Dzihad kontra Mcswiat
Czym jest McSwiat?
Swego rodzaju rzeczywistością wirtualną, stworzona przez niewidzialne wszechpotężne sieci wysoko
rozwiniętych technik informacyjnych i płynne ponadnarodowe rynki.
Barber przytacza opinię jakoby w gospodarce światowej czynnikiem określającym tożsamość
korporacji nie był kapitał, ani siła robocza, ani surowiec. Co więc jest w obecnym świecie
owym wyznacznikiem i dlaczego?
Jest nim optymalny stosunek między tymi czynnikami. Związane jest to z wykorzystywaniem taniej
siły roboczej pod marka korporacji międzynarodowej oraz korzystaniem z surowców, o pochodzeniu
innym niż rodzimy kraj korporacji. Np. samochody
Jakie konsekwencje dla państw niesie za sobą taki stan rzeczy?
Osłabienie roli państwa, odebranie możliwości kontroli, utrata wiarygodności.
Czym jest downsizing?
- produkcją z intensywnym udziałem kapitału
- polityką zatrudnienia minimalizującą udziały siły roboczej
Czyli maksymalne ograniczenie liczby stałych pracowników, co pozwala wyeliminować
wydatki na świadczenia i emerytury.
Jak autor nakreśla obecny „stan natury” w gospodarce światowej?
Zwraca uwagę na wszechobecny nie ład, wojna wszystkich przeciwko wszystkim, dążenie do
władzy bez względu na koszty, osłabianie znaczenia państwa narodowego.
Z jakich powodów autor kładzie nacisk na znaczenie nowej hiperrzeczywistości?
- dlatego, że głoszona przez nią ideologia wolnego rynku uderza w mury państwa
narodowego,
- poddaje w wątpliwość tradycyjne rozliczenia rynkowe dokonywane w surowcach, towarach i
usługach.
- w tym Mcświecie surowce i towary ustępują miejsca szczególnej dziedzinie działalności
informacyjno-rozrywkowej
7. czym jest autarkia i w jaki sposób nastąpiło odejście od niej w kwestiach gospodarczych, a
tym samych zmierzch państw Zachodu?
Autarkia – ekonomiczna niezależność danego państwa
Dawniej w gospodarce światowej najbardziej liczyła się zasobność w surowce naturalne.
Obecnie najprężniej rozwijające się państwa jak Japonia czy Szwajcaria, to państwa, które są
ubogie w złoża surowców.
8. czym jest Dżihad i w jaki sposób globalizm wzmacnia odśrodkowe jego siły?
Model wykorzystywania surowców i energii , wymagający współpracy na szeroką skalę
całego świata sprzyja wzajemnej zależności a jednocześnie akcentuje podziały,
niesprawiedliwość i słabość, a co za tym idzie ujawniając podatność nowego światowego
systemu na działanie sił Dżihadu.
9. Pytanie do dyskusji:

Analizując omówione wcześniej prawidłowości zachodzące na rynku gospodarki światowej
wytłumaczcie czym spowodowana jest rosnąca potęga Wschodu?
10. jaki autor wyróżnia podział sektora usług i jakim kryterium się kieruje?
- tradycyjny sektor usług, sektor obsługi instytucji i nowy sektor informacji
- kryterium podziału są klienci, jakim usługi te są świadczone
11. jak skonstruowany jest i funkcjonuje tradycyjny sektor usług?
- skupia pracowników którzy bezpośrednio obsługują ludzi
- zapewnia im jedzenie, transport, dach nad głową, ochronę zdrowia,
- zaliczyć do niego można takie zawody jak: kelner, kucharz, lekarz, pracownicy socjalni,
piloci. ( ci, którzy świadczą usługi ludzkiemu ciału)
12. jak wygląda sektor obsługi instytucji?
- jest to sektor wszystkich tych struktur ekonomicznych, politycznych i społecznych, dzięki
którym funkcjonuje nowoczesne społeczeństwo.
- zalicza się do niego pracowników takich jak: prawników księgowych, ekonomistów,
bankierów, pracowników ubezpieczeń, operatorów komputerów, specjalistów od polityki,
- pracownicy ci ułatwiają pracę, współdziałanie i kontrolę narodowych i globalnych instytucji
- obsługują organizm korporacji
13. jak Barber nazywa nowy sektor informacji? Scharakteryzuj go.
Nazywa go inforozrywkowym telesektorem.
- jego pracownicy kreują i organizują świat znaków i symboli, służących jako nośniki
informacji, komunikowani się i rozrywki.
- do tej grupy zalicza się pracownicy reklamy, reżyserzy, producenci filmowi, dziennikarze,
intelektualiści, pisarze, programiści komputerowi, ale nawet nauczyciele, kaznodzieje
politycy, uczeni, którzy obsługują dusze pojedynczego człowieka i zbiorową dusze korporacji.
14. wyjaśnij sukces telewizji MTV na świecie.
15. wymień znaczenia nacjonalizmu we współczesnym świecie

