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Problem realizacji interesów ekonomicznych  
w warunkach otwierania się gospodarek 

Streszczenie 

W globalnym systemie rynkowym wszystkie ekonomiczne interakcje, handel, przepływy kapitału 
czy nawet migracja pomiędzy krajami mają swoich zwycięzców i przegranych. Przegrani mają 
ograniczoną możliwość dokonywania wyborów, co doprowadza do nierówności. Nierówność  
i dyskryminacja są zjawiskami, które występują na świecie od stuleci, niemniej przyspieszenie 
zjawisk globalizacyjnych i powstanie „globalnej wioski” uwidoczniły kwestie nierówności spo-
łecznych i ekonomicznych, tak występujących między państwami narodowymi, jak i wewnątrz 
nich.  

Artykuł ma na celu przedstawienie nasilających się dysproporcji ekonomicznych pomiędzy 
społeczeństwami i wewnątrz państw narodowych. Zaprezentowany zostanie problem możliwo-
ści dokonywania wyboru i wpływ ograniczeń w tym względzie na nierówności występujące na 
świecie. Nierówności dotykają szczególnie pewnych grup społecznych, co w artykule zilustro-
wane zostało studium przypadku dotyczącym sytuacji ekonomicznej kobiet. Analiza poszczegól-
nych problemów ma na celu wykazanie wpływu procesu globalizacji na wzrost nierówności na 
świecie oraz przedstawienie możliwości wykorzystania tego procesu do walki z dysproporcjami 
ekonomicznymi. 

1. Wstęp 

W centrum zainteresowania ekonomii jako nauki jest kwestia wyboru. Według Paula 

A. Samuelsona i Williama D. Nordhausa ekonomia „jest nauką o dokonywaniu wybo-

rów, która bada, w jaki sposób ludzie dobierają rzadkie zasoby wytwórcze, aby produ-

kować z nich różne dobra i jak decydują o rozdziale tych dóbr między konsumujących 

je członków społeczeństwa”1. Wybory ekonomiczne odnoszą się więc do wykorzysta-

nia przez jednostki zasobów ekonomicznych w celu konsumpcji, produkcji, wymiany  

i podziału. Proces rozwoju gospodarczego polega na zwiększaniu dochodu i bogactwa 

kraju, co przekłada się na rozszerzenie możliwości dokonywania wyborów ekono-

micznych przez jego mieszkańców2.  

                                                 
1 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 1998, s. 25. 
2 A. Sen, Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Warszawa 2002, s. 53. 
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Ograniczenie możliwości wyboru może prowadzi do nierówności, a nawet wręcz do 

zniewolenia3. We współczesnym świecie występują liczne nierówności, które dotykają 

całych krajów, warstw społecznych wewnątrz społeczeństw, czy wreszcie są to nie-

równości globalne. Inną cechą współczesnej gospodarki światowej jest proces globali-

zacji, przyczyniający się do otwierania rynków większości krajów na świecie. Proces 

globalizacji stwarza co prawda liczne możliwości, często na niespotykaną dotąd skalę, 

lecz korzystają z nich tylko nieliczni. W ten sposób nierówny rozwój, czy wręcz pola-

ryzacja nasila się. Analiza wymienionych problemów przeprowadzona w poniższym 

artykule ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko globalizacji przy-

czyniło się do ograniczenia możliwości wyboru, a tym samym do wzrostu nierówności 

na świecie. 

2. Nierówności występujące we współczesnym świecie 

Udział w procesach globalizacji poszczególnych krajów i grup społecznych jest nie-

równy. Wiodącą pozycję zajmują kraje rozwinięte, które mają zasoby i zdolności szyb-

kiego dostosowania się do wyzwań globalizacji. Globalizacja tworzy niespotykane 

wcześniej możliwości dla niektórych krajów i grup społecznych, natomiast ci, którzy 

pozostają poza głównymi trendami rozwojowymi, ulegają marginalizacji4. Prowadzi 

ona do polaryzacji zarówno wewnątrz kraju, jak i między krajami. Korzyści z globali-

zacji w różnym stopniu dotyczą określonych zawodów, osób o różnych kwalifikacjach 

czy poziomie wykształcenia5. Problem występowania drastycznych nierówności na 

świecie bardzo obrazowo ujął sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych Kofi Annan w swoim raporcie adresowanym do Zgromadzenia Milenijnego:  

