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Plan prezentacji

Globalizacja, 
regionalizacja

•ujęcie przekrojowe

Zmierzch 
gospodarczej 

pozycji UE

•Geneza problemu

•Skutki dla gospodarek członkowskich

•osłabienie pozycji konkurencyjnej (negocjacyjnej)

•spadek znaczenia politycznego

Wyzwania 
społeczne 

•Migracje

•szansa ekonomiczna

•zagrożenie niespójności społeczeństwa i konfliktów

•Rozwarstwienie majątkowe 



Globalizacja 

 Pojęcie to służy do wyjaśniania bardzo wielu, czasami sprzecznych czy 

wręcz wykluczających się zjawisk i procesów zachodzących praktycznie we 

wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, politycznego, społecznego 

czy kulturalnego, przebiegających zarówno w ramach stosunków 

międzynarodowych, jak też wewnątrz poszczególnych państw. 

 Zdaniem Kempnego, globalizacja to wzrost współzależności i integracji 

państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie 
się „jednego świata” jako światowego społeczeństwa [Kempny, 1998, s. 

241]. Według Baczewskiego globalizacja w najwęższym ujęciu oznacza 

ekspansję współ- czesnej technologii oraz towarzyszący jej proces 

przekształcania gospodarki światowej w jedną gospodarkę globalną 
[Baczewski, 2007, s. 53]. 



Regionalizm  

 Regionalizm to zjawisko współpracy międzynarodowej państw danego 

regionu geograficznego (określanego powszechnie za pomocą 

kontynentów: Europy, Afryki, Azji itd.), gdzie cechą charakterystyczną są 

silne zjawiska integracyjne, aktywizowane inicjatywami państw w nich 

uczestniczących. Przyjmują one najczęściej formułę współpracy mię-

dzynarodowej w formie organizacji międzynarodowych rządowych, tj. 

Rada Europy, Unia Europejska czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współ-

pracy w Europie. 



Omawiane kwestie 

 W prezentacji postanowiliśmy wykazać główne wyzwania jakie stają przed 

UE w dobie globalizacji. 

 Prezentacja będzie omawiać problematykę w dwóch aspektach: 

gospodarczym i społecznym. 

 Zdecydowaliśmy się omówić te dwie płaszczyzny ponieważ uważamy, iż 

stopniowy zanik siły gospodarczej UE jest głównie spowodowany 

globalizacją i tylko dokładne omówienie i zrozumienie tego zjawiska 

pomoże nam podjąć odpowiednie kroki by starać się temu zapobiec. 

Dodatkowo aspekt społeczny czyli starzejące się społeczeństwo 

europejskie i spadek liczby ludności, stawia UE w cieniu zagrożenia  upadku 

systemów emerytalnych, zmniejszonych wpływów budżetowych z 

podatków. 



Zmiany na podium liderów gospodarki światowej

Widoczny jest negatywny dla 
krajów europejskich trend. Rzecz 
niespotykana w dotychczasowej 
historii świata: kraje europejskie 
działając indywidualnie nie liczą 
się gospodarczo a przez to 
pozbawione są wpływu na 
politykę światową. 

Dominacja gospodarek krajów z 
innych kontynentów niż Europa, 
wymaga od państw 
stowarzyszonych w Unii 
Europejskiej większej konsolidacji i 
docelowo działania jako silnie 
zintegrowany organizm.

Dlaczego Europa traci na znaczeniu?

Źródło: The Economist



Mapa koncentracji 2000 największych firm pod względem 
sprzedaży, zysków, aktywów i wartości rynkowej

 Stary kontynent 
pogrążony w powojennej 
odbudowie i zimnej 
wojnie przespał czas 
wielkich zmian w 
gospodarce światowej. 

 Europa nie miała istotnej 
roli w rewolucji cyfrowej. 
Główne ośrodki innowacji 
nowej rewolucji 
przemysłowej skupiły 
się w USA i Azji 
południowo-wschodniej.

Dzisiaj to właśnie tam 
działają największe i 
najdynamiczniej 
rozwijające się firmy.

Źródło: Forbes



Spadek udziału UE w produkcie globalnym

Unia Europejska przez ostatnie 

dekady powiększała się 

stabilnie, jednak dynamika 

wzrostu nie była 

wystarczające by 

utrzymywać tempo 

nadawane przez gospodarki 

rynków wschodzących. 

Pozostałe regiony świata rosły 

w siłę szybciej, zwiększając 

produkt globalny, 

zmniejszając tym samym 

udział UE w jego kreacji.

Zródło: IMF



Dobrobyt Europy 
przyczynia się do 
marazmu

 Europa jest kontynentem o 

jednym z najwyższych 

przeciętnym standardzie 

życia. 

