 
 

IP

G 

   Bod zvratu 

Čas 

QGlobal 

Podproporcionálny vývoj 

Progresívny vývoj 

Degresívny 
vývoj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prameň: Vlastný návrh. 

 
 Podproporcionálny vývoj pozitívnych účinkov globalizácie môžeme zazna-
menať hlavne v jej prvej fáze. Tento vývoj sa prejavuje postupným rastom 
objemu produkcie, podporený aj primeraným finančným systémom (pri nižšej 
efektívnosti), ale aj spotreby; negatívne dopady tohto rastu nie sú zatiaľ príliš 
evidované. V tzv. progresívnej fáze globalizačných procesov, ktorá výrazne in-
tenzifikuje celosvetovú výrobu, kvalitu produkcie i spotrebu, hlavne v období 
                                                 
 15 Mnoho špičkovým firiem, od poisťovacích firiem (AXA, AEGON, Generalli), cez firmy 
primárneho sektora (Exxon, Royal Dutch Shell, BP), až po automobilových výrobcov (VW, Toyota, 
Daimler), už niekoľko rokov kalkuluje aj s týmito nákladmi a nabáda vlády či medzinárodné orga-
nizácie k inkrementálnym preventívnym opatreniam. 
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informačnej a technologickej revolúcie približne od 70 – 80 rokov dvadsiateho 
storočia, nastávajú už aj výrazné negatívne dôsledky globalizácie [20], ktoré 
majú spolu s globálnym outputom a spotrebou exponenciálny vývoj.16 Tento 
vývoj môže mať v budúcnosti určitý bod/body zvratu, ktoré sú prakticky nepred-
povedateľné. Prekročenie limitu globálnych kapacít (ekologických, personál-
nych, kapitálových atď.) môže však priniesť nielen degresívny vývoj celosvetovej 
výroby, rast nezamestnanosti a inflácie, ale aj nezvratné neovládateľné zmeny 
globálnej klímy, výrazné zvýšenie nákladov na odstraňovanie škôd živelných 
udalostí, ako aj výrazné narušenie politických, ekonomických a sociálnych štruk-
túr sveta. Podľa Sternových predpovedí sa predpokladajú straty globálneho 
HDP o 1 – 2 % do roku 2050, o 2 – 8 % do roku 2100 a o 5 – 14 % do roku 
2200 [48].17 Pokiaľ by však zákony firmám prikazovali výraznejšie obmedzenia 
znečisťovania životného prostredia či čerpania prírodných zdrojov, veľa firiem 
by muselo podstatne zmeniť spôsob svojej výroby, čo by malo dosah na inflačný 
rast či rast nezamestnanosti. Obmedzenia produkcie emisií v súlade s Kjótskym 
protokolom sú zatiaľ skôr symbolické.18  
 Podľa údajov MMF rástla globálna ekonomika v roku 2007 celkovo o 4,9 %, 
no menej ako v roku 2006 (5,4 %), čo bolo najviac za posledných 30 rokov. 
Prognóza na rok 2008 je okolo 3,7 % [6]. Napríklad už v roku 1960 rástla sveto-
vá ekonomika tempom 3,5 %, v roku 1970 len 2,1 % a v roku 2000 to bolo 
4,8 % [47]. Problémy ekonomiky USA v poslednom období sú hlavným fakto-
rom tohto poklesu globálneho rastu. V nominálnom vyjadrení rástli v rokoch 
2003 – 2006 zisky amerických korporácií približne o 600 mil. USD, čo je 
o 67 %. Dostatočne sa zvýšil aj relatívny význam ziskov v národnom hospodár-
stve, vyjadrený ako podiel na HDP. Ten vzrástol v rovnakom období z 8,5 % na 
11,8 % [6]. Možno povedať, že kvalitatívne dobiehajú len Hongkong a Singapur 
medzeru, ktorú ekonomika USA vytvára oproti ostatným krajinám (tab. 2).  
 V tabuľke 2 možno vidieť porovnanie krajín na základe vzájomne sa dopĺňa-
júcich faktorov, a to kvality podnikateľského prostredia, inovačnej aktivity 
a celkovej konkurencieschopnosti. Singapur a Dánsko sa umiestnili vo všetkých 
rebríčkoch v prvej päťke, ekonomika USA je však dlhodobo najvýkonnejšia 
ekonomika sveta. 

                                                 
  16 Napríklad za posledných 50 rokov sa spotreba dreva zdvojnásobila, spotreba papiera sa 
výšila šesťnásobne, spotreba fosílnych palív je 4-krát väčšia [44]. z 

  17 Podľa iných predpovedí, ak by napríklad rástla priemerná globálna teplota o 6 % do roku 
100, znamenalo by to zníženie svetového HDP okolo 10 % [48]. 2 

 18 Spojené štáty musia znížiť produkciu emisií do roku 2012 o 7 %, Európska únia o 8 %, 
Japonsko o 6 % atď. Aby sa zachovala biodiverzita a klimatická stabilita na zemi aj pre generácie 
o 50 a viac rokov, celosvetová redukcia emisií sa bude musieť pohybovať v rozmedzí až 35 − 50 %. 
Pre veľa firiem je však ľahšie znížiť produkciu emisií o 1 % ročne ako naraz o 40 % [35]. 
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T a b u ľ k a 2 
Porovnanie krajín na základe kvality podnikateľského prostredia, inovačnej aktivity  
a celkovej konkurencieschopnosti 

 Kvalita podnikateľského 
prostredia (2007) 

Inovačná aktivita 
(2006) 

Konkurencieschopnosť 
(2007) 

Singapur   1.   5.   2. 
USA   3.   7.   1. 
Denmark   5.   5.   5. 
Hongkong   4. 23.   3. 
Finland 13.   1. 17. 
SR 32. 36. 34. 
ČR 56. 28. 32.  