„Wyobraźmy sobie na chwilę, że świat jest globalną wioską, czyli weźmy popular-

ną metaforę dosłownie, by przedstawić globalne zależności. Powiedzmy, że wioska ta 

ma 1000 mieszkańców, którzy posiadają te wszystkie cechy charakterystyczne co 

ludzkość na świecie w odpowiednio mniejszych proporcjach. Około 150 mieszkańców 

żyje w zasobnych rejonach wioski, a około 780 w biedniejszych dzielnicach. Pozosta-

łych 70 żyje w rejonach transformujących się. Przeciętny dochód na osobę wynosi 

6000$ rocznie i jest więcej rodzin ze średnim dochodem niż w przeszłości. Lecz wciąż 

200 ludzi dysponuje 86% całego bogactwa, podczas gdy prawie połowa mieszkańców 

wioski usiłuje przeżyć za mniej niż 2$ dziennie. Mężczyźni przeważają nieznacznie 

liczebnie nad kobietami, a to kobiety właśnie stanowią większość wśród żyjących 

w ubóstwie. Analfabetyzm wśród dorosłych wzrasta. 220 mieszkańców wioski, z któ-

rych ⅔ to kobiety, jest niepiśmienna. Z 390 osób poniżej 20 roku życia ¾ żyje 

w biedniejszych dzielnicach i desperacko poszukuje pracy, której nie ma. Mniej niż 60 

posiada własny komputer, a 24 ma dojście do Internetu. Ponad połowa mieszkańców 

                                                 
3 O czym pisze Amartya Sen w swojej książce Rozwój i wolność.... 
4 Więcej na ten temat zob. M. Simai, The age of Global Transformations: the Human Dimension, Aka-

demiai Kiado, Budapeszt 2001. 
5 Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, pr. zb. pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 32. 
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nigdy nie wykonała, ani nie otrzymała rozmowy telefonicznej. Ludzie w bogatych 

obszarach dożyją 78 lat, w biedniejszych okres ten wynosi 64 lata, a w dzielnicach 

biedoty 52 lata”6. Inny raport ONZ określa zaistniałą sytuację jako nieogłoszoną wojnę 

przeciwko kobietom, młodzieży i dzieciom7. 

Wielu ludzi na całym świecie cierpi z powodu ograniczonych możliwości wyboru. 

W pewnych regionach stale panuje głód, unieważniając milionom ludzi ich prawo do 

przetrwania. Nawet w tych krajach, które nie są sporadycznie nawiedzane przez klęski 

głodu, duże grupy ludzi mogą być narażone na niedożywienie. Podobnie też ogromne 

rzesze mają ograniczony dostęp do systemu ochrony zdrowia, urządzeń sanitarnych, 

czystej wody. Także w krajach zamożnych często mamy do czynienia z ludźmi głębo-

ko dyskryminowanymi, w przypadku których radykalnie ograniczone są podstawowe 

możliwości korzystania z ochrony zdrowia, edukacji, godziwie opłacanej pracy, zabez-

pieczeń ekonomicznych i społecznych. Nawet w najbogatszych krajach zdarzają się 

takie grupy, w których długość życia nie jest większa niż w o wiele uboższych gospo-

darkach rozwijających się. Ponadto nierówność kobiet i mężczyzn zniekształca życie 

milionów kobiet i na różne sposoby ogranicza przysługujące im fundamentalne prawa8. 

Nierówności są więc wynikiem ograniczonego wyboru. We współczesnej gospo-

darce możemy zaobserwować różne rodzaje nierówności. Prakash Loungani wyróżnia 

trzy rodzaje nierówności: nierówności występujące pomiędzy poszczególnymi krajami 

(cross-country inequality), nierówności wewnątrz krajów (within-country inequality) 

oraz nierówność globalną (global inequality)9. Proces globalizacji, a w konsekwencji 

otwieranie się gospodarek może przyczyniać się do powiększania tych nierówności lub 

do ich zmniejszania. Warto więc przyjrzeć się wpływowi globalizacji na poziom 

wszystkich trzech nierówności na świecie. 

