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INTERNACIONALIZACE

• proces, v němž se jev stává mezinárodním

• běžně kupujeme potraviny a zboží z celého světa

• předstupeň globalizace



GLOBALIZACE

• proces, kdy dochází k propojování dílčích trhů (národních, 
regionálních) do jednoho celku

• propojování může probíhat na trzích služeb, zboží, kapitálu i 
pracovní síly

• intenzita globalizace se mění v čase



vývoj

• počátky jsou někdy ve starověku (dálková směna), velký podíl 
v pozdním středověku v důsledku zámořských objevů

• velmi intenzivní spolupráce v 19. století – průmyslová revoluce

• řada ekonomů nazývá první fází globalizace období před 1. 
světovou válkou (uvolněné podmínky zahr. obchodu)

• válka však zpřetrhala obchodní vazby, k obnovení dochází až v 
50. letech – začíná integrace (propojování)



SPECIFIKA

• rychlý přenos informací

• nadnárodní firmy

• kultura

• vyspělost



PŘÍČINY a DOPADY GLOBALIZACE

• ekonomická výhodnost

• nakupování z celého světa

• chování vlád (zmírnění obchodních bariér)

• tlak na producenty

• efektivita

• konkurence

• zavření domácích továren



POZITIVA

• snížení nákladů na produkci

• vyšší kupní síla

• snížení nákladů na logistiku

• uspokojení preferencí zákazníků kdekoli na světě

• standardizace výrobků (kritéria kvality)

• konkurenceschopnost

• urychluje vývoj zvláště v IT

• kompatibilnost výrobních zařízení

• touha po poznání 

• svobodná výměna informací 



NEGATIVA

• nepodléhá stupnici hodnot, není omezena žádným řádem, 
není regulována žádnou světovou autoritou

• nadnárodní společnosti nejsou korigovány

• v politickém prostředí vede spíše k autoritativnímu řízení

• standardizace – výrobek neuspokojí žádného zákazníka

• prospěch jedné části lidstva, ta druhá žije v chudobě

• příležitost pro silnější, ohrožení pro slabší

• degenerace národní kultury, splývání zemí

• nadnárodní společnosti likvidují místní výrobce

• touha po dobytí území, zvětšování vlivů



GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

NEROVNOMĚRNÉ ROZDĚLENÍ BOHATSTVÍ 

• PŘÍČINY: 

• nefunkční instituce (vysoké zdanění, nedodržování smluv, 
korupce)

• špatná hospodářská politika (vysoké zadlužení, hyperinflace)

• nedostatečný kapitál

• kulturně-historické jevy (náboženství, dřívější kolonialismus)
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