
Realizacja: 22, 29 maja 2020 

Temat: Globalizacja – szanse i zagrożenia. Powtórzenie wiadomości. 

Przeczytaj podane informacje. Zapisz punkty w zeszycie: 

1. Wskaźniki rozwoju w procesie globalizacji. 

2. Problemy globalne. 

3. Zagrożenia wynikające z globalizacji. 

To, jak wysoko rozwinięte gospodarczo jest dane państwo, decyduje o poziomie życia 

mieszkańców. Wiadomo, że w krajach wysoko rozwiniętych jest lepszy dostęp do różnych 

usług i dóbr, niż w krajach słabo rozwiniętych, których mieszkańcy często żyją w biedzie. 

Badając różnice w rozwoju gospodarczo-społecznym świata, pod uwagę należy brać kilka 

uwarunkowań: 

– przyrodnicze – czyli ukształtowanie terenu, klimat, występowanie surowców mineralnych, 

– historyczne – między innymi kolonializm, 

– kulturowe – religię, wykształcenie mieszkańców, otwarcie i podatność na wprowadzanie 

zmian, 

– polityczne – np. różnice pomiędzy gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką rynkową, 

wojny domowe, 

– ekonomiczne – zasoby finansowe państwa umożliwiające inwestowanie w rozwój 

gospodarczy i społeczny. 

Za pomocą wskaźnika ekonomicznego i wskaźnika społeczno-demograficznego możemy 

zmierzyć różnice w rozwoju i jakości życia mieszkańców między poszczególnymi 

państwami: 

Wskaźniki ekonomiczne: 

– procentowy udział usług w tworzeniu PKB, 

– stopa bezrobocia wyrażana w procentach, 

– zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca, mierzone w kilowatogodzinach (kWh), 

– wydajność rolnictwa, wyrażana w decytonach na hektar (dt/ha), 

– roczne tempo wzrostu PKB wyrażone w procentach, 

– udział w światowej produkcji, np. energii elektrycznej, wyrażany w procentach. 

Wskaźniki społeczno-demograficzne: 
– średnia długość trwania życia, 

– umieralność niemowląt, 

– liczba lekarzy przypadająca na 1000 mieszkańców, 

– dostęp do wody pitnej, wyrażany w procentach, 

– Produkt Krajowy Brutto przeznaczony na edukację, wyrażany w procentach, 

– średnie dzienne spożycie kalorii i protein na jednego mieszkańca. 

Produkt Krajowy Brutto (PKB) – czyli suma wartości wytworzonych towarów i 

świadczonych usług finansowych na terenie danego państwa w danym roku, jest podstawą do 

podziału państw na wysoko rozwinięte, średnio rozwinięte i słabo rozwinięte. PKB jest 

niezależne od czynników produkcji krajowej czy zagranicznej. 

HDI (Human Development Index) – opracowany przez ONZ wskaźnik, którym mierzy się 

rozwój społeczno-ekonomiczny; najczęściej używa się go w porównaniach 

międzynarodowych. Wskaźnik ten przyjmuje wartość od 0 do 1. Najbliżej 1 znajdują się 



państwa najwyżej rozwinięte, a trochę ponad 0 – państwa najsłabiej się rozwijające. Kierując 

się tym czynnikiem, wyróżniamy cztery kategorie państw: 

– bardzo wysoko rozwinięte – HDI powyżej 0,790, 

– wysoko rozwinięte – HDI od 0,698 do 0,790, 

– średnio rozwinięte – HDI od 0,522 do 0,698, 

– słabo rozwinięte – HDI poniżej 0,522. 

Miernik HDI łączy kilka różnych czynników, od 2011 r. są to: 

– oczekiwana długość trwania życia w momencie urodzenia, 

– średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców danego kraju w wieku 25 lat 

i starszych, 

– oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci, które dopiero zaczynają naukę, 

– dochód narodowy na osobę w dolarach (UDS). 

