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COMMODITIES BOOM OF THE CURRENT DECADE 
CHARACTERISTICS, BACKGROUND, EFFECTS

Summary

The paper analyses the characteristics, background and selected effects of the price 
rises for primary commodities, widely known as the commodities boom.

It has been indicated that the prices, especially in the case of certain commodities (such 
as metals or fuels) rose strongly, even if compared and contrasted to price rises for primary 
commodities in previous periods.

The origins of the growth should be traced back to both the demand-supply relationship 
and the monetary sphere. At present, the two spheres tend to overlap closely.

The effects of the boom in an open economy and international trade are less power-
ful than it was expected (the global economic growth rate, internal infl ation). It is related to 
a variety of factors, including economic policy tools and the direction of progress in science 
and technology.

Translated by Jerzy Dudziński
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średnim otoczeniu dużych ośrodków miejskich, natomiast w regionach – inwestycje 
z tradycyjnych sektorów, w których widoczna jest duża konkurencja ze strony 
krajów nowo uprzemysłowionych. Tym samym pogłębiają się dysproporcje w roz-
woju ekonomiczno-społecznym między dużymi aglomeracjami a pozostałą częścią 
kraju.

ASSESSMENT OF THE GOALS AND THEIR ACCOMPLISHMENT EFFECTS 
TO DATE FOR SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND

Summary

Special economic zones have been created in Poland since 1995 and their main purpose 
is to attract foreign direct investments to the least developed regions. Such new investments 
should have a signifi cant impact on the economic development of the Polish regions, by 
decreasing in unemployment and increasing the competitiveness of Polish economy. Despite 
of the evident success, which is a creation of over 140 000 new jobs, other, even more impor-
tant goals haven’t been accomplished. Special economic zones haven’t been able to attract 
investors from high-tech industry sectors and services (in a large scale, of course). The second 
negative phenomenon is „privilege transfer” from zones located in regions to subzones 
created near large agglomerations on investors’ request.

Translated by Marcin Gryczka
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cen żywności8. W takim przypadku produkty rybne nadal będą wyjątkową wśród 
artykułów żywnościowych pozycją towarową, odznaczającą się szczególnie wysoką 
dynamiką cen.

LONG-TERM PRICE TRENDS ON THE WORLD SEAFOOD MARKET

Summary

The article presents an analysis of main trends in prices on the world seafood market 
over the years 1961–2005. It shows that as from middle 1970ies price trends on the market 
were signifi cantly different to those of general price trends of remaining food and agricultural 
products in the international trade.

Dissimilarity in price movements of the seafood market was revealed in the analysed 
period by high dynamics of average nominal export prices, increase of real prices, higher 
export price indexes and more advantageous terms of trade of developing countries in com-
parison to developed ones.

Translated by Renata Knap 

8  Por. Kiedy spadną ceny żywności? Analizy ekonomiczne Banku BPH, „Nawigator” 2008, marzec, 
http://www.bph.pl/res/docs/ir/navigator/navigator_0802.pdf; J. Dudziński, Kilka uwag o nowych rela-
cjach cen handlu międzynarodowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 386, Szczecin 
2005, s. 31. 
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MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO – BILANS DZIESIĘCIU LAT ISTNIENIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA

THE INTERNATIONAL POSITION OF THE EURO AFTER TEN YEARS 
OF THE SINGLE CURRENCY

Summary

This paper discusses the international role of the euro since its introduction. The 
author reviews the relevant factors of the euro area economy determining the current global 
position of the single currency. Considering three functions of money as a unit of account, 
a medium of exchange and a store value the main part of the analysis deals with the trends in the 
international use of the euro. The results indicate that the euro fi rmly established itself as 
the world’s second most important currency after US dollar, though in many functions the 
ongoing internationalisation process reveals strong regional and institutional patterns.