3. Kraje rozwijające się a możliwość wyboru  

Z danych statystycznych dotyczących sytuacji na świecie wynika, że ubóstwo i nie-

równości na świecie pogłębiają się. Średnie dochody państw rozwiniętych wciąż rosną, 

podczas gdy średnie dochody krajów rozwijających się, szczególnie w wielu krajach 

Afryki Subsaharyjskiej znajdują się w stanie stagnacji czy też w niektórych przypad-

kach nawet maleją10. Według badań A. Madisona, na początku XIX wieku różnice 

dochodowe przekraczały nieco relację 3:1. Przez cały XIX wiek i początek XX różnice 

te wzrastały, ale prawdziwe przyspieszenie tego zjawiska nastąpiło dopiero w ciągu 

ostatniego czterdziestolecia XX wieku. W okresie 1960–1990 stosunek PNB per capita 

jednej piątej ludności zamożnego świata do takiej samej liczby ludności krajów słabo 

rozwiniętych wzrósł (w cenach stałych z 1987 roku) z 30 do 60, a w ciągu ostatniej 

                                                 
6 UNICEF: The State of the World’s Children 2000, Nowy Jork 2000. 
7 Ibidem. 
8 A. Sen, op.cit., s. 30. 
9 P. Loungani, Inequality. Now you see it, now you don’t, „Finance & Development”, wrzesień 2003, 

s. 22. 
10 Ibidem. 
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dekady XX wieku – do 7411. Stany Zjednoczone, Europa i Japonia są aktualnie 

100 razy bogatsze niż Etiopia, Haiti i Nepal, przede wszystkim dlatego, że te pierwsze 

rozwijały się przez ostatnie 100 lat, a te drugie nie12.  

Z raportu UNDP wynika, iż nierówności pomiędzy krajami biednymi i bogatymi 

szybko wzrastają, a jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest rozwój świato-

wego handlu i wolnych przepływów finansowych, czyli czynników utożsamianych 

z globalizacją13. Kraje rozwinięte wywierają naciski na kraje rozwijające się, aby te 

drugie otworzyły swoje granice, umożliwiając tym samym wolny handel, co ma przy-

czynić się do wzrostu dobrobytu jednych i drugich. Najczęściej jednak pozytywne 

efekty są jednostronne i przyczyniają się do powiększenia dobrobytu krajów zamoż-

niejszych. 

Runda Urugwajska negocjacji na temat handlu obiecywała liberalizację reguł dla 

wszystkich krajów. Jednakże po negocjacjach system wymiany międzynarodowej 

zwrócony przeciwko krajom rozwijającym się pozostał nietknięty. W dalszym ciągu 

kraje te są nieproporcjonalnie bardziej ograniczone barierami handlu. W 1997 roku, 

a więc po zakończeniu negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej, wyliczono, że barie-

ry ograniczające wolny handel są o 10% wyższe w przypadku produktów krajów roz-

wijających się niż przeciętnie, a kraje najmniej rozwinięte dotknięte są ograniczeniami 

o 30% wyższymi (dzieje się tak ze względu na utrzymywanie wysokich taryf na teksty-

lia, skórę i produkty rolne). Runda Urugwajska rzeczywiście osiągnęła porozumienie 

dotyczące liberalizacji handlu, a więc ograniczenia barier handlowych, jednakże więcej 

zyskały na tym kraje uprzemysłowione (w sumie o 45% zmniejszono dopuszczalne 

bariery na produkty eksportowe tych krajów) niż kraje rozwijające się (w tym przy-

padku redukcja taryf wyniosła 20–25%)14. 

Ponadto kraje rozwijające się wciąż doświadczają zwiększania tych barier. Innymi 

słowy, bariery celne są wciąż większe w przypadku surowców niż dóbr przetworzo-

nych. Przykładowo, na skóry, ziarna oleiste, włókna i napoje taryfy są od 8 do 26% 

wyższe na produkt finalny niż na surowce, z których produkty te są wytwarzane. Re-

zultat jest taki, iż krajów rozwijających po prostu nie stać na przejście na wyższe 

szczeble w procesie industrializacji. Kraje te pozostają w stanie zablokowania w pro-

dukcji dóbr nieprzetworzonych, przy czym rynek światowy dóbr niskoprzetworzonych 

jest zmienny, ceny na nim spadają, a wielkość popytu światowego nie wzrasta znaczą-

co wraz ze wzrostem dochodu lub obniżką cen (popyt na tego typu dobra jest nieela-

styczny)15. 

