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Czy świat korzysta na globalizacji?

Zeznania o globalizacji i kryzysach

Przesłuchanie nr 17:

(dodatkowe materiały od Profesora)



Dowód 1: Przez globalizację ludzie tracą pracę
✓ Globalizacja powoduje, że firmy przenoszą swoje fabryki tam, gdzie są niższe koszty produkcji, a 

zwłaszcza tańsza praca. To oczywiście byłoby dobre dla krajów, do których fabryki są przenoszone, 
ale firmy wykorzystują ich trudną sytuację i wypłacają pracownikom bardzo niskie płace, nie dając 
im przy tym minimum zabezpieczenia socjalnego (jest to tzw. dumping socjalny).

✓ Firmy bez litości zamykają swoje fabryki i redukują 
zatrudnienie w krajach o wyższych kosztach pracy.  
Ludzie którzy od lat pracowali w przynoszącej zyski 
firmie nagle dowiadują się, że ich miejsca pracy są 
przenoszone do Meksyku, Chin, czy Rumunii.

✓ Osoby o wyższych kwalifikacjach mogą sobie z tym 
poradzić i znaleźć nową pracę.  Ale osoby o niskich 
kwalifikacjach zostają trwale bezrobotne, albo ich 
dochody silnie spadają, bo nie dla nich dobrej pracy.

✓ W ten sposób rosną nierówności dochodowe: w USA 
skutkiem globalizacji współczynnik Giniego wzrósł z 
38 w roku 1992 do 42 w roku 2020 (im wyższa 
wartość współczynnika, tym większe nierówności)*.

Źródło danych: Bank Światowy.

Pracownicy brytyjskiej fabryki protestują przeciw planom
zamknięcia i przeniesienia produkcji za granicę, 2012.

Autor: Roger Blackwell, www.flickr.com



Dowód 2: Globalizacja niszczy lokalne firmy i produkty  

✓ Wielkie ponadnarodowe korporacje mają ogromną przewagę kapitałową nad drobnymi, lokalnymi 
producentami.  Mogą sobie pozwolić na bardziej intensywną reklamę i na obniżenie kosztów produkcji.

✓ Znacznie słabsi lokalni producenci nie mają 
żadnych szans w konkurencji rynkowej z 
ponadnarodowymi koncernami.  Ich 
produkty są wypierane z rynku, a same 
firmy często bankrutują albo są 
wykupywane przez wielkie koncerny.

✓ Potężnej konkurencji nie wytrzymują lokalne 
fabryki, zakłady rzemieślnicze, sklepy.

✓ Siłę korporacji pokazuje rozwój wielkich sieci 
fast foodów.  W ciągu 40 ostatnich lat 
łączna liczba restauracji należących do 8 
największych sieci wzrosła na świecie z 20 
tysięcy do blisko 200 tysięcy.  Wielokrotnie 
więcej małych rodzinnych restauracji i 
barów nie było w stanie wytrzymać tak 
potężnej konkurencji i upadło.

Źródło danych:  http://statisticsanddata.org/
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Dowód 3: Globalizacja niszczy lokalną kulturę
✓ Skutkiem potężnej ekspansji 

międzynarodowych korporacji, 
ideologii konsumeryzmu, 
komercjalizacji kultury i masowej 
turystyce globalizacja często niszczy 
lokalną kulturę.

✓ Tożsamość narodowa i regionalna 
wypierana jest przez tożsamość 
globalną, lokalne tradycje przez 
zwyczaje zapożyczone z filmów i 
reklam, miejscowe specjalności przez 
zunifikowane produkty sprzedawane 
na całym świecie.

✓ Świat staje się przez to mniej 
różnorodny. W wielu społeczeństwach 
budzi to niepokój, a nawet odruch 
agresji w stosunku do globalizacji, 
utożsamianej z dominacją kulturową 
krajów Zachodu, a zwłaszcza USA.

Autor: Kiwi64, www.globtroter.pl



Dowód 4: Owoce globalizacji nie są dzielone sprawiedliwie
✓ Przychody międzynarodowych korporacji są 

ogromne, bardzo często przekraczają przychody 
całych państw. 

✓ Pomimo to, w pogoni za zyskiem nadal nie wszy-
stkie korporacje chcą dzielić się swoimi zyskami 
i przestrzegać zasad sprawiedliwego handlu.

✓ Wiele korporacji zostało przyłapane na stosowaniu 
w krajach rozwijających się oburzających praktyk, 
w tym wypłacaniu głodowych pensji, nie 
zapewnianiu godnych warunków pracy, zezwoleniu 
na pracę dzieci i na pracę przymusową, nie 
przestrzeganiu zasad ochrony środowiska.

