
Polska a tendencje rozwoju 
gospodarki światowej
– streszczenie

1. Uwagi o ruchu cen surowców i żywności 
w handlu międzynarodowym w obecnej dekadzie

W opracowaniu przedstawiono kierunki zmian cen wyrobów podstawo-
wych (primary commodities) w handlu międzynarodowym w obecnej deka-
dzie, ze szczególnym uwzględnieniem boomu surowcowego. Wyniki analiz 
wskazują, że wzrost cen – jakkolwiek bardzo silny i długotrwały – spowodował 
na ogół mniejsze konsekwencje, niż się początkowo obawiano (tempo wzrostu 
gospodarczego, infl acja), a także nie wywołał większych zmian w strukturze 
obrotów handlu międzynarodowego. Obserwowany obecnie – również bardzo 
silny – spadek cen primary commodities wiąże się ze zjawiskami recesyjnymi 
i wydatnym osłabieniem popytu światowego na te produkty. Jest on także wy-
razem znacznego obecnie wzajemnego uzależnienia sektora fi nansowego i pro-
cesów zachodzących w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym.

2. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych 
w Polsce i ich znaczenie dla polskiej gospodarki

Koncepcja tworzenia wydzielonych obszarów, na których przedsiębiorcy 
korzystaliby z wielu ulg i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
powstała w latach 70. ubiegłego stulecia. Zachęty inwestycyjne oferowane 
w tych strefach to między innymi redukcja lub obniżenie podatku dochodowe-
go, zwolnienie z podatku od nieruchomości, możliwość swobodnego transferu 
zysków oraz dotacje inwestycyjne. Przedstawiono zatem znaczenie specjalnych 
stref ekonomicznych dla polskiej gospodarki, omówiono oczekiwania związa-
ne z funkcjonowaniem takich obszarów w naszym kraju oraz porównano je 
z faktycznie osiągniętymi korzyściami. Najpierw omówiono ogólną charakte-
rystykę specjalnych stref ekonomicznych działających w Polsce, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich niebagatelnego znaczenia w przyciąganiu bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych, a następnie oceniono efekty ich funkcjonowania 
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z perspektywy prawie 15 lat ich istnienia w naszym kraju, a zwłaszcza zweryfi -
kowano założenie leżące u podstaw tworzenia specjalnych stref ekonomicznych 
po uwzględnieniu faktycznie osiągniętych korzyści.

3. Handel bałtycki Polski w latach 2000–2008

Rozwój polskiego handlu w Regionie Morza Bałtyckiego w latach 2000–
2008 determinowały akcesja do UE (a szczególnie konsekwencje efektów 
czterech swobód, które wynikały ze wspólnego rynku) i globalizacja świa-
towej gospodarki. Udział krajów RMB w globalnym polskim handlu wzrósł 
w wartościach absolutnych zarówno w eksporcie, jak i imporcie (w tym ostat-
nim bardziej dynamicznie). Zróżnicowane trendy charakteryzują polski eks-
port i import w RMB w wartościach względnych: niewielki spadek w eksporcie 
i wzrost importu z RMB. Struktura towarowa polskich obrotów z RMB jest 
różna w eksporcie (mniej przetworzone towary) i w imporcie (technologicznie 
zaawansowane towary, ITC, sprzęt transportowy).

4. Specyfi ka negocjacji w handlu zagranicznym 
(w świetle badań ankietowych)

Celem przedstawionych wyników badań ankietowych przeprowadzonych 
w polskich przedsiębiorstwach było pozyskanie informacji i opinii o procesie 
negocjacji handlowych z zagranicznymi kontrahentami. W ocenie wszystkich 
badanych fi rm negocjacje z partnerami zagranicznymi różniły się od negocjacji 
krajowych. W opinii znakomitej większości przedsiębiorstw duży wpływ na 
przebieg i efekty procesu negocjacji wywierały różnice kulturowe, a w szcze-
gólności odmienny stosunek do czasu, różnice w stopniu ceremonialności 
oraz odmienności werbalnego sposobu wyrażania się. Specyfi ka negocjacji 
międzynarodowych była również wiązana z koniecznością ich prowadzenia 
w języku obcym oraz z wielością walut i systemów walutowych. Relatywnie 
mało fi rm wskazało na znaczenie różnic w systemach prawnych, politycznych 
i ideologicznych w komunikacji z zagranicznymi partnerami. Na podstawie 
przeprowadzonych badań można więc stwierdzić, że pomimo postępujących 
współcześnie procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, negocjacje 
międzynarodowe wciąż znacznie się różnią od negocjacji krajowych.
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5. Charakterystyka współczesnych procesów imigracyjnych 
w Polsce

Na podstawie analizy zjawiska imigracji w Polsce podjęto próbę udziele-
nia odpowiedzi na pytanie: czy widoczne są zmiany w wielkości i strukturze 
napływu imigrantów do naszego kraju oraz czy zagraniczni pracownicy mogą 
zrównoważyć nasz rynek pracy? Najpierw przedstawiono prawne aspekty 
przebywania imigrantów w Polsce, a następnie analizę ruchów imigracyjnych 
w naszym kraju. Ukazano również skalę imigracji studentów cudzoziemców do 
naszego kraju w celu ukończenia szkoły wyższej oraz sytuację imigrantów na 
polskim rynku pracy.

