


• Dwie jednostki (producent i konsument) dobrowolnie 
podejmują decyzję o współpracy. Obie odnoszą 
korzyści poprzez przystąpienie do tej umowy (gdyby 
było inaczej, nie podejmowaliby współpracy),   jedna 
strona zyskuje korzyść pieniężną. Producent dostaje 
pieniądze za wytworzony towar. Chce zarobić więcej, 
tak więc stara się rozszerzyć grono konsumentów. 
Decyduje się sprzedawać swoje wyroby nie tylko  
w rodzinnym mieście, ale również w sąsiednim. 
Następnie, gdy odniesie sukces  oraz jeśli konsumenci 
nadal będą chcieli kupować jego produkty, może 
zdecydować się rozwijać swoją ofertę wpływu o kolejne 
miasta, województwa oraz kraje.  

• Na ostatnim etapie zjawisko to nazywamy globalizacją. 



Co to jest globalizacja? 

Globalizacja jest bardzo szerokim i złożonym 
procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery 
naszego życia.  

Oznacza tworzenie nowego typu powiązań 
między przedsiębiorstwami, państwami  
i społeczeństwami.  

 



  Jest określeniem procesu, w którym wydarzenia, 
decyzje i działania występujące  
w jednej części świata mają znaczące 
konsekwencje dla pojedynczych ludzi i całych 
społeczeństw w odległych nawet częściach globu.  

 

 Jest to ujednolicenie upodobań i zachowań ludzi 
 oraz przenikanie się i łączenie  
 systemów gospodarczych 
 na skalę światową. 
 



Obszary globalizacji: 

• Obszarami globalizacji są finanse, rynki, 
strategie konkurencyjne, technologia, badania 
i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style 
życia, regulacje prawne, a także obraz 
ujednoliconego świata. 



Wyróżniamy pięć płaszczyzn globalizacji: 

 

gospodarczą 

technologiczną  

społeczno-kulturową  

polityczną  

ekologiczną 

 



Globalizacja na płaszczyźnie gospodarczej  
objawia się w: 

 

 

zdominowaniu rynku przez duże firmy, 

swobodnym przepływie towarów, usług 
 i kapitału , 

standaryzacji produktów. 

 



    Globalizacja na płaszczyźnie technologicznej 
przejawia się poprzez: 

  

upowszechnianie nowoczesnych form 
telekomunikacji takich jak internet, 

rozwój transportu głównie lotnictwa. 

 



   Globalizacja na płaszczyźnie społeczno-
kulturowej objawia się poprzez: 

  

rozpowszechnianie jednego stylu w kulturze 
masowej, 

międzynarodowe środowiska pracy, 

swobodę przepływu osób, 

kształtowanie norm i poglądów przez środki 
masowego przekazu. 

  



   Globalizacja na płaszczyźnie politycznej 
objawia się poprzez: 

 

działania Interpolu, 

porozumienia o ruchu bezwizowym, 

zawieranie porozumień i koalicji między 
państwami, 

tworzenie organizacji międzynarodowych. 

 



   Globalizacja na płaszczyźnie ekologicznej 
objawia się poprzez: 

  

działania globalne na rzecz ochrony 
środowiska , 

zapobieganie zagrożeniom klimatu. 

 



Pozytywne skutki globalizacji: 
 

 poprawa sytuacji finansowej ludzi dzięki pracy 
za granicą, 

łatwiejszy dostęp do wiedzy i informacji, 

rozwój infrastruktury transportowej  
i telekomunikacyjnej, 

powiększenie rynków zbytu, 

postęp naukowo-techniczny  i rozwój 
nowoczesnych technologii, 

osłabia lub nawet eliminuje konflikty zbrojne. 



Negatywne skutki globalizacji: 
 

zagrażanie tożsamości narodowej,  
zacieranie różnorodności kulturowej świata, 
  upadki małych i średnich firm z powodu 

działalności dużych korporacji, 
upadek tradycyjnych, regionalnych marek , 
zagrożenie środowiska naturalnego, 
powstanie „globalnej areny przestępczości 

zorganizowanej”, 
wzrost bezrobocia w krajach słabiej rozwiniętych 

gospodarczo. 
 

 



Przejawy globalizacji w życiu 
codziennym: 

Globalizacja "gości" z nami na każdym kroku. Od 
komórek, komputerów, restauracji, książek np. 
Harry Potter aż po filmy. Wyjeżdżając na wakacje 
za granice mamy świadomość, że tam zobaczymy 
to, co jest u nas w kraju np. możemy napić się 
Coca Coli, iść na film Bridget Jones. 