W latach 70. XX wieku został wprowadzony podział na kraje bogatej Północy i 

biednego Południa. Miał on na celu uwypuklenie różnic gospodarczo-społecznych pomiędzy 

krajami. Do bogatej Północy zaliczano m.in: Kanadę, Stany Zjednoczone, Australię, Nową 

Zelandię, Japonię oraz kraje Europy, a wśród niej ZSRR. Do grupy biednego 

Południa zaliczano m.in.: Meksyk, Brazylię, Etiopię. Mimo że podział ten został 

zdezaktualizowany, to nadal kraje dzieli się na biedniejsze i bogatsze na podstawie Produktu 

Krajowego Brutto. 

Jednakże nie jest tak, że kraje biedne (średnio i słabo rozwinięte) są pozostawione same 

sobie. Pomoc jest im udzielana przez organizacje międzynarodowe, a także instytucje 

rządowe. Ważnym elementem jest pomoc ze strony zwykłych obywateli innych 

krajów. Deklaracja milenijna Narodów Zjednoczonych, którą w 2000 roku podpisało 189 

państw, w tym Polska, zobowiązuje te państwa do zrealizowania, do 2015 roku, ośmiu 

Milenijnych Celów Rozwoju. Najważniejszym z nich jest zmniejszenie liczby osób żyjących 

w skrajnym ubóstwie. 

Niedożywienie (głód ilościowy) – możemy mówić o nim w momencie, gdy wartość 

kaloryczna spożywanych posiłków jest niższa od zapotrzebowania organizmu. 

Głód – to czasowy brak pożywienia, może on prowadzić do zahamowania niektórych 

czynności narządów i osłabienia organizmu, w efekcie do śmierci. Problem ten nie dotyka 

ludności krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo, natomiast jest bardzo duży w krajach 

słabo rozwiniętych, np. w Azji Zachodniej czy Afryce północnej. Procentowy udział Afryki 

Subsaharyjskiej w ogólnej liczbie ludności głodującej na świecie w latach 2010–2012 wyniósł 

27%. 

Oba te problemy spowodowane są dwoma czynnikami: 
– przyrodniczymi: niedoborem wody, długotrwałymi suszami, które powodują nie tylko 

uszczuplenie zasobów wody, ale też zniszczenie plonów, uniemożliwiają prowadzenie 

gospodarki rolnej. Przyrodniczymi powodami są też huragany, powodzie, plagi szkodników. 

– antropologicznymi, które zależne są od działalności człowieka, np. niski poziom rolnictwa, 

nieracjonalna gospodarka glebami, wysoki przyrost naturalny, utrudnienia w handlu 



żywnością, epidemie, konflikty zbrojne, kryzysy gospodarcze. 

Pomoc w walce z głodem, która udzielna jest krajom słabo rozwiniętym przez inne państwa i 

organizacje międzynarodowe, może mieć charakter: 

– długotrwały – ma na celu zwiększenie wzrostu produkcji żywności w państwach, w których 

jest jej niedobór. Taka pomoc może odbywać się poprzez zwiększenie powierzchni upraw 

bądź zwiększenie plonów. 

– doraźny – polega na bezpośrednim dostarczeniu żywności potrzebującym. Pomoc taka jest 

udzielana państwom, w których przez dłuższy czas niemożliwe jest normalne funkcjonowanie 

rolnictwa, np. z powodu katastrofalnych susz. 

Efektem postępu technologicznego, który dokonał się na przestrzeni XX wieku, 

jest globalizacja. Jest to proces, który polega na łączeniu i przenikaniu się systemów 

gospodarczych oraz na ujednolicaniu się zachowań i upodobań ludzi na skalę 

międzynarodową. Globalizacja dokonuje się na kilku płaszczyznach: 

– gospodarczej, 

– technologicznej, 

– społeczno-kulturowej, 

– politycznej, 

– ekologicznej. 