Translated by Barbara Kurkowiak
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W KWESTII WSPÓŁCZESNEJ IMIGRACJI ZAROBKOWEJ W POLSCE

runkami tej polityki25. Analizując dane zawarte w artykule, można stwierdzić, że 
już się rozpoczęło częściowe otwieranie Polski dla wykwalifi kowanych pracowni-
ków. Bardziej elastyczna polityka zatrudnienia, zapowiadane zmiany w przepisach, 
uproszczenie procedury to sygnały, że władze są świadome problemu, który istnieje 
na polskim rynku pracy. 

Jest to jednak dopiero początek przemian, które muszą nastąpić w polskiej 
polityce migracyjnej. Nasila się bowiem rywalizacja o pracowników wykwalifi ko-
wanych w UE i na świecie, zwiększa się również mobilność takich pracowników. 
Polska nie wydaje się krajem wystarczająco atrakcyjnym ekonomicznie dla wyso-
ko wykwalifi kowanych imigrantów. Najskuteczniejszym sposobem przyciągnięcia 
młodych, wykształconych cudzoziemców wydaje się wykorzystanie polskich szkół 
wyższych. Mają one obecnie stosunkowo niewielu studentów z zagranicy, a w nie-
długim czasie będą musiały zmierzyć się z niżem demografi cznym. Funkcjonujące 
w UE programy można wykorzystać do przeciągnięcia zagranicznych studentów, 
w tym z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Żeby wzmocnić ten proces i zachęcić studentów 
do pozostania w naszym kraju, trzeba im umożliwić podejmowanie pracy po zakoń-
czeniu nauki w Polsce. Rolą naszego państwa jest stworzenie takich warunków. 

IN THE MATTER OF RECENT LABOUR IMIGRATION IN POLAND 

Summary

The aim of thise article is the analysis of the labour imigration to Poland and an attempt 
to give the aswer forthe following questions: 
– Are there any noticeable changes in volume and structure of the foreign workers in 

Poland?
– Can foreign workers be an important factor of the balance on the Polish labour market?

The fi rst part of the article presents the institutional conditions of the imigration to 
Poland. The second part contains the characterization of immigrants in our contry. The last 
part of the article contains the evaluation of the results of an increased imigration for the 
Polish economy.

Translated by Marzena Matkowska
25 A. Kicinger, O polityce migracyjnej, czyli o... „Biuletyn Migracyjny” 2007, nr 15; M. Lesińska, 

O polityce migracyjnej, czyli o... rozważań ciąg dalszy, „Biuletyn Migracyjny” 2008, nr 16; M. Okól-
ski, op.cit.
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CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ A ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE POLSKI

∗ ∗ ∗

W świetle przedstawionych rozważań można stwierdzić, że wiele czynników 
związanych z ubieganiem się Polski o członkostwo w Unii Europejskiej pośrednio 
oddziaływało na rozmiary i strukturę naszych zobowiązań wobec zagranicy. Były 
to wymogi przyspieszenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia wiarygodności kra-
ju na arenie międzynarodowej, likwidacji barier handlowych i kapitałowych, spro-
stania konkurencji na rynku unijnym, dostosowania prawa i przestrzegania acquis, 
udziału własnego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Ich efektem był 
wzrost polskiego długu ogółem, ale jednocześnie zmiany w jego strukturze podmio-
towej i przedmiotowej. Jeżeli chodzi o te pierwsze, to przede wszystkim spadł udział 
rządu, który spłacił stare zadłużenia z lat 70. XX wieku. Pojawiły się jednak nowe, 
zwłaszcza przedsiębiorstw i banków, które w poprzednim systemie nie miały moż-
liwości ich zaciągania na rynku światowym, a w obecnych warunkach wysunęły się 
na pierwszą i trzecią pozycję w strukturze podmiotowej długu zagranicznego Polski. 
Z kolei w strukturze przedmiotowej zadłużenia zmniejszył się udział kredytów i po-
życzek bankowych na rzecz wzrostu naszych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych oraz kredytów od inwestorów bezpośrednich.