                                                 
11 Globalizacja. Mechanizmy...,  s. 287. Inne źródła podają wartość 78, por. na przykład M. Simai, 

op.cit. 
12 Globalization Will Increase Inequality in Developing Countries, South Centre, www.globalpolicy. 

org/socecon/inequal/2006/0228incrinequ.htm, 15 sierpnia 2006.  
13 J. Mander, D. Barker, Does Globalization Help the Poor? http://www.globalpolicy.org/globaliz/ 

econ/2002/0701.htm, 7 lipca 2002. Podobnego zdania jest Joseph Stiglitz, który za rosnące nierówności 

również obwinia przede wszystkim politykę prowadzoną przez międzynarodowe organizacje finansowe. 

Por. J. Stiglitz, Globalism’s Discontents, http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/2002/0114stiglitz.htm, 

7 lipca 2002. 
14 Inequality, globalization, and world politics, pr. zb. pod red. A. Hurrell, N. Woods, Oxford 1999, s. 18. 
15 Ibidem, s. 19. 

http://www.globalpolicy.org/socecon/inequal/2006/0228incrinequ.htm
http://www.globalpolicy.org/socecon/inequal/2006/0228incrinequ.htm
http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/2002/0701.htm
http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/2002/0701.htm
http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/2002/0114stiglitz.htm
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Liberalizacja ekonomiczna powiększa przepaść pomiędzy biednymi a bogatymi 

prawie we wszystkich krajach rozwijających się. Ponadto inne elementy globalizacji 

wpływają na wzrost nierówności w dostępie do władzy politycznej i wpływów, jedno-

cześnie przyczyniając się do powstania nowych nierówności. Dla jednej grupy krajów 

globalizacja nadweręża spoistość i możliwość działania państwa. Z kolei inne państwa 

i grupy społeczne są wzmacniane przez proces globalizacji. Dzieje się tak ze względu 

na to, iż łatwiej mogą się adaptować do nowych warunków i mają większe możliwości 

korzystania z nowych możliwości. Dysproporcje w możliwościach wpływania na de-

cyzje społeczności międzynarodowej występujące pomiędzy krajami stają się coraz 

lepiej widoczne wraz z rosnącą liczbą reguł, praw i wartości, które są przyjmowane na 

szczeblu globalnym. Nowe reguły i normy, czy to dotyczące inwestycji, bezpieczeń-

stwa militarnego, zarządzania środowiskiem, czy polityki społecznej są wypracowy-

wane przez te kraje, które mają moc i władzę potrzebną to kształtowania i kontroli 

instytucji międzynarodowych. Kraje z mniejszą siłą przebicia, w większym stopniu niż 

w przeszłości, po prostu przyjmują te reguły (są tzw. rule-takers) bez żadnego na nie 

wpływu. Tak więc globalizacja zwiększa nierówności w dostępie do zasobów, możli-

wości i władzy tworzenia i łamania zasad na arenie międzynarodowej16. 

Wewnątrz słabych państw globalizacja i rosnące nierówności przyczyniają się do 

erozji możliwości rządu przeciwdziałania narastającym konfliktom na tle społecznym, 

ekonomicznym czy też politycznym. Na poziomie polityki światowej konsekwencje są 

jednak jeszcze bardziej widoczne. Jako że globalizacja powoduje zaostrzanie proble-

mów globalnych, lecz również i krajowych, rosnące nierówności redukują możliwość 

zarządzania tymi problemami w sposób efektywny17. 

4. Możliwość wyboru i najubożsi obywatele 

Drugim skutkiem ograniczenia możliwości wyboru jest nierówność wewnątrz krajów 

(within-country inequality). Można stwierdzić, iż w ten sposób zwiększa się dystans 

między różnymi warstwami i grupami społecznymi. Globalizacja kształtuje i tworzy 

nowe strefy ekonomiczne oraz kulturowe wewnątrz krajów. Korzyści z globalizacji  

w różnym stopniu dotyczą określonych zawodów, osób o różnych kwalifikacjach czy 

poziomie wykształcenia18. 

Żyjemy w czasie, gdy coraz więcej zawodów, które kiedyś były zawodami na całe 

życie, znika lub staje się zajęciem dorywczym. Strach o pracę przechodzi z hal fa-

brycznych do biur i wyższych uczelni. W wielu krajach rozwiniętych dotkliwym pro-

blemem stał się nie tylko duży wzrost bezrobocia, ale i znaczące bezrobocie ludzi 

z wyższym wykształceniem. Okazuje się, że nie zawsze wyższe wykształcenie pozwala 

na awans na rynku globalnym. Nie chodzi więc tylko o wiedzę, ale o wiedzę, która 

kreuje zysk i bogactwo. Za globalną, coraz bardziej zaostrzającą się konkurencją na 

                                                 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Globalizacja. Mechanizmy..., s. 32. 
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rynku światowym postępuje więc konkurencja na rynku pracy. Prowadzi to nie tylko 

do różnicowania płac, ale presji na zredukowanie kosztów od obciążeń socjalnych. 

