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Handel zagraniczny, 
procesy integracji i 
globalizacji rynków 

krajowych
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Handel międzynarodowy
Gospodarka światowa
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Podstawą handlu międzynarodowego są:

� Wymiana (dostarczanie zagranicy towarów, które są 
relatywnie tanie)

� Specjalizacja (produkcja na dużą skalę, brak 
rozdrobnienia asortymentu i wieloasortymentowości
produkcji)



�

� Wymiana handlowa Polski od wielu lat jest jedn ą z 
głównych stymulant wzrostu gospodarczego oraz główn ą 
przyczyn ą dzięki której udało si ę unikn ąć Polsce 
powa żnych skutków światowego kryzysu finansowego. 

� Pojęcie „wymiana handlowa”, w przypadku powy ższych 
stwierdze ń, jest nieco zbyt ogólne, gdy ż chodzi głównie o 
eksport, który jest główn ą sił ą sprawcz ą pozytywnych 
trendów i wska źników gospodarczych Polski.



� Analiza importu Polski
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� Przed 1990 r. dominowała tendencja, w której 
import był uzależniony praktycznie od jednego 
państwa

� Po 1990 r. mniejsze uzależnienie polskiego 
importu od jednego partnera i większe 
zróżnicowanie pochodzenia towarów 
przybywających do Polski
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Udział partnerów importowych
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Analiza eksportu Polski
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Udział krajów w imporcie Polski

� Rosja – 12, 2%

� Włochy – 8,5 %

� Chiny - 9,4%
(2012 rok)
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Udział partnerów eksportowych
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Udział krajów w eksporcie Polski

� Rosja – 5,6 %

� Holandia – 5,6 %

� Francja – 6,9 %

� Włochy – 6,9 %

� Wielka Brytania – 6,4 %

� Czechy – 6,2 %

� (2012 rok)
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Saldo obrotów handlowych

� zestawienie dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z 
kraju za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do 
kraju

� ujemne saldo - kraj więcej towarów i usług zużywa, niż 
produkuje (jakim celom służy ów import: jeśli np. kraj 
importuje dużo dóbr inwestycyjnych, oznacza to jego 
szybką modernizację i może być zjawiskiem 
pożądanym; kraj importuje głównie towary 
konsumpcyjne - kraj zaciąga długi za granicą, aby je 
przejadać)
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Polityka spójności i PO IR 2014-2020

� Polityka spójno ści (polityka regionalna) Unii Europejskiej to 
przede wszystkim pomoc w formie dotacji dla regionów w Unii 
Europejskiej w celu wspieranie działa ń prowadz ących do 
wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we 
wszystkich regionach Wspólnoty

� Na podstawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram 
finansowych UE, które pod koniec czerwca 2013 r. osiągnęły 
Parlament Europejski i Rada, Polska została zakwalifikowana do 
mniej rozwiniętych regionów Unii (oprócz województwa 
mazowieckiego).

http://internacjonalizacja.pl/wymiana-handlowa/
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Definicja handlu zagranicznego

� Handel zagraniczny – odpłatna wymiana towarów lub 
usług z partnerami mającymi stałą siedzibę poza 
granicą celną państwa

� Handel zagraniczny odnosi się nie tylko do dóbr 
materialnych ale również do dóbr niematerialnych 
takich, jak: prawa patentowe, licencje, know-how
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Formy handlu zagranicznego

� Import - przywóz towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na 
rynku wewnętrznym oraz przyjęcie usług od cudzoziemców

� Eksport – wywóz za granicę towarów pochodzenia krajowego lub 
w znacznym stopniu przetworzonych w kraju w celu sprzedaży 
oraz świadczenie usług cudzoziemcom

� Handel zagraniczny – obrót towarowy polegający na transakcji 
kupna-sprzedaży. Siedziba firmy nie znajduje się ani w kraju 
importera, ani w kraju eksportera
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Szczególne formy handlu