✓ Co pewien czas w mediach pojawiają się 
informacje o nowych przypadkach takiego 
postępowania znanych firm. Można o tym 
przeczytać na stronie Amnesty International:
https://amnesty.org.pl/subjects/odpowie%C2%ADd
zialnosc-korpo%C2%ADracji/

Źródło Obserwatorfinansowy.pl, dane zaczerpnięte z Forbes Fortune 2016 i CIA World Factbook 2017.

https://amnesty.org.pl/subjects/odpowie%C2%ADdzialnosc-korpo%C2%ADracji/


Dowód 5: Globalizacja oznacza obniżenie 
barier dla współpracy na całym świecie

Wzrost globalnego PKB i światowego handlu od roku 1950
(wzrost realny, poziom w roku 1950 równy 1) 

0

10

20

30

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

PKB

Obroty handlu światowego

✓ Od lat 1950-tych większość
krajów świata uczestniczyła 
w procesie stopniowego obniżania 
barier w wymianie handlowej.

✓ W wyniku tego wymiana handlowa 
wzrosła znacznie silniej od 
produkcji (wymiana handlowa
wzrosła 27 razy, PKB 14 razy).

✓ Towarzyszyły temu coraz większe
przepływy kapitału, najpierw
w formie inwestycji, potem 
zakupu akcji i obligacji.

✓ Zwiększyła się także skala
zjawiska przepływu pracowników
(emigracja zarobkowa).

✓ Krótko mówiąc, świat skorzystał 
gospodarczo na globalizacji.

Źródła danych: Program ONZ ds. Rozwoju (UNDP), Bank Światowy, Maddison



✓ Załóżmy, że robią to kraje A i B: najpierw 
w odniesieniu do towarów (likwidacja ceł)… 

Dowód 6: Współpraca gospodarcza się opłaca

Kraj A

Kraj B

Kraj C

✓ Powoduje to wzrost handlu i produkcji…

✓ Potem oba kraje likwidują bariery w odniesie-
niu do przepływu kapitału i pracowników…

✓ Powoduje to przepływ kapitału z kraju B, 
gdzie jest go bardzo dużo tam, gdzie jest go 
za mało, co daje w kraju A wzrost inwestycji.

✓ A także przepływ pracowników z kraju A,
gdzie jest bezrobocie i niskie płace do kraju
gdzie brakuje pracowników… 

✓ Kraje zaczynają się specjalizować… 
W obu powstają większe i nowocześniejsze firmy, 
korzystające z dostępu do większego rynku, korzyści skali, większej dostępności 
pracowników i kapitału. W obu krajach spadają w związku z tym koszty produkcji i rosną dochody 
mieszkańców. W obu wzrasta PKB i dobrobyt.  Uczciwa współpraca daje więc korzyści obu stronom.

Rysunki: W. Orłowski na polecenie Profesora, z wykorzystaniem ikon Microsoftt 365

✓ Wyobraźmy sobie 3 kraje, stosujące bariery 
dla współpracy gospodarczej.  Kraje te mogą 
je zmniejszyć, albo całkiem wyeliminować.



Dowód 7: Efekty współpracy międzynarodowej
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Rysunki: W. Orłowski na zlecenie Profesora, z wykorzystaniem ikon Microsoftt 365

Zarówno teoria ekonomii, jak zastosowanie jej zaleceń w praktyce dowodzi, że w wyniku współpracy 
międzynarodowej zyskują zarówno uczestniczące w niej kraje, jak różne grupy ludzi i instytucji.  



Dowód 8: Globalizacja spowodowała, że firmy 
rozlokowały swoją sprzedaż i produkcję na całym świecie

Największe fabryki należące 
obecnie do koncernu Volkswagen

✓ Weźmy jako przykład niemiecki koncern 
Volkswagen.  W roku 1950 miał on tylko
fabrykę w Niemczech, wytworzyła 90 tys. 
aut, wyeksportowała 30 tys. do 17 krajów.

Źródło danych: www.volkswagenag.com
Rysunki: wikimedia commons, W. Orłowski na zlecenie Profesora z wykorzystaniem ikon Microsoftt 365

✓ W roku 1960 produkcja wzrosła do 
9o0 tys., z czego 500 tys. na eksport, 
a Volkswagen posiadał już sieć obsługi 
w kilku krajach i montownię w Brazylii.

✓ W roku 2021 grupa Volkswagen 
sprzedała 9 mln aut (3,3 mln 
w Chinach, 1 mln w Niemczech, 
2,5 mln w reszcie Europie, 3,2 
mln w pozostałych krajach).

✓ Grupa ma dziś 120 własnych 
fabryk w 30 krajach i jeszcze 
większą sieć kooperantów.  Daje 
pracę ludziom na całym świecie.
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