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Cel 17 http://www.un.org.pl/cel17

Finanse:

Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez
międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów rozwijających się, 
by poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych
przychodów.

http://www.un.org.pl/cel17


Cel 17 http://www.un.org.pl/cel17

Finanse:

W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do 
przekazania oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), w tym 
zobowiązanie podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do 
osiągniecia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej w 
wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto (0,7% ODA/GNI) 
na rzecz krajów rozwijających się i 0,15-0,20% ODA/GNI dla 
krajów najmniej rozwiniętych; zachęca się państwa-donatorów 
ODA do rozważenia ustanowenia celu co najmniej 0,20% 
ODA/GNI dla krajów najmniej rozwiniętych.

http://www.un.org.pl/cel17


Cel 17 http://www.un.org.pl/cel17

Finanse:

Pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej 
zdolności do spłaty długu poprzez skoordynowane polityki 
ukierunkowane na wsparcie finansowania dłużnego, redukcję 
zadłużenia oraz restrukturyzację długu, zgodnie z warunkami 
krajowymi; zająć się kwestią zadłużenia zewnętrznego ubogich 
krajów o wysokim zadłużeniu by zredukować sytuacje 
kryzysowe pod względem zadłużenia.

Przyjąć i wdrożyć systemy promocji inwestycji dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych.

http://www.un.org.pl/cel17


Przyczynić się do tego, aby bardziej dostępne było 
finansowanie rozwoju, na którym można polegać, 
które jest kontrolowane w sposób demokratyczny 

i skuteczne – jako środek do wdrożenia 
Celów Zrównoważonego Rozwoju
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⚫ wszelkie treści, które odnoszą się do warunków życia 
materialnego (np. ubóstwo, głód, nierówności, dostęp 
do edukacji, ochrony zdrowia, wody i żywności, 
infrastruktury itd.) 
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Ekonomiczna edukacja globalna

⚫ wszelkie treści, które odnoszą się do warunków życia 
materialnego (np. ubóstwo, głód, nierówności, dostęp 
do edukacji, ochrony zdrowia, wody i żywności, 
infrastruktury itd.), sposobów gospodarowania (źródła 
dochodów, warunki pracy i płacy, wyzysk, zadłużenie, 
handel, produkcję i etyczną konsumpcję, rolę pomocy 
zagranicznej) oraz przyczyn i skutków ww. zjawisk. 



Ekonomiczna edukacja globalna

Pojęcia pokrewne:

⚫ wątki gospodarcze w edukacji globalnej,

⚫ ekonomiczny aspekt/wymiar edukacji globalnej,

⚫ ekonomiczny wymiar edukacji globalnej.



Przykładowe tematy

⚫ Ubóstwo – przyczyny, przejawy, konsekwencje

⚫ Głód na świecie – przyczyny, przejawy, konsekwencje

⚫ Globalne nierówności – przyczyny, przejawy, konsekwencje

⚫ Brak dostępu do usług publicznych – przyczyny, przejawy, 
konsekwencje

⁻ brak dostępu do edukacji

⁻ brak dostępu do ochrony zdrowia

⁻ brak dostępu do infrastruktury

⁻ itd.



Przykładowe tematy

⚫ Zadłużenie krajów Południa – przyczyny, przejawy, 
konsekwencje

⚫ Rola sektora prywatnego we współpracy rozwojowej, 
partnerstwa publiczno prywatne (PPP) – przyczyny, 
przejawy, konsekwencje

⚫ Niesprawiedliwe reguły handlu międzynarodowego 
(umowy inwestycyjne i handlowe) – przyczyny, przejawy, 
konsekwencje

⚫ Sprawiedliwy handel
⚫ Nieprzestrzeganie praw człowieka przez korporacje 

międzynarodowe – przyczyny, przejawy, konsekwencje



Przykładowe tematy

⚫ Brak dostępu do zasobów naturalnych i innych dóbr 
wspólnych – przyczyny, przejawy, konsekwencje

⁻ brak dostępu do wody

⁻ brak dostępu do czystego środowiska naturalnego

⁻ brak dostępu do ziemi uprawnej, pastwisk, łowisk, lasów

⚫ Finansowanie rozwoju i współpracy rozwojowej - przychody 
krajów Południa pochodzące z zagranicy i od obywateli i firm 
działających w kraju – przyczyny, przejawy, konsekwencje



Przykładowe tematy

⚫ Przedsiębiorczość, źródła utrzymania ludzi w krajach Południa 
– przyczyny, charakterystyka, konsekwencje

⚫ Różne koncepcje rozwoju (w tym m.in. postwzrost / 
degrowth) – powody, istota, konsekwencje zastosowania 
każdej z nich

⚫ Mierzenie rozwoju (HDI a PKB, inne mierniki) – przyczyny 
wyboru danego miernika, istota, konsekwencje zastosowania 
różnych mierników

⚫ Podatki i ich unikanie przez korporacje w krajach Południa 
(w tym: raje podatkowe) – przyczyny, przejawy, konsekwencje



Przykładowe tematy

Gospodarczy aspekt różnych zagadnień, np.:
• migracji
• zmian klimatycznych
• rolnictwa
• urbanizacji, deforestacji, desertyfikacji itd.
• równości płci
• uregulowania działalności korporacji
• praw pracowniczych
• praw człowieka
• wielokulturowości
• zmian technologicznych