Otwartość polityczna – decyduje o stopniu zglobalizowania danego obszaru. Polega na 

współpracy międzynarodowej, znoszeniu barier handlowych i tworzeniu prawnych regulacji 

międzynarodowych. Miernikiem otwartości politycznej jest indeks globalizacji. Obrazuje on, 

w jakim stopniu pod względem społecznym i gospodarczym dany kraj jest zintegrowany ze 

światem. Indeks globalizacji oblicza się na podstawie 12 składowych, m.in. udziału handlu 

zagranicznego w tworzeniu PKB, inwestycji zagranicznych lub turystyki międzynarodowej. 

Belgia, Holandia, Austria i Szwecja w 2011 roku odznaczały się najwyższym indeksem 

globalizacji, zaś Birma najmniejszym. 

Integracja międzynarodowa – wymusza ją na wszystkich krajach świata wciąż postępujący 

proces globalizacji, który sprawia, że sieć wzajemnych powiązań i zależności łączy coraz 

więcej krajów. Dokonuje się ona na trzech płaszczyznach: gospodarczej, politycznej i 

militarnej 

Światowa Organizacja Handlu (WTO – World Trade Organization) – jest to jedna z 

najważniejszych światowych organizacji politycznych i gospodarczych. Ma ona za zadanie 

ułatwienie handlu między krajami, wspieranie i liberalizację międzynarodowego handlu 

dobrami i usługami, a także rozstrzyganie sporów, które dotyczą wymiany handlowej oraz 

przestrzeganie prawa własności intelektualnej. W 2009 roku organizacja ta skupiała 153 

państwa. 

Bilans handlu zagranicznego – jest to zestawienie rocznej wartości eksportu i importu 

danego państwa. Jego wartość może być ujemna bądź dodatnia. 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations – UN) – jedna z 

największych i najważniejszych światowych organizacji. Założona została w 1945 roku w 

San Francisco przez 51 państw, w tym Polskę. Organizacja ta skupia 193 kraje, a do jej 

najważniejszych zadań należy: 

– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, 

– współpraca między narodami, 

– dbanie o poszanowanie praw człowieka, 

– walka z ubóstwem. 

W ramach ONZ działa szereg innych wyspecjalizowanych organizacji i funduszy, które mają 



znaczący wpływ w współpracę pokojową krajów na świecie. Są to między innymi: WHO, 

FAO, UNESCO, UNICEF, IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) oraz Bank Światowy. 

Na całym świecie dochodzi do przeróżnych konfliktów, najczęściej na kilku płaszczyznach: 

– religijnej, 

– etnicznej, 

– politycznej, 

– ekonomicznej – najczęściej chodzi o zasoby naturalne, np. ropa naftowa, 

– historycznej. 

Jednakże niezależnie od przyczyn, przez które dochodzi do konfliktów, mogą one mieć 

różnorakie skutki: 

– fizyczne i ekonomiczne wyniszczenie społeczeństw, 

– znaczne osłabienie lub zniszczenie gospodarki, 

– fale uchodźców, 

– postępujące zubożenie społeczeństw, 

– głód, niedożywienie, choroby, 

– izolacja gospodarcza i polityczna od reszty świata, 

– niszczenie dorobku kulturowego i oświaty. 

Obecnie do największej liczby konfliktów zbrojnych dochodzi w Iraku, na obszarach Afryki 

Północnej, Afryki Środkowej, a także na Półwyspie Koreańskim, Półwyspie Bałkańskim i na 

pograniczu pakistańsko-afgańskim, w Izraelu oraz w Autonomii Palestyńskiej. 

Terroryzm to określenie pochodzące z języka łacińskiego. Oznacza ono przestrach lub 

trwogę. We współczesnym rozumieniu tego określenia, jest to forma walki zbrojnej. 

Stosowane metody zastraszania i przemocy, czyli zamachy bombowe, porwania samolotów, 

przetrzymywanie zakładników, a także zabójstwa ważnych osób mają zapewnić terrorystom 

osiągnięcie celów politycznych, społecznych czy religijnych. Terroryści do nagłośnienia 

swoich ataków często wykorzystują media, a do nawiązywania łączności korzystają z 

Internetu, telefonów satelitarnych i GPS-u. 

 

Praca domowa: Opracuj jeden z punktów podanych wyżej w zeszycie. 


