Monika Michna

Pozytywne i negatywne skutki
globalizacji we współczesnym
świecie.
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Nasz świat kilkanaście lat temu,
a dziś.
Czy nadal taki sam?

Czyli co zmieniła GLOBALIZACJA
oraz
jej pozytywne i negatywne
skutki.
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Część I
Co potrafię powiedzieć o globalizacji?

Globalizacja to obszerny proces, który bardzo wpływa na nasze życie. W żaden
sposób nie da się od niego gdziekolwiek uciec lub się przed nim ukryć. Proces ten
obejmuje m.in.: finanse, rynki, rozwój nauki, styl życia, technologie. Rozpoczął się on
od wielkich odkryć geograficznych, poprzez „rewolucję drukarską’’, przez co wiele
krajów zaczęło się ujednolicać. Megaszybki rozwój globalizacji nastąpił w XX wieku
na całym świecie.

Globalizacja to zjawisko nieuniknione oraz stale postępujące. Dowodem na to
są częste wspomnienia moich rodziców na temat tego, co można było, a czego nie,
kiedyś kupić w sklepach. Zawsze śmieją się, że musieli stać dzień, a nawet dłużej, w
bardzo długiej kolejce, gdyż dane produkty były wydawane na tzw. kartki, ponieważ
sklepy świeciły pustkami. Natomiast dzisiaj wchodząc do sklepu, możemy wybierać
produkty, które są produkowane na szeroką skalę i pochodzą m.in. z zagranicy- a to
dzięki globalizacji.
Zjawisko to dąży do ujednolicenia całego świata. Zmienia kulturę wielu krajów,
zmniejsza różnicę pomiędzy państwami, kontynentami. Każdy musi nauczyć się
nadążać z wciąż postępującymi zmianami w naszym życiu. Trzeba się przyzwyczaić do
sytuacji, gdy będąc za granicą dostrzeżemy na półce sklepowej znajomy kosmetyk,
markę ubrań, czy jakiś produkt spożywczy, który również możemy kupić naszym kraju.
3

Obecnie blask globalizacji zanika w różnych stronach świata, a wpływa na to
„wciąż zaciskająca się pętla zwiększających się żądań znalezienia i stosowania
produkowanych środków przez różne kraje”.

Część II
Dwie strony medalu,
czyli pozytywy i negatywy globalizacji.

Globalizacja, jak wszystko, ma swoje dobre i złe strony. Z jednej możemy
czerpać wiele korzyści, a z drugiej stanowi zagrożenie.

POZYTYWNE SKUTKI
-

postęp naukowo- techniczny (np.: Internet, telefony komórkowe),
handel międzynarodowy,
rozwój technologii (np.: minimalizacja sprzętu komputerowego),
łatwość komunikowania się,
integracja gospodarcza (np.: UE, ONZ, OECD),
zróżnicowanie odmian produktu,
wzrost sprzedaży,
łatwość dostępu do informacji,
rozwój transportu,
zacieranie barier międzynarodowej wymiany handlowej,
możliwości uczestniczenia w projektach ponadnarodowych,
nowoczesność i udoskonalenie nowych produktów,
posiadanie sprzętu gospodarstwa domowego z firm z całego świata,
możliwość zintegrowania się z rówieśnikami z innego kraju (np.; czytanie
książki zagranicznego autora, oglądanie filmów amerykańskich, rozmowa
przez Internet),
ułatwienie zakupów za granicą, dzięki karcie płatniczej,
możliwość zakupu najnowszych i najlepszych zagranicznych leków,
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-

-

poczucie wspólnoty,
poznawanie innych kultur, obyczajów,
powstanie organizacji międzynarodowych (np. :ONZ, RWPG)

NEGATYWNE SKUTKI
-

brak wpływu religii na życie społeczne,
modyfikacja genetyczna produktów spożywczych,
nieznane pochodzenie towarów,
utrudniony dostęp do specjalistycznych usług medycznych,
zaniżenie cen produktów pochodzenia polskiego (poprzez zalanie naszego
rynku zagranicznymi produktami),
przedłużająca się wojna w Iraku,
zagrażanie tożsamości narodowej,
upadek małych przedsiębiorstw,
wzrost bezrobocia,
efekt cieplarniany,
zagrożenia środowiska naturalnego (np.: dziura ozonowa)
monotonność
brak oryginalności
niszczenie środowiska (np.;budowa fabryk)
wzrost liczby zgonów
rozwój motoryzacji
konflikty międzynarodowe,
problemy społeczne (np.: choroby typu AIDS, narkomania)
przestępczość międzynarodowa, terroryzm,
migracje, uchodźstwo,
łatwiejsze przemieszczenie się epidemii (np.: ptasia grypa, HIV)
wzrastające zanieczyszczenie środowiska,
wzrastające zużycie energii
pogłębiająca się przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi.

Myślę, że globalizacja jest niezbędnym procesem potrzebnym do rozwoju
ludzkości. Tak jak napisałam powyżej, ma wiele zalet i wad, które się wciąż rozwijają.
Sądzę, że powinniśmy nauczyć się czerpać z niej jak najwięcej korzyści, a także
walczyć z jej złą stroną.
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