Oba instrumenty generujące zadłużenie są nowe w polskiej praktyce gospodar-
czej, ale należy je łączyć z bezpośrednim wpływem integracji z UE. W całej Europie 
rośnie bowiem – tak jak w modelu amerykańskim – znaczenie rynku kapitałowego, 
a zwłaszcza papierów dłużnych, kosztem kredytów. Z kolei w napływie zagranicz-
nych inwestycji przeważają inwestorzy z krajów unijnych, a zatem i bezpośredni 
kredytodawcy środków dla przedsiębiorstw.

RELATIONSHIP BETWEEN EUROPEAN UNION MEMBERSHIP 
AND INDEBTEDNESS OF POLAND

Summary

The purpose of this paper was to present indirectly the results of Poland’s EU member-
ship for foreign liabilities creation mechanism. Therefore, in connection with the accession the 
factors were shown, which have infl uenced – negatively or positively – the scale of debt total, 
the subjective structure of debt and the liability generating fi nancial instruments structure.

Translated by M. Gryczka
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tów, co w praktyce oznacza, że dość trudno powiedzieć, kiedy nastąpi oczekiwane 
zwiększenie powierzchni nadającej się do rzeczywistego wykorzystania.

Na koniec rozważań warto podkreślić, że przystąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej w zasadzie nie wpłynęło na funkcjonowanie WOC w Szczecinie i z punktu 
widzenia szans jego rozwoju miało raczej neutralny charakter. Z pewnością wynika 
to z wprowadzania do WOC w Szczecinie towarów pochodzących z krajów trze-
cich, czyli krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej. Zarówno przed 1 maja 
2004 roku, jak i po tym terminie strefa szczecińska była zorientowana przede 
wszystkim na kraje rozwijające się. Przyjęcie przez Polskę rozwiązań prawnych, 
w tym także przepisów prawa celnego, obowiązujących w Unii Europejskiej, rów-
nież nie miało większego znaczenia. W rzeczywistości bowiem proces stopniowego 
dostosowania polskiego prawa celnego do norm obowiązujących we Wspólnocie 
zaczął się znacznie wcześniej i działające w Polsce wolne obszary celne miały wy-
starczająco dużo czasu, aby się odpowiednio przygotować i wprowadzić niezbędne 
zmiany. 

THE INFLUENCE OF POLAND’S ACCESS TO THE EUROPEAN UNION 
ON A DUTY FREE ZONE IN SZCZECIN

Summary

In many countries fi rms can run a production or trade business under particularly 
favourable conditions – in created specially for this purpose zones – namely duty free 
zones, which have very successful for many years both in the European Union and Poland. 

The paper presents general rules for free trade zones functioning during the transforma-
tion period in Poland. The particular emphasis has been put on legal solutions in force before 
1 May 2004 and changes that have taken place after Poland’s access to the European Union. 
It also analyses so far effects of Szczecin Duty Free Zone and its development prospects.

Translated by Jarosław Narękiewicz



118 PROBLEMY HANDLU ZAGRANICZNEGO
I GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

TRANSFORMATIONS IN INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES

Summary

Nowadays awareness of the problems of trade in services is growing. This results from 
the fact that increase of services became an economic regularity and also a requirement 
of the development in the present world.  Growing role of services in the world economy 
can be observed from the second half of the twentieth century, but particularly from the 
beginning of previous decade. The structure of international trade in services has changed 
during that period. The paper presents transformations in international trade in services and 
develops the issue of modern services.

Translated by Katarzyna Nowacka-Bandosz
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FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1996–2006

RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE 
IN EUROPEAN UNION IN 1996–2006

Summary

Science and its incessant development play a fundamental part in contemporary world. 
The aim of the paper is the analysis of Research and Development expenditure in European 
Union in 1996–2006. In the fi rst part there is a comparison of R & D intensity in European 
countries. In the second part there are presented sources of R & D funds, and in the next one 
– Research and Development expenditure by fi elds of science. EU policy in fi nancing R & D 
is presented in the last part.

Translated by Joanna Staśkiewicz
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