� Obrót uszlachetniający i reparacyjny

� Obrót licencjami

� Obrót know-how

� Franchising

� Leasing

� Transakcje wiązane, kompensacyjne, barterowe

� Obrót projektami inwestycyjnymi

� Inwestycje bezpośrednie
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Wymiana handlowa w krajach UE

� Pojęcie importu zastępuje określenie „nabycie 
wewnątrzwspólnotowe”

� Pojęcie eksportu zastępuje określenie „dostawa 
wewnątrzwspólnotowa”

� Eksport i import oznaczają wymianę handlową z 
krajami spoza UE
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Rodzaje eksportu

� Bezpośredni

� Pośredni
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Eksport bezpośredni

� Stosowany przede wszystkim w eksporcie dóbr 
inwestycyjnych

� Bezpośredni kontakt z klientem

� Producent zna rynki zagraniczne

� Własna akwizycja i dbałość o rynek

� Własny dział eksportu

� Dłuższa droga zbytu
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Eksport bezpośredni …

� Własny magazyn wysyłkowy

� Własny serwis i magazyn części zamiennych

� Długoterminowe kredyty

� Wzrost zaangażowania kapitału

� Wysokie ryzyko kredytowe



� Eksport pośredni

� Sprzedaż towarów przez producenta w kraju

� Dystrybucja poprzez przedsiębiorstwo handlu 
zagranicznego

� Znajomość przez pośredników specyficznych dla 
poszczególnych krajów sieci sprzedaży oraz dróg 
transportu

� Doświadczenie rynkowe pośredników, często specjalizacja 
w sprzedaży na określone rynki lub określonych produktów
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Eksport pośredni …

� Ryzyko błędnych informacji o popycie na towary producenta

� Wymóg przekazania prawa wyłącznej sprzedaży 

� Wybierany przez średnie przedsiębiorstwa

� Producent unika tworzenia własnej sieci zbytu za granicą

� Preferowany w przypadku nieregularnych lub niewielkich dostaw 
towarów i przy sprzedaży produktów seryjnych

� Nie wymaga angażowania kapitału przez producenta na cele 
składowania i dystrybucji
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Rodzaje importu

� Bezpośredni

� Pośredni
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Import bezpośredni

� Stosowany głównie w przypadkach surowców i 
półfabrykatów

� Dysponowanie przez dłuższy okres dużymi ilościami 
towarów, nieprzerwany przepływ materiałów 

� Bezpośredni kontakt z dostawcą 

� Własny oddział zagraniczny, własna orientacja w rynku, 
własna akwizycja
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Import bezpośredni …

� Wymaga urządzenia magazynu importowego

� Ryzyko transportowe importera

� Większe zaangażowanie kapitału
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Import pośredni

� Dokonywany nieregularnie lub w małych ilościach

� Rozporoszony na terenie wielu krajów

� Ceny są korzystniejsze, ponieważ zakupy mają 
charakter masowy i są dokonywane przez firmy handlu 
zagranicznego

� Konieczna jest dobra znajomość rynku ze strony firm 
handlu zagranicznego
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Import pośredni …

� Możliwość dostosowania importowanych towarów 
przez firmy handlu zagranicznego do wymagań 
odbiorców

� Brak problemów związanych z poszukiwaniem źródeł 
zaopatrzenia

� Stała gotowość dostaw
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Handel tranzytowy

� Jest to obrót towarowy nie dokonywany 
bezpośrednio między eksporterem w kraju 
wytworzenia a importerem w kraju odbiorcy, ale 
odbywający się za pośrednictwem firmy tranzytowej 
znajdującej się w trzecim kraju

� Wyróżnia się handel tranzytowy aktywny i pasywny 
oraz handel tranzytowy pośredni i bezpośredni
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Handel tranzytowy aktywny
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Handel tranzytowy pasywny
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Handel tranzytowy stosowany, gdy:

� Utrudniony jest handel bezpośredni z 
określonym krajem (względy polityczne)
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Handel tranzytowy pośredni
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Handel tranzytowy bezpośredni