  Globalizacja umożliwia nam integrację z innymi 
ludźmi, łatwiej nam się komunikować, przyczynia 
się do zmniejszania wrogości wśród narodów,  
co zapewne zmniejsza ryzyko wybuchu wojen  
czy konfliktów. 



Wpływ globalizacji na życie nasze  
i naszej rodziny 

     Wśród pozytywnych  skutków globalizacji wymienić 
można: 

 

  posiadanie możliwości wyboru sprzętu RTV i AGD 
dobrych firm z całego świata, np. telewizor z Japonii, 
lodówka ze Słowenii, wieża hi-fi z USA, aparat cyfrowy  
z Niemiec itp.,  

 

  dostęp do sieci Internet, który pełni funkcję 
edukacyjną, informacyjną, rozrywkową, komunikacyjną 
z instytucjami i ludźmi z całego świata, 

 



  możliwość zintegrowania się z zainteresowaniami dzieci  
i młodzieży z innych sfer kulturowych, np. pielęgnowanie 
japońskiego  „tomagouchi” (zwierzątka w jajku), czytanie 
brytyjskiej serii przygód Harry’ego Pottera, gra   
w amerykańskie gry komputerowe  („Mario”, „Diablo” 
itp.), 

 posiadanie bankowych kart płatniczych upraszcza  
w dużym stopniu zakup towarów i usług bez posiadania 
gotówki w wielu krajach na świecie, 

 

  możliwość zakupu ubrań, obuwia, kosmetyków, środków 
higienicznych i leków różnych firm z całego świata, np. 
ubrania i obuwie Nike, kosmetyki Coty, środki higieniczne 
Procter & Gamble UK. 



    Do negatywnych skutków globalizacji można 
byłoby zaliczyć: 

 

 niekorzystny wpływ sytuacji politycznej na świecie 
na budżet   naszej rodziny, np. utarczki polityczne 
Polski z Rosją powodują wzrost cen  gazu. 
Przedłużające się działania wojenne w Iraku oraz 
sytuacja po przejściu huraganu w Karolinie 
Południowej spowodowały wzrost ceny paliw, 
  



 przejęcie zakładu pracy naszego znajomego przez 
inwestorów zagranicznych wpłynęło na zmianę 
polityki tej instytucji w wyniku czego został on objęty 
zwolnieniem grupowym i zmuszony do przejścia na 
działalność gospodarczą, co również miało 
niekorzystny wpływ na jego budżet domowy, 

 

  zalanie polskiego rynku spożywczego produktami 
rolnymi z całego świata (zboże z Chin i USA, maliny  
z Półwyspu Bałkańskiego) wpłynęło na  olbrzymie 
zaniżenie cen zboża i malin z naszych rodzimych 
gospodarstw rolnych, 



 kupujemy produkty żywnościowe, o których do końca 
nie wiemy czy nie pochodzą z krajów, w których 
dopuszczalna jest modyfikacja genetyczna roślin,  
a zwierzęta karmione mączką lub innymi odpadami 
toksycznymi, przez co możemy narażać się na szereg 
chorób (nowotwory, ptasia grypa itp.). 



Antyglobaliści  

 Antyglobalizm to ruch stanowiący opozycję wobec 
globalizacji , uznawany za jeden z tzw.  nowych 
ruchów społecznych. 

 

ANTYGLOBALIŚCI - krytykują sam proces globalizacji  
i jako alternatywę proponują oparcie się na 
wspólnotach takich jak naród, rodzina, wspólnoty 
lokalne. 

 



 Ruch ten zawiera w sobie elementy różnych 
systemów światopoglądowych, m.in. pacyfizmu, 
marksizmu, demokratycznego socjalizmu, 
anarchizmu, ekologii, feminizmu, konserwatyzmu.  

 

 Bardzo ważną rolę odgrywają w nim organizacje 
religijne, ruchy humanistyczne  i organizacje 
pozarządowe. 



Alterglobaliści 

ALTERGLOBALIŚCI nie krytykują samego procesu 
globalizacji lecz tylko liberalny kapitalistyczny 
charakter, który chcieliby zmienić na charakter 
marksistowski bądź anarchistyczny. 

 



 Przedmiotem ich protestów nie jest idea tworzenia 
nowego ładu światowego, lecz jedynie krytyka 
niektórych cechujących obecny ład właściwości: 
autorytaryzmu, lansowania jedynej słusznej 
koncepcji przez możnych tego świata, braku 
możliwości partycypacji w procesach decyzyjnych 
dotyczących naszej przyszłości ekonomicznej, 
politycznej i społecznej. 

 

Antyglobaliści i alterglobaliści to dwa różniące się  
w swoich programach ruchy społeczne. 



Zdaniem niektórych  



…  a Ty  kim  jesteś? 
 

… globalistą? 

… antyglobalistą? 

…alterglobalistą ? 
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