
Wybrane problemy 
współczesnej gospodarki światowej
– streszczenie

1. Pozainfrastrukturalne czynniki wpływające 
na rozwój elektronicznego handlu (e-commerce) 
i administracji (e-government)

Współcześnie jesteśmy świadkami wyścigu technologicznego, którego 
uczestnikami są nie tylko wielkie korporacje międzynarodowe, ale również rzą-
dy krajów oraz różnego rodzaju instytucje. Wydawać by się mogło, że w erze 
technologii cyfrowych najważniejszym czynnikiem decydującym o konkuren-
cyjności jest przede wszystkim nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, 
pozwalająca na szybki dostęp do wiedzy oraz zapewniająca możliwości prze-
twarzania ogromnych ilości danych. Celem publikacji jest zweryfi kowanie tezy, 
że oprócz czynnika infrastrukturalnego na proces tworzenia społeczeństwa sie-
ciowego wpływ mają również czynniki popytowe, związane z umiejętnościami 
posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi oraz korzysta-
nia z informacji zdobywanych kanałami cyfrowymi. W pierwszej części przed-
stawiono analizę rozwoju infrastruktury IT w nowych krajach członkowskich 
Unii Europejskiej z założeniem, że jest to warunek konieczny do osiągania ko-
rzyści w dobie globalnego dostępu do informacji. W trakcie dalszych rozważań 
uwzględniono czynniki popytowe, takie jak umiejętności w posługiwaniu się 
narzędziami IT oraz sposoby praktycznego wykorzystania Internetu w życiu 
codziennym. 

2. Polski handel zagraniczny produktami rolnymi 
na tle tendencji światowego handlu rolnego 
w latach 2000–2007

Tematem jest kształtowanie się polskich obrotów z zagranicą produktami 
rolnymi na tle tendencji w światowym handlu rolnym w latach 2000–2007. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że polski handel za-
graniczny artykułami rolnymi charakteryzowały w badanym okresie bardzo 
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korzystne zjawiska. Polska odnotowała bowiem znaczący wzrost wartości ob-
rotów z zagranicą produktami rolnymi, a dynamika polskiego eksportu prze-
wyższała tempo wzrostu światowego eksportu rolnego. W efekcie zwiększył 
się udział Polski w globalnym eksporcie artykułów rolnych. Nastąpiła poprawa 
polskiego salda obrotów i przekształcenie się Polski z importera netto w ekspor-
tera netto artykułów rolnych. Poprawiła się również międzynarodowa pozycja 
konkurencyjna Polski w produktach rolnych, a od 2003 roku Polska wykazywa-
ła przewagę konkurencyjną nad zagranicą w sektorze rolnym.

3. Bilans pięciu lat członkostwa 
państw Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej

W maju 2005 roku nastąpiło największe rozszerzenie w dotychczasowym 
procesie integracji, w ramach którego osiem państw Europy Środkowo-Wschod-
niej stało się członkami Unii Europejskiej. Minione pięć lat członkostwa jest 
zatem okazją do sformułowania pierwszych wniosków dotyczących bilansu 
zmian zachodzących w gospodarkach omawianego regionu. Celem niniejszego 
opracowania jest przedstawienie głównych tendencji w zakresie stopnia i cha-
rakteru rezultatów udziału nowych państw członkowskich w poszczególnych 
wymiarach Rynku Wewnętrznego. W tym kontekście, szczególną uwagę zwró-
cono na tendencje w handlu zagranicznym i bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne. Omówiono również postęp integracji fi nansowej nowych państw człon-
kowskich oraz realizację zasady swobodnego przepływu pracowników między 
nowymi i dotychczasowymi państwami UE po 2004 roku.

4. Kryzys fi nansowy a zadłużenie zagraniczne Polski

W publikacji przedstawiono analizę wpływu kryzysu fi nansowego na stan 
zobowiązań zagranicznych Polski. Ponadto omówiono skutki kryzysu dla pol-
skiej gospodarki, ich wpływ na rozmiary, strukturę podmiotową, przedmioto-
wą (instrumentów fi nansowych) i terminową zadłużenia zagranicznego. Roz-
ważania zakończono analizą mierników obciążenia gospodarki nierównowagą 
zewnętrzną na koniec 2008 roku.
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5. Funkcjonowanie i możliwości rozwoju 
Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie

W wielu krajach podmioty gospodarcze mogą podejmować działalność 
produkcyjną lub handlową na szczególnie korzystnych warunkach – w specjal-
nie tworzonych do tego celu strefach. Można do nich zaliczyć przede wszystkim 
wolne obszary celne i specjalne strefy ekonomiczne.