Przy bardzo ograniczonych 

zasobach ludzkich Europa 

natrafiła na barierę 

powyżej której 

podtrzymywanie szybkiego 

wzrostu gospodarczego nie 

jest możliwe.

Źródło: The Economist



Konsekwencje zaniku gospodarczej dominacji Europy

 Pogorszenie pozycji 
negocjacyjnej w rozrachunku 
międzynarodowym.
Konflikty na bliskim wschodzie 
wyraźnie zademonstrowały 
pozycje krajów europejskich w 
hierarchii międzynarodowej.
Poza nielicznymi fasadowymi 
działaniami, nie są one w stanie 
wywierać realnego wpływu na 
sytuacje międzynarodową.

 Unia Europejska przeistacza się w 
Junior Partnera USA, nie nadaje 
już tonu polityce globalnej. 
Rozgrywka toczy się tylko 
pomiędzy Chinami i USA.

Zródło: sollicitus



Poparcie dla 

członkostwa w 

Uni Europejskiej

 UE przestaje być atrakcyjne 
dla swoich członków.

Od kilku lat obserwujemy 
konsekwentny spadek 
poparcia dla projektu 
europejskiego wśród 
obywateli państw 
członkowskich.

 Nie będąc w stanie 
namacalnie 
bronić gospodarczych 
interesów państw 
członkowskich UE nie spełnia 
swojej podstawowej roli która 
miała ucieleśniać zasade
„duży może więcej”

Źródło: 

Telegraph.co.uk, 

eurobarometer



 Podstawowym motywem integracji 
europejskiej była kalkulacja 
wskazująca na to że bardziej 
korzystnie jest realizować swoje 
interesy wspólnie. 
Gdy dochodzi do sytuacji w której 
działalność samodzielna jest 
bardziej efektywną alternatywą, 
konsolidacja staje się martwym 
frazesem.

 Wykres Financial Times pokazuje 
pozytywny trend postępujący za 
Brexitem. Społeczny odbiór UE, 
znacząco się poprawił.

Źródło: Financial Times



Źródło: The Economist

 Decyzje podejmowane 
dzisiaj mają fundamentalny 
wpływ na przyszłość Europy.
Jeśli w najbliższych latach 
Europa nie dogoni 
innowacyjnością i 
ekspansją gospodarczą 
pozostałych centrów 
światowych, 
prawdopodobnie 
permanentnie uzyska status 
peryferii.  

 Jakość życia jej 
mieszkańców nie będzie 
rosła równie szybko co 
obywateli państw 
centralnych.



Społeczne wyzwania i możliwości 

 Spadek gospodarczego znaczenia UE -> przy obecnej sytuacji 

demograficznej sytuacja będzie się jedynie pogarszać 

 Zwiększone ruchy migracyjne, szanse i możliwości 

 Rozwarstwienie społeczne i problem rosnącej akumulacji kapitału przez 

najbogatszych 

 Zakwestionowanie globalnego porządku -> izolacjonizm i protekcjonizm 

Trumpa



Struktura demograficzna UE

Zródło: 

Eurostat



Migracje szansą dla Unii? 

Zródło: PEW Research

center



Perspektywa OECD 

 Migranci mogą w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój gospodarczy UE

 Rozwój gospodarczy UE nie utrzyma bez dużego napływu ludności lub 

zmiany struktury demograficznej 

 Dlatego UE powinna zaadoptować podejście proponowane przez OECD

Zródło: OECD



Podsumowanie 

 Globalizacja przyczynia się do stopniowego zaniku siły gospodarczej UE 

 Miejsce Unii w globalnej gospodarce coraz szybciej wypierają  kraje BRICS

 Jeśli w najbliższych latach Europa nie dogoni innowacyjnością i ekspansją gospodarczą 
pozostałych centrów światowych, prawdopodobnie permanentnie uzyska status peryferii

 Unia Europejska przeistacza się w Junior Partnera USA, nie nadaje już tonu polityce 
globalnej. Rozgrywka toczy się tylko pomiędzy Chinami i USA.

 Przy bardzo ograniczonych zasobach ludzkich Europa natrafiła na barierę powyżej której 
podtrzymywanie szybkiego wzrostu gospodarczego nie jest możliwe

 Starzejące się społeczeństwo UE może w długim okresie spowodować krach systemów 
emerytalnych oraz zachwianie budżetów państw członkowskich(zmniejszona suma 
wpływów z podatków)

 Migracje stawiają przed UE duże wyzwanie: z jednej strony mogą w długim okrese
doprowadzić do zmiany struktury etnicznej w UE, z drugiej mogą stać się sposobem na 
odmłodzenie społeczeństwa i zredukowanie spowolnienia gospodarczego 
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