Firma tranzytowa nie bierze udziału w handlu towarowym 
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Obrót reparacyjny
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Obrót reparacyjny

� Wysyłanie za granicę uszkodzonych 
przedmiotów bądź urządzeń w celu ich 
naprawy albo przyjmowaniu ich do naprawy 
w kraju i odsyłaniu z powrotem do 
właściciela 
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Rodzaje obrotu reparacyjnego

� Obrót aktywny –polega na wysłaniu za granicę 
uszkodzonych przedmiotów lub urządzeń w celu 
ich naprawy

� Obrót pasywny - polega na przyjęciu 
uszkodzonych przedmiotów z zagranicy w celu 
dokonania ich naprawy i odesłania ponownie do 
właściciela
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Zastosowanie obrotu reparacyjnego

� Niższe koszty wykonania usługi w innym 
państwie

� Eksporter nie posiada serwisów i magazynów 
na terytorium kraju, do którego sprzedał swoje 
produkty
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Obrót uszlachetniający
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Obrót uszlachetniający

� Wysłanie za granicę produktu 
niewykończonego w celu odpłatnego 
wykonania kolejnych faz procesu produkcji lub 
obróbki bądź wykończenia zewnętrznego

� Towar wraca do kraju pochodzenia, pozostając 
cały czas własnością wysyłającego 
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Rodzaje obrotu uszlachetniającego

� Obrót aktywny - polega na odpłatnym przerobie 
towarów otrzymanych w tym celu czasowo z 
zagranicy

� Obrót pasywny - polega na wysłaniu towarów 
do odpłatnego przerobienia czasowo za granicę
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Obrót licencjami i know-how
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Licencje

� Umowy licencyjne - umowy, na mocy których 
właściciel patentów, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych oraz znaków towarowych 
(licencjodawca ) udziela innej osobie 
(licencjobiorcy ) upoważnienia do korzystania z 
tych praw w zakresie określonym w umowie 
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Rodzaje umów licencyjnych

Ze względu na charakter zobowiązania dawcy licencji: 

� czyste - obejmujące tylko prawa patentowe, 

� złożone - zawierające inne, dodatkowe zobowiązania, 
takie jak dostarczenie odpowiednich materiałów, 
przekazanie całego know-how, wraz z jego zmianami
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Rodzaje umów licencyjnych

Ze względu na zakres przedmiotowy i terytorialny 

� wył ączne - gdy na danym terytorium tylko jeden podmiot 
otrzymuje licencję

� niewył ączne - licencjodawca może udzielić 
analogicznych uprawnień kolejnym podmiotom, które 
będą konkurować z pierwszym licencjobiorca ̨
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Rodzaje umów licencyjnych

Ze względu na stopień uprawnień licencjobiorcy: 

� pełne - gdy biorca może swobodnie korzystać z nabytych 
praw

� niepełne - gdy w poważnym stopniu ograniczone zostały 
uprawnienia biorcy, tzn. może korzystać z licencji tylko w 
ściśle określony sposób
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Rodzaje umów licencyjnych

Ze względu na czas i obszar obowiązywania umowy: 

� ograniczone - gdy podmiot uzyskuje uprawnienia tylko na 
określony czas lub może je wykonywać tylko na danym 
terytorium

� nieograniczone - nie ma wyszczególnionych restrykcji



�

Rodzaje umów licencyjnych

Ze względu na zakres dodatkowych usług świadczonych 
przez licencjodawcę

� licencja czynna - gdy licencjodawca bierze udział we 
wdrożeniu licencji, np. prowadzi szkolenia, doradztwo

� licencja bierna - kiedy rola podmiotu przekazującego 
licencję sprowadza się wyłącznie do jej przekazania 
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� Licencjobiorca w zamian za korzystanie z praw przyznanych 
w umowie płaci licencjodawcy stosowne wynagrodzenie 

� Opłata licencyjna może być jednorazowa lub płacona 
okresowo w ratach równych lub uzależnionych od wielkości 
produkcji