W tym zakresie główny wpływ wywiera zasada „równania w dół” w zakresie podat-

ków i regulacji państwowych19. 

Na postępujące różnicowanie dochodów i sytuacji bytowej nie należy patrzeć jedy-

nie poprzez zmianę struktury płac i szans zatrudnienia. Istotnym bowiem czynnikiem 

różnicowania staje się ograniczenie redystrybucji dokonywanej przez system podatko-

wy. Zasada równania w dół prowadzi zaś do ograniczenia podatków od firm i osób 

fizycznych, i ich spłaszczania. Jednocześnie zaostrzenie globalnej konkurencji tworzy 

presję na zwolnienie kosztów z obciążeń socjalnych. Stąd zachodzi proces ogranicza-

nia socjalnych wydatków firm i wydatków budżetów lokalnych i centralnego. Zmniej-

szenie podatków nie tylko obniża zdolność państwa do świadczenia pomocy socjalnej, 

ale również ogranicza wydatki na kształcenie, ochronę zdrowia i infrastrukturę. Gene-

ralnie zmniejszają się zdolności państwa do finansowania sfer wyrównujących start 

młodzieży20. 

Jednym z przejawów rosnącego zróżnicowania wewnątrz społeczeństw i wynikają-

cych stąd nierówności jest rozwój slumsów. Prawie miliard ludzi, czyli jedna szósta 

ludności świata, żyje dziś w slumsach. Ich mieszkańcy żyją na obrzeżach miast w bru-

dzie, bez wody pitnej i podstawowych wygód (wykres 1). W slumsach kenijskich jedna 

toaleta przypada na 1,5 tysiąca osób, w Indiach w 22 zbadanych slumsach dziewięć nie 

miało żadnych latryn, dziewięć – 19 na 102 tysiące osób. Stąd biorą się choroby, infek-

cje, wysoka śmiertelność – typowe dla slumsów. ONZ obliczyło, że w 2050 roku 

w slumsach będzie mieszkać 3,5 miliarda ludzi (przewiduje się, że liczba ludzi ogółem 

na świecie wzrośnie w tym okresie do 9 miliardów)21.  

Wykres 1. Udział mieszkańców slumsów w ludności miast ogółem 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Planeta slumsów, „Gazeta Wyborcza”, 7 października 2003, s. 12. 

                                                 
19 W. Szymański, Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001, s. 74. 
20 Ibidem, s. 80. 
21 Planeta slumsów, „Gazeta Wyborcza”, 7 października 2003, s. 12. 
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Joseph Stiglitz twierdzi, iż instytucje międzynarodowe skupiają się raczej na polity-

ce monetarnej i fiskalnej, zamiast na tak ważnych zagadnieniach jak ochrona socjalna 

czy kapitał społeczny, które były ignorowane lub nawet niszczone. Prędkość liberali-

zacji i prywatyzacji stały się celem samym w sobie. Przykładem wyników tego rodzaju 

działań jest Rosja, gdzie stopa ubóstwa wzrosła z 2% na początku lat 90. XX wieku do 

50% aktualnie. Wewnątrz-Amerykański Bank Rozwoju (Inter-American Development 

Bank – IDB) przeprowadził badania, które potwierdziły przypuszczenia Stiglitza. Libe-

ralizacja rynków finansowych powoduje wzrost ubóstwa i nierówności w Ameryce 

Łacińskiej. Nawet kraje, które doświadczają pozytywnego wzrostu gospodarczego, 

takie jak Meksyk, Peru czy Wenezuela, również obserwują wzrost nierówności 

w swoich społeczeństwach22. 

Jest wiele przyczyn rosnącego zróżnicowania wewnątrz społeczeństw, z których li-

beralizacja (utożsamiana z globalizacją) stanowi tylko jeden z czynników. Gdy jednak 

czynnik ten nakłada się na inne czynniki tradycyjnie będące przyczynami biedy, działa 

on wzmacniająco. W ten właśnie sposób proces globalizacji działa na rosnące ubóstwo 

kobiet. 

