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Temat :   Globalizacja

  Globalizacja- rozpowszechnianie przemian związanych z rozwojem technologii, 
przekazywanie i przetwarzanie informacji, przenikanie się elementów 
kulturowych oraz konsekwencje globalne interakcji: ekonomicznych, 
finansowych, technologicznych, kulturalnych, politycznych i militarnych.
Najważniejszym aspektem procesu globalizacji są dysproporcje w rozwoju 
gospodarczym, czyli podział na bogatą północnej i ubogie południe. Północ 
stanowią rozwinięte, bogate państwa z wysokim poziomem PKB na mieszkańca, 
stosujące nowoczesne technologie Ameryka Północna, Europa Zachodnia, 
Australia i Nowa Zelandia. Południe to kraje ubogie w Afryce, Ameryce Łacińskiej
i Azji.

Wymiary globalizacji
Globalizacja przebiega w trzech wymiarach:

Ekonomicznym - coraz więcej transakcji handlowych ma wymiar globalny; 
części do jednego modelu samochodu są produkowane w wielu różnych krajach. 
Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu 
giełdowego w 1929 na Wall Street.

Politycznym  -ograniczenie znaczenia państw na rzecz organizacji 
międzynarodowych - UE, ONZ, NATO, OPEC itp. Pojedyncze państwa są zbyt 
słabe i małe, aby walczyć z problemami światowymi , jak np. przestępczość 
międzynarodowa czy zanieczyszczenie środowiska.

Kulturowym  -o kierunku przepływu kulturowego decyduje siła ekonomiczna. W 
USA produkuje się najwięcej filmów, seriali, programów rozrywkowych 
sprzedawanych następnie do innych krajów. To w Stanach Zjednoczonych 
powstają globalne stacje informacyjne (np. CNN), a do tego kraj ten dysponuje 
największymi możliwościami marketingowymi dla produkcji filmowych.



Centrum globalizacji- to tzw. Pierwszy Świat, czyli wysokorozwinięte kraje 
Zachodu. Centrum przoduje w technologii, koncentruje światowy kapitał, 
charakteryzuje niskie ryzyko inwestycyjne i wysoki poziom inwestycji, wysoki 
dochód narodowy, wytwarza produkty wysoko przetworzone. Centrum przoduje 
w rozwoju gospodarczym i społecznym, to tu rodzą się nowe idee i powstają 
wynalazki. Jednak by rozwijać się, Centrum potrzebuje surowców i taniej siły 
roboczej - dlatego importuje je z Peryferii.

Korporacja to zwykle bardzo duża firma działająca na rynku globalnym 
zatrudniająca dużą ilość pracowników. Każda osoba będąca członkiem korporacji 
posiada określone zadania oraz cele. Korporacja posiada zazwyczaj osobowość 
prawną. Działania korporacji często mają wpływ na zachowanie rynku a ich 
produkty to z reguły dobrze znane klientom. Dzięki bardzo dużym dochodom oraz
sprzedażą korporacje mogą kontrolować rynek na którym działają oraz 
oddziaływać na rządy oraz organizacje międzynarodowe.

Zapoznaj się z notatką. Napisz 3 pozytywne i 3 negatywne skutki globalizacji

Pozdrawiam !
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