� Zapłata może być dokonywana w formie niepieniężnej, np. 
poprzez dostawy wyrobów licencyjnych
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Franchising
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Definicja franchisingu

� Umowa, na mocy, której podmiot, zwany franczyzantem
(franczyzobiorcą), uzyskuje prawa do sprzedawania 
markowych produktów i usług lub do produkcji w 
uzgodnionej z inną firmą, zwaną franczyzerem
(franczyzodawcą), postaci i według ściśle ustalonych 
reguł, gwarantujących utrzymanie jednolitych standardów 
oferty
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W zamian za możliwość korzystania z technologii, know-how, 
znaków firmowych itd., franczyzant wnosi dawcy opłaty: 

� wstępną za dopuszczenie do sieci

� okresowe, mogą być stałe lub uzależnione od skali obrotów 

Franczyzant prowadzi działalność samodzielnie (we własnym 
imieniu i na własny rachunek), na określonym obszarze, ale 
według wskazówek i pod kontrolą dostawcy 
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Leasing
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Definicja leasingu

Umowa, na mocy której posiadacz danego dobra daje prawo używania 
przez określony czas innej osobie fizycznej lub prawnej w zamian za 
ustalone, okresowe opłaty. 

W klasycznej sytuacji wyróżniamy trzy podmioty: 

� producent dobra

� specjalistyczna firma leasingowa (leasingodawca)

� podmiot korzystający (leasingobiorca)



�

Rodzaje leasingu

� Finansowy - najbardziej klasyczny rodzaj leasingu, jest to 
umowa zawierana zwykle na taki okres czasu, że przedmiot 
kontraktu ulega całkowitej amortyzacji. 

� Po wygaśnięciu umowy własność przedmiotu przechodzi 
zwykle na leasingobiorcę. W trakcie trwania umowy ponosi 
koszty amortyzacji, utrzymania rzeczy w należytym stanie, 
jej ubezpieczenia itp. 



�
Rodzaje leasingu

� Operacyjny - leasingodawca użycza dobra inwestycyjne 
leasingobiorcy najczęściej na krótszy czas od okresu jego 
gospodarczej używalności (z reguły do 3 lat)

� Przedmiotem leasingu operacyjnego są dobra, których 
wartość początkowa jest bardzo wysoka i które mogą być 
używane przez kilku kolejnych użytkowników

� Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu wraca do 
finansującego, on odpowiada najczęściej za remonty i 
naprawy, jego obciążają koszty amortyzacji
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Rodzaje leasingu

� Zwrotny - właściciel sprzedaje część swojego majątku firmie 
leasingowej, a następnie bierze go od niej w leasing

� Ma to miejsce zazwyczaj w sytuacji, gdy leasingobiorca ma 
kłopoty z płynnością finansowa ̨

� Uzyskuje w ten sposób gotówkę a jednocześnie może w 
nieprzerwany sposób korzystać ze sprzedanego dobra 
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Rodzaje leasingu

� Wspomagany - gdy leasingodawca pokrywa tylko część ceny zakupu 
dobra, a na resztę udzielany jest przez inne podmioty finansowe kredyt 

� Własność przedmiotu zachowuje tzw. powiernik, na którego konto 
wpływają opłaty leasingowe

� W pierwszej kolejności przeznacza on je na spłatę kredytu (raty i 
odsetki), a dopiero w drugiej na raty dla leasingodawcy

� Gdy okres leasingu dobiega końca powiernik spłaca wierzycieli i 
własność przedmiotu leasingu przechodzi na leasingodawcę



�

Rodzaje leasingu

� Netto (czysty) - gdy przedmiotem umowy jest tylko 
przekazanie przedmiotu do używania, a na leasingodawcy 
nie ciążą żadne dodatkowe obowiązki

� Brutto (pełny) - gdy leasingodawca oprócz wydania 
przedmiotu umowy jest zobowiązany do dodatkowych 
świadczeń, takich jak: konserwacja, naprawy, koszty 
podatków, ubezpieczenia, transport itp
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Rodzaje leasingu

� Pośredni - gdy