6. W kwestii nowej pomocy kredytowej Polski 
z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

W opracowaniu przedstawiono analizę przesłanek i możliwości wykorzy-
stania przez Polskę najnowszego udogodnienia kredytowego, które Fundusz 
stawia do dyspozycji krajom dotkniętym skutkami obecnego kryzysu fi nanso-
wego. Omówiono historię członkostwa Polski w MFW, kierunki wydatkowania 
pomocy fi nansowej oraz tytuły kredytowe, z których można skorzystać w tej 
organizacji. Następnie analizie poddano rozmiary dotychczas otrzymanych 
przez Polskę kredytów oraz przyczyny niskiego stopnia ich wykorzystania, 
a także przesłanki uzasadniające ubieganie się Polski o nową pomoc kredytową 
z MFW oraz możliwości wykorzystania 20,5 mld USD.

7. Zmiany w strukturze geografi cznej 
handlu międzynarodowego w latach 1980–2007

W wyniku oddziaływania bardzo wielu czynników w handlu międzyna-
rodowym zachodzą nieustanne przeobrażenia. Zmiany w strukturze geogra-
fi cznej handlu międzynarodowego odzwierciedlają więc zjawiska występu-
jące we współczesnej gospodarce światowej. W opracowaniu przedstawiono 
najważniejsze tendencje w handlu międzynarodowym w latach 1980–2007, ze 
szczególnym uwzględnieniem przekształceń w strukturze geografi cznej. Zwró-
cono zwłaszcza uwagę na stopniowy, ale wyraźny wzrost roli krajów rozwija-
jących się. Jest to zasługą przede wszystkim tych krajów, które specjalizują się 
w eksporcie wyrobów przetworzonych, choć w niektórych okresach (zwłaszcza 
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w latach 2003–2007) także eksporterów surowców i żywności. Podkreślono 
również znaczenie ekspansji handlowej Chin, które właśnie bardzo wysokiej 
dynamice eksportu wyrobów przetworzonych zawdzięczają systematyczną po-
prawę swojej pozycji. W ostatnich latach to Chiny stały się niekwestionowanym 
liderem wśród krajów rozwijających się i to zarówno w obrotach towarowych, 
jak i w handlu usługami.

8. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na świecie

Celem opracowania jest analiza fi nansowania działalności badawczo-roz-
wojowej w krajach odpowiedzialnych za tworzenie wiedzy na świecie. W pierw-
szej części przedstawiono wielkość i dynamikę nakładów ponoszonych na 
B+R, w drugiej przeprowadzono badanie źródeł fi nansowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem środków pochodzących z sektora biznesu, natomiast trzecia 
stanowi analizę wykorzystania zgromadzonych środków w badanych krajach.

9. Współpraca gospodarcza Polski z Australią

Postępująca globalizacja wymusza nowe i poszerzone kierunki współpracy 
gospodarczej Polski. Coraz ważniejszym partnerem handlowym Polski jest Au-
stralia. Ze względu na jej wysoki potencjał eksportowy i importowy oraz moc-
ną pozycję w regionie Pacyfi ku jest ona interesującym partnerem dla polskich 
eksporterów, importerów, a także jako inwestor zagraniczny w Polsce. Obroty 
polsko-australijskie w 2008 roku wyniosły ok. 414 mln AUD, przy czym po raz 
kolejny wystąpił dodatni bilans handlowy. W strukturze towarowej największą 
pozycją w polskim eksporcie były samochody ciężarowe, meble, części samo-
chodowe, sprzęt gospodarstwa domowego, a w imporcie – koks i półkoks, le-
karstwa, wino, złote monety i złoto, przyrządy i aparatura pomiarowa, instru-
menty medyczne. Wartość inwestycji australijskich w Polsce kształtuje się na 
poziomie około 2 mld AUD, a liczba znaczących inwestorów w Polsce wzrosła 
do kilkunastu. Pomimo znacznej dynamiki wzrostowej poziom współpracy 
gospodarczej jest jednak niewielki i nie odpowiada możliwościom i potencja-
łom obu krajów. Wpływ na dalsze kształtowanie wzajemnych relacji będzie 
miał niewątpliwie rosnący udział towarów wysoko przetworzonych, produktów 
opartych na najnowszych osiągnięciach techniki, zwłaszcza na technologiach 
proekologicznych.


