
Temat: Problemy Współczesnego świata- bogata północ i biedne południe.

1. Różnice w tempie rozwoju pomiędzy krajami bogatej północy i biednego południa.
2. Globalizacja szansą czy zagrożeniem?
3. Pomoc krajom najuboższym.

Głównym celem badań ekonomistów jest  zidentyfikowanie problemów pogłębiającego się

niedorozwoju  krajów  postkolonialnych  oraz  podziału  gospodarki  światowej  na  kraje  biednego

południa (Azji,  Afryki i  Ameryki Południowej) i bogatej  północy (Europa Zachodnia,  Ameryka

Północna i Australia). Różnice między tymi grupami krajów stały się tak duże, że nie można było

wyjaśnić  przyczyn  tego  zjawiska  w  na  kanwie  znanych  mechanizmów  ekonomicznych,  czyli

 w  kategoriach  prostego  wyposażenia  kraju  w  czynniki  produkcji,  poziomu  techniki  czy

realizowanej polityki gospodarczej. Zaczęto więc poszukiwać zarówno przyczyn takiego stanu jak i

sposobów rozwiązania globalnych problemów niedorozwoju. 

W latach następnych w różny sposób próbowano określać społeczno - gospodarcze zróżnicowanie 

świata. Zmieniały się układy polityczne, a te pociągały za sobą zmiany sytuacji społeczno-

gospodarczych wielu krajów. Do tych zmian dopasowywano nowe pojęcia. Oprócz pojęcia 

trzeciego świata mówiono o trzeciej drodze, o państwach rozwijających się i najsłabiej 

rozwiniętych, o „Północy i Południu”. Terminy te miały podstawowe zadanie : tak nazwać biedę 

tych krajów, aby nie urazić ludzi tam mieszkających. Nowe pojęcie kraje rozwijające się (używane 

do dziś przez organizacje międzynarodowe), również było nieprecyzyjne, gdyż sporo krajów 

zaliczanych do rozwijających się, wcale się nie rozwijało i wciąż się nie rozwija (np. niektóre kraje 

afrykańskie). Z kolei inne kraje rozwijają się bardzo dynamicznie są to tzw. „małe tygrysy” czyli 

głównie kraje południowo - wschodniej Azji. Od lat 70-tych modny zaczął być podział świata na 

bogatą Północ (do tej grupy zaliczano także Australię i Nową Zelandię) oraz biedne Południe.



Przyczyny problemów Biednego Południa :

Można wymienić trzy przyczyny problemów biednego Południa, które wynikają z polityki krajów 

rozwiniętych wobec krajów rozwijających się i obejmują :

1.Integrującą się w skali światowej gospodarkę, której mechanizmy powodują, że bogaci stają się
coraz  bogatsi,  podczas  gdy są  społeczeństwa,  kraje  i  narody,  wyzyskiwane i  marginalizowane,
czego rezultatem jest nędza i głód.

2.Międzynarodowy  handel,  którego  niesprawiedliwe  zasady,  regulowane  przez  Światową
Organizację  Handlu (WTO) wyraźnie  faworyzują kraje  bogate  i  korporacje  międzynarodowe,  z
oczywistą  szkodą  dla  krajów  ubogich,  np.  niesprawiedliwe  ceny  ich  produktów  na  rynkach
światowych nawet poniżej kosztów produkcji czy też utrudnienia w dostępie do rynków krajów
bogatej północy.

3.Niesprawiedliwe zadłużenie zagraniczne  zmuszające biedne kraje do spłat olbrzymich odsetek,
które  wielokrotnie  przekraczają  ich  wydatki  na  służbę  zdrowia,  szkolnictwo  oraz  inne  usługi
społeczne.

Cechy charakterystyczne     Bogatej Północy i Biednego Południa  :

Bogata Północ to kraje :
1.demokratyczne,

2.uprzemysłowione,

3.zurbanizowane,

4.kapitalistyczne,

5.których społeczeństwa starzeją się.

Biedne Południe to kraje :

1.rolniczo zacofane,

2.o znacznym wzroście demograficznym,

3.o dużym bezrobociu, szczególnie wśród młodych ludzi,

4.często rządzone przez dyktatury,

5.nękane wojnami domowymi,

6.o wysokim zadłużeniu.

GLOBALIZACJA „proces upodabniania się gustów i oferty produktu na całym świecie, wskutek
czego popyt jest zaspokajany produktem globalnym, a nie lokalnymi”1 . 

Trzecia  faza  globalizacji  opiera  się  o  najnowsze  osiągnięcia  nauki  i  techniki,  za  sprawą  sieci
elektronicznych,  nowoczesnej  organizacji  pracy  i  zarządzania  proponuje  się  nowy  sposób
wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług. Nie wystarcza już tania siła robocza, masowa produkcja i
lokalny  rynek  zbytu.  Owo  skracanie  odległości  umożliwia  tworzenie  podobnych,  a  nawet

1 R. Koch, Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wyd. Profesjonalnej Szkoły 
Biznesu, Kraków 1997, s. 76. 



wspólnych  struktur  służących  informowaniu,  wytwarzaniu  i  konsumpcji,  co  z  kolei  wywołuje
zmiany w strukturze zawodowej ludności, tradycyjnych formach życia i organizacji społeczeństw.

- rozwój nowoczesnych środkówCZYNNIKI
GLOBALIZACJI transportu i komunikacji,

-  postęp naukowo – techniczny,

- konkurencja międzynarodowa,
- polityka ekonomiczna państwa,
- czynniki rynkowe,
- czynniki konkurencyjne,
- czynniki kosztowe.

- przekraczanie granic,

- nieograniczony przepływ in-
formacji,

-  budowanie trwałych relacji z
dostawcami, odbiorcami, kon-GLOBALIZACJA
kurentami,

- przejawy - potęga ekonomiczna firm,
- cechy - zmiana tradycyjnych powiązań

pomiędzy procesem tworzenia
dóbr materialnych,przepływami
finansowymi i informacyjnymi,

- konkurencyjność.

- możliwość optymalnej lokaliza-

EFEKTY cji działalności firmy,
- efekty doświadczenia i obniże-GLOBALIZACJI

nie  kosztów  jednostkowych
produkcji.

Źródło: Opracowanie własne

W przedstawionym powyżej modelu widać wyraźnie, że globalizacja to wciąż trwa-jący,
dynamicznie  zmieniający  się  proces.  Globalizacja,  wraz  ze  swoimi  czynnikami,  prze-jawami,
cechami  i  efektami  tworzy  pewnego  rodzaju  zamknięty  „krąg”, w  którym  niektóre  czynniki
determinujące globalizację stają się jej cechami, aby w pewnym momencie stano-wić o efektach
procesu.  Te z kolei,  po odpowiedniej  transformacji,  stają się  ponownie czynnikami w pewnym
sensie procesy te wywołującymi. Przedstawiona koncepcja przyczynowo
– skutkowego rozumienia procesów globalizacji świadczy o ich niezwykle dynamicznym rozwoju i
dowodzi, że to właśnie globalizacja będzie wyznaczać kierunki rozwoju poszczególnych państw, w
tym także, a może przede wszystkim determinować procesy rozwojowe współczesnej cywilizacji w
Polsce oraz innych krajach Europy i świata.

JAK POMAGAC NAJBIEDNIEJSZYM KRAJOM?

OBSZAR USTROJOWY



OBSZAR GOSPODARCZY

OBSZAR TECHNOLOGICZNY.