Prameň: [16; 17; 23; 38]. 

 
 V globálnej ekonomike sa dopredu dostávajú aj Čína, India a Rusko a v po-
sledných rokoch sa podieľajú na globálnom raste viac ako 50 %. Čína a India 
majú extrémne vysoký rast HDP a vysoký podiel investícií do vedy, výskumu 
a vývoja už niekoľko rokov, ale zasa čelia riziku veľkého rozdielu medzi vý-
konom štátneho a súkromného sektora, tzv. nadinvestícií súkromného sektora. 
S podporou vysokého celkového ekonomického rastu približne 9,9 % (Čína, 
2006) a 8,1 % (India, 2006) patria medzi hlavných globálnych hráčov. Tento 
kontinuálny vysoký rast ekonomiky Číny, Indie a ostatných rozvíjajúcich sa 
ekonomík, ako napríklad Ruska, tlmí v súčasnosti globálne nižší priemerný eko-
nomický rast USA.  
 V Európe rast HDP dosahuje približne 2,6 %, v eurozóne 2,4 % [41] a je 
ovplyvňovaný hlavne rastom domáceho dopytu, čiastočne rastom súkromných 
investícií, ktoré sú podporené očakávaniami budúcich trendov v spotrebe. Sú-
kromná spotreba rastie aj vplyvom rastu počtu pracovných miest. V Európskej 
únii sa vytvorili približne 3 mil. pracovných miest, pričom 2 mil. v krajinách 
eurozóny. Európsky rast však stále zaostáva za svetovým aj americkým rastom, 
a tak – aj vplyvom Číny a Indie, ktoré ďalej znižujú globálnu konkurencieschop-
nosť európskych firiem – EÚ stále nie je dostatočnou protiváhou USA, čo je 
jeden z hlavných cieľov Lisabonskej stratégie. 
 
 
Záver  
 
 Globalizácia je bezprecedentný proces v dejinách ľudstva a výrazne sa líši od 
ostatných integračných procesov v minulosti. Rímska ríša, ani neskoršie Byzan-
tská ríša či Osmanská ríša nikdy predtým nedosiahli takýto stupeň globálnej integ-
rácie [36]. Podľa mnohých výskumov vzťah globalizácie a integrácie podnikov 
možno charakterizovať ich pozitívnym vplyvom na globálny hodnotový reťazec 
a globálny ekonomický vývoj [43]. V prvých dvoch fázach globalizácie bola 
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hlavným zdrojom konkurenčnej výhody možnosť internacionalizovať podnikanie, 
a to aj vplyvom rozvoja voľného obchodu na prelome dvadsiateho storočia alebo 
novými podnikateľskými príležitosťami po druhej svetovej vojne. Firma, ktorá 
sa stala medzinárodnou, využívala komparatívne výhody zahraničného prostre-
dia a diverzifikovala si svoje riziká. Zároveň platilo, že dôležitá je hlavne veľ-
kosť firmy – čím väčšia firma, tým väčšia trhová sila. Dnes má stále väčší vý-
znam veľkosť a kvalita globálnej siete a infraštruktúry. Firma môže byť aj men-
šia, môže sa špecializovať na určitú výrobu v určitom prostredí, ale ak má okolo 
seba dobrú sieť a dostatok kvalitných podporných firiem, jej výsledky môžu byť 
lepšie ako v prípade neefektívnej globálnej korporácie. Príkladom môže byť 
General Motors so stratou 1,9 mld USD v roku 2007. Ďalším extrémom súčas-
ného globálneho podnikania môže byť napríklad firma Nike, ktorá prostredníc-
tvom tzv. Hollow strategy (prázdna, bezobsažná stratégia) pôsobí v takom 
množstve krajín a produkuje také množstvo výrobkov, že sa jej už neoplatí vyrá-
bať ďalší sortiment v domácej krajine. Firma má také množstvo PZI v ázijských 
krajinách, že už aj jej pobočky v Ázii poskytujú svoje PZI ďalším krajinám.  
 Vzťah globalizácie a vývoj svetovej ekonomiky je diskutabilný. Ako sme už 
uviedli, samotná globalizácia nikdy neviedla k rapídnemu ekonomickému rozvoju 
po celom svete. Procesy globalizácie veľmi často prerozdeľujú hybné sily a fak-
tory, ktoré ovplyvňujú lokálnu konkurencieschopnosť krajín a firiem, ale viac 
v prospech tých bohatších, zároveň prinášajú nové globálne hrozby. Tieto proce-
sy sú však kľúčové pre schopnosť menších firiem a štátov, ako napríklad aj SR 
a ČR, rozvinúť nové výrobné odbory/programy, preniknúť na nové trhy a zlepšiť 
svoju konkurencieschopnosť. Samozrejme, úspech nezávisí len od otvorenosti, 
ale je veľmi úzko previazaný s vysokou kvalitou a efektívnosťou týchto vzťahov 
medzi lokálnymi firmami, globálnymi korporáciami a príslušnými krajinami. 
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