5. Nierówności globalne – możliwość wyboru dla kobiet 

Trzecim rodzajem nierówności jest nierówność globalna (global inequality). Jest to 

rodzaj nierówności, w którym nie bierze się pod uwagę granic państwowych, gdyż 

występują one powszechnie na całym świecie. Jako ilustracją tego typu nierówności 

można posłużyć się przykładem kobiet. Bez względu na kraj i poziom rozwoju gospo-

darczego społeczeństwa jest to grupa społeczna, która ma w taki bądź inny sposób 

ograniczone możliwości wyboru.  

Wśród więcej niż 1 miliarda ludzi na świecie żyjących w ubóstwie, kobiety stano-

wią zdecydowaną większość. W Pekinie w 1995 roku23 rozpoznano, iż międzynarodo-

wy rozwój ekonomiczny może pogłębić istniejące dysproporcje. Kraje posiadające 

paraliżujące długi zagraniczne i przeprowadzające zalecane przez instytucje międzyna-

rodowe strukturalne programy naprawcze zredukowały swoje wydatki socjalne i prze-

niosły znaczną część odpowiedzialności na osoby i instytucje prywatne, co odbiło się 

w nieproporcjonalnie dużym stopniu właśnie na sytuacji kobiet na świecie. Kobiety 

zarabiają mniej od mężczyzn za pracę o porównywalnej wartości, nie mają dostępu do 

niektórych (przeważnie bardziej lukratywnych) zawodów, a większa część ich pracy 

jest wykonywana w gospodarstwach domowych i ma charakter nieodpłatny. W takiej 

sytuacji kobiety nie mają innego wyboru niż zaakceptować nisko płatną, niedocenianą 

pracę, która następnie jest często wykonywana w niebezpiecznych warunkach i bez 

jakiegokolwiek zabezpieczenia społecznego. Oficjalne bariery, niejednokrotnie wyni-

                                                 
22 The Social Dimensions of Globalisation: Submission by the ICFTU to the first meeting of the ILO 

World Commission on the Social Dimensions, Genewa, 25–26 marca 2002, s. 4–5. 
23 Odbyła się wówczas 4. konferencja Narodów Zjednoczonych na temat kobiet. 
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kające z prawa zwyczajowego, a dotyczące praw własności, dostępu do zasobów: zie-

mi, kapitału czy też technologii, ograniczają ekonomiczny rozwój kobiet24. 

Kraje rozwinięte odnotowały znaczny postęp w wyrównywaniu statusu kobiet 

i mężczyzn w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Pomimo to nadal występują wyraźne róż-

nice pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy. Wielkość tych dysproporcji 

uzależniona jest od krajów, które różnią się między sobą kulturowo i historycznie. 

W Szwecji, gdzie występuje niezwykle wysoka aktywność kobiet na rynku pracy, 

a różnice zarobków między kobietami i mężczyznami są niewielkie, wciąż istnieje 

segregacja zawodowa (kobiety zatrudniane są na innych stanowiskach niż mężczyźni). 

Z kolei w Japonii kobiety zaczęły wchodzić na rynek pracy, na którym otrzymują 

wprawdzie wynagrodzenie za swoją pracę, jednakże przy powiększających się różni-

cach między poziomem ich zarobków a wyższym poziomem zarobków mężczyzn25.  

Pomimo wciąż istniejących problemów, kobiety w krajach zachodnich mogą po-

szczycić się największymi osiągnięciami z zakresu walki o równe prawa. Należy tu 

zaznaczyć, że za pomocą procesów globalizacyjnych wzorce zachodnie przenoszone są 

również do ubogich, rozwijających się krajów. Niemniej kobiety w krajach rozwijają-

cych się napotykają na liczne bariery w możliwościach dokonywania wyboru. 

Okres wzmożonej globalizacji jest kojarzony także z poważnymi kosztami, jakie li-

beralizacja handlu przyniosła kobietom. W wielu krajach rozwijających się tradycyjne 

produkty rolne dostarczają kobiety, które nie są w stanie rywalizować z dobrami im-

portowanymi, wkraczającymi na rynki po ograniczeniu barier handlowych. Rezultatem 

tego jest również obniżenie zabezpieczenia żywnościowego26. 

Ekspansja Obszarów Produkcji Eksportowej (Export Processing Zones – EPZs) – 

produkcji odzieży i materiałów oraz przemysłu lekkiego w krajach rozwijających się 

w ostatnich dekadach oparta była na pracy kobiet, która jest niezwykle nisko płatna, 

odbywa się w nieakceptowanie złych warunkach, bez ochrony ani prawa do organizo-

wania się w związki zawodowe. Przeciętnie 80% pracowników EPZs to kobiety. Ich 

średnia płaca to połowa płacy mężczyzn zatrudnionych na tych samych warunkach. 