W opracowaniu przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obsza-
rów celnych w okresie transformacji gospodarcze w Polsce. Szczególną uwagę 
zwrócono na zmiany w przepisach prawnych, które zaszły po przystąpieniu na-
szego kraju do Unii Europejskiej. Przedstawiono również analizę efektów dzia-
łalności Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie  (WOC) w latach 1989–2008 
oraz perspektywy jego rozwoju. Zamieszczono także uwagi na temat wpływu 
globalnego kryzysu gospodarczego na wielkość obrotów WOC w Szczecinie na 
przełomie lat 2008 i 2009.

6. Rozmiary i struktura międzynarodowego handlu 
usługami czynnikowymi w latach 1985–2006

Analizując tendencje na światowym rynku usług w minionym dwudziesto-
leciu, można zauważyć wzrost roli usług związanych z przemieszczaniem się 
czynników produkcji, czyli pracy i kapitału. Rozwój światowego handlu usłu-
gami czynnikowymi został zdeterminowany przede wszystkim przez usługi 
związane z przepływem kapitału, w tym głównie z obsługą inwestycji portfe-
lowych i pozostałych. Ważną cechą międzynarodowego rynku usług czynniko-
wych jest utrzymująca się od lat wysoka pozycja krajów wysoko rozwiniętych. 
Zgłaszają one duże zapotrzebowanie zarówno na zagraniczny kapitał, jak i pra-
cę, a jednocześnie kraje te na międzynarodowym rynku są niemal monopoli-
stą w świadczeniu usług czynnikowych związanych z przepływem kapitału. 
W usługach związanych z pracą coraz wyższą pozycję jako ich dostawca zaj-
mują kraje rozwijające się. Rosnąca w nich nadwyżka wpływów z tytuły pracy 
za granicą jest jednak wciąż za mała, aby rekompensować wydatki wynikające 
z obsługi zagranicznego kapitału, który jest niezbędny do fi nansowania wzro-
stu gospodarczego. W rezultacie kraje rozwijające się odnotowują stały defi cyt 
w handlu usługami czynnikowymi. Odwrotnie jest w krajach rozwiniętych, 
które w handlu usługami czynnikowymi odnotowują saldo dodatnie.
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7. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej 
a emigracja siły roboczej

Rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku o nowych 10 członków 
zwiększyło zainteresowanie międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, 
głównie ze względów ekonomicznych. Według dostępnych danych bezpośred-
nio przed rozszerzeniem UE w maju 2004 roku, poza granicami Polski prze-
bywało średniorocznie około 1700–1900 tys. emigrantów z Polski. Głównym 
kierunkiem długookresowych migracji były kraje Europejskiego Obszaru Gos-
podarczego, w którym skupiło się od 50 do 60% migrantów.

Wejście Polski do Unii Europejskiej niewątpliwie przyczyniło się do wzro-
stu polskiej emigracji przy jednoczesnej zmianie kierunków wyjazdów. Najpo-
pularniejszym kierunkiem emigracji okazała się Wielka Brytania. W Wielkiej 
Brytanii i Irlandii mieszka i pracuje ponad połowa nowej emigracji. Grupą do-
minującą wśród polskiej emigracji są ludzie młodzi, którzy są bardziej skłon-
ni do podejmowania ryzyka związanego z przemieszczaniem się z miejsca na 
miejsce, co może raczej skłaniać do stwierdzenia, że polska emigracja będzie 
zmieniać kierunek, a nie rozmiary.

8. Pozycja innowacyjna krajów członkowskich 
Unii Europejskiej na tle USA, Japonii i Chin

Przeprowadzono analizę pozycji innowacyjnej krajów Unii Europejskiej, 
USA, Japonii i Chin oraz przedstawiono tendencję w tym zakresie w latach 
1996–2008. Opracowanie podzielono na trzy części. W pierwszej części przed-
stawiono badania poziomu zatrudnienia w przemyśle wysokiej i średniowyso-
kiej techniki oraz w usługach opartych na wiedzy. W drugiej części omówiono 
efekty działalności badawczo-rozwojowej, w trzeciej zaś zanalizowano komer-
cjalizację wiedzy. Przedmiotem badania był przede wszystkim bilans płatniczy 
w dziedzinie techniki, eksport produktów high-tech oraz sprzedaż nowych pro-
duktów na rynku.


