
Makroekonomia

Globalizacja i co z niej wynika



Globalizacja

 Co innego oznacza dla ekonomisty, 
socjologa, politologa, antropologa 
kultury…

 Globalizacja dla ekonomisty: proces 
postępującej integracji rynków dóbr, 
usług, kapitału i siły roboczej



Krótka historia świata – fazy 
globalizacji

 Kiedy gospodarka zaczęła się 
globalizować?

 Odkrycia geograficzne
 Rewolucja techniczna
 Cofnięcie się globalizacji – I wojna 
światowa i wielki kryzys 1929-33

 Powstanie systemu socjalistycznego – 
ogromny obszar świata wyłączony z 
gospodarki kapitalistycznej



Obecna faza globalizacji – 
dlaczego teraz

 Postęp techniczny, rewolucja 
internetowa, spadające koszty 
transportu

 Posocjalistyczna transformacja
 Otwarcie Chin na świat



Czy globalizacji należy się bać czy 
jej sprzyjać?

 Inną odpowiedź usłyszymy od 
ekonomisty, inną od np. badacza kultury

 Ekonomiści też często się ze sobą nie 
zgadzają



Główna przyczyna sporu

 Czy globalizacja służy nadrabianiu 
zaległości przez kraje ubogie?

 Czy globalizacja to raczej instrument 
wyzysku biednych przez bogatych, a 
tym samym powiększania się różnic?



Jak globalizacja zmienia proces 
produkcji

 Proces produkcji „rozrzucony” po całym 
świecie

 Sytuacja ekonomiczna podmiotu zależy 
od tego co się dzieje na całym świecie



Nowe podmioty w globalnej 
grze

 Międzynarodowe korporacje
 Organizacje pozarządowe



Czy globalizacja jest korzystna, 
czy raczej stanowi zagrożenie dla 

 Znowu odpowiedź zależy od tego, kto 
odpowiada

 Właściciele firm powiedzą, że dzięki 
globalizacji mogą zwiększać zyski (nowe rynki 
zbytu, dostęp do kapitału, technologii, taniej 
siły roboczej)

 Konsumenci mają dostęp do tanich dóbr, ale 
za to różnorodność jest mniejsza

 Pracownicy mają szersze możliwości 
zarobkowania, ale z drugiej strony muszą 
konkurować z innymi „tanimi” pracownikami



Globalne zagrożenia

 Ekologia
 Terroryzm
 Kryzysy finansowo-walutowe 

spowodowane przez przepływy tzw. 
gorącego pieniądza



Globalizacja - podsumowanie

 Coraz większa współzależność
 Czy można liczyć, że kiedyś powstanie 
światowy rząd

 Nie ma możliwości korzystania z 
globalizacji, jeśli jednocześnie nie 
wystawimy się na zagrożenia, które są z 
nią związane