Niektóre kraje używają tego faktu, by zachęcić inwestycje zagraniczne, wskazując na 

to, iż kobiety są nie tylko tanie, ale również bardziej uległe i mniej prawdopodobne 

jest, iż zorganizują się w związek zawodowy27. Niektóre dobra są więc wytwarzane 

w warunkach poważnego wyzysku, gdy naruszane są fundamentalne standardy pracy 

oraz zwykłe standardy przyzwoitości. Ofiarami takiej polityki są głównie kobiety28. 

Czasy, gdy powszechnie uznawano, iż nie należy posyłać dziewczynek do szkół, 

już dawno minęły. W coraz większej liczbie krajów rozwijających się wszystkie dzieci, 

tak chłopcy, jak i dziewczynki uczęszczają do szkół podstawowych. Coraz większa 

liczba dociera również do szkół średnich. Jednakże istnieją jeszcze kraje, najczęściej te 

najbiedniejsze, gdzie nie dla wszystkich edukacja, nawet ta na najniższym poziomie, 

jest dostępna. W takich przypadkach to właśnie dziewczynki pozostają w domach. 

                                                 
24 Inequality..., s. 97. 
25 F.D. Blau, M.A. Ferber, A.E. Winkler, The Economics of Women, Men and Work, Prentice Hall, 

Upper Saddle River, USA 1998, s. 362. 
26 The Social Dimensions..., s. 3. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, s. 7–8. 
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W tychże krajach stopa analfabetyzmu wśród kobiet jest zdecydowanie wyższa niż 

wśród mężczyzn. Oblicza się, że wśród 960 milionów analfabetów na świecie dwie 

trzecie stanowią kobiety29. 

Według Amartyi Sena jednym z najpoważniejszych problemów krajów rozwijają-

cych się jest wolność kobiety do szukania pracy poza rodziną. W wielu kulturach od-

mawia się kobietom tej wolności, co jest znacznym uszczupleniem ich możliwości 

dokonywania wyboru i naruszeniem zasad równości płci. Brak swobody podejmowa-

nia pracy zarobkowej dyskryminuje ekonomicznie kobiety. Zakaz pracy kobiet poza 

domem może niekiedy być realizowany bardzo brutalnie, jak na przykład w Afganista-

nie, ale może działać również za sprawą konwenansów i przyzwyczajeń. Czasami 

zresztą może nie istnieć nawet formalny zakaz, a jednak kobiety wychowane zgodnie 

z tradycyjnymi wartościami będą się bały zerwać z nimi i ugną się przed tym, co funk-

cjonuje jako „normalne” czy „właściwe”30. 

Wyróżnić można jeszcze dodatkowo sytuację kobiet w krajach transformujących 

się. W raporcie UNICEF na temat Kobiety Epoki Przejściowej można przeczytać, iż 

„likwidując państwowy monopol w gospodarce, sektorze socjalnym i polityce, ustrój 

demokratyczny obnażył rozmiar nierówności i dyskryminacji doświadczanej w byłych 

krajach komunistycznych przez ponad 200 milionów kobiet. Statystyki pokazują, że 

kobiety tego regionu mają obecnie bardzo ograniczone wpływy w polityce, są gorzej 

opłacane niż mężczyźni, stają się też często ofiarami przemocy domowej – zjawiska 

ujawniającego się z wielką siłą w krajach niegdyś uznających się za światową awan-

gardę w niektórych aspektach równouprawnienia kobiet. Kobiety tego regionu stają 

wobec coraz wyższego ryzyka bezrobocia, ograniczenia środków na opiekę nad dzieć-

mi, problemu pogarszającego się zdrowia”31. 

Raport o kobietach doby przemian podnosi również problem „feminizacji biedy”, 

a przegląd stosowanych w regionie praktyk politycznych dowodzi, iż kobiety mogą 

obecnie liczyć na regularne wsparcie ze strony państwa w mniejszym stopniu niż męż-

czyźni. Z kolei świadczenia i usługi na rzecz dzieci zależą od odpowiedniego poziomu 

dochodów osiąganych przez kobiety. Wraz z zanikiem możliwości gwarantowania 

takich dochodów coraz boleśniej zaczyna się odczuwać rozziew między wysokością 

płac osiąganych przez mężczyzn i kobiety, co ogranicza możliwości kobiet pogodzenia 

ze sobą obowiązków zawodowych i rodzinnych32. 

Pomimo wciąż istniejących poważnych nierówności w sytuacji kobiet i mężczyzn 

w Europie Zachodniej, wyraźnie zaznacza się tam trend dążący do ograniczenia tych 

nierówności. Poszerzające się różnice w ewolucji ról przypisanych płciom zwiększa 

podział Europy na Zachodnią i Wschodnią, co ma niezwykłe znaczenie w czasach, gdy 

stabilizacja poprzez integrację jest podstawowym celem niemalże wszystkich krajów 

Europy. Istnieje prawdopodobieństwo, że wraz ze zintensyfikowaniem procesów glo-

                                                 
29 F.D. Blau, M.A. Ferber, A.E. Winkler, op.cit., s. 363; oraz M. Elliott, Ch. Dickey wraz z K. Chub-

buck, Body Politics: Population Wars, „Newsweek”, 12 wrzesień 1994, s. 22. 
30 A. Sen, op.cit., s. 134–135. 
31 Women In Transition – Raport UNICEF, http://www.stat.gov.pl/nowości/22.09/women.htm 22 wrze-

śnia 1999, s. 1–2. 
32 Ibidem. 

http://www.stat.gov.pl/nowości/22.09/women.htm
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balizacyjnych społeczno-ekonomiczna pozycja kobiet na całym świecie przybliży się 

do wzorców promowanych przez kultury Zachodu. 

6. Wnioski 

Rynki globalne raczej przyczyniają się do zwiększenia nierówności na świecie niż ich 

zmniejszenia. Dzieje się tak z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze, dystrybu-

cja ogromnych ekonomicznych korzyści, wynikających z powstania bardzo efektyw-

nych rynków globalnych, nie jest równomierna. Rynki wynagradzają te podmioty, 

które dysponują odpowiednimi aktywami – kapitałem finansowym, kapitałem ludzkim, 

przedsiębiorczością. Drugim powodem jest niedoskonałość rynków, a więc i rynków 

globalnych. Na rynkach tych występują koszty zewnętrzne, takie jak zanieczyszczenie 

środowiska czy cykle koniunkturalne, których efektem są kryzysy finansowe. Koszty 

występowania tych zjawisk przerzucane są przez bogatych na biednych, czego przy-

kłady możemy oglądać w Meksyku, Tajlandii, Argentynie. I wreszcie po trzecie, rynki 

globalne powodują nierówności, bo porozumienia dotyczące handlu, migracji czy wła-

sności intelektualnej ochraniają interesy podmiotów posiadających większą siłę ryn-

kową, a więc bogatych33.  

Globalizacja co prawda przyczynia się do wzrostu nierówności pomiędzy krajami, 

wewnątrz społeczeństw, czy też powoduje nierówność pewnych grup społecznych, 

z których największą stanowią kobiety, ale jest też jedynym sposobem, aby z tym ne-

gatywnym zjawiskiem walczyć. Procesu globalizacji nie da się ani zatrzymać, ani na-

wet spowolnić. Należy się do niego włączyć, próbując wykorzystać szanse, jakie stwa-

rza. Można również za jego pomocą wprowadzać pewne globalne rozwiązania czy też 

stworzyć system zarządzający, aby w ten sposób ograniczyć negatywne skutki, które 

proces ten z sobą niesie. Takim zalążkiem systemu zarządzającego globalizacją są 

instytucje międzynarodowe, ale również i prawa rozpowszechniane w procesie regio-

nalizacji. W ten sposób można spróbować wpłynąć na położenie kobiet. Globalizacja 

może doprowadzić do marginalizacji tej grupy społecznej, lecz również może przyczy-

nić się do zwiększenia równości. W tym celu należy zaadaptować rozwiązania promo-

wane przez organizacje międzynarodowe lub wprowadzane efektywnie w innych kra-

jach rozwiniętych. Zwiększenie równości kobiet jest słuszne w kategoriach sprawie-

dliwości społecznej, ale posiada również swój konkretny wymiar. Gospodarki krajów 

promujących kobiety są jednocześnie gospodarkami wiodącymi, więc równość kobiet  

i mężczyzn może być jednym z czynników warunkujących sukces gospodarczy kraju. 

 

                                                 
33 Więcej na ten temat patrz na przykład Globalization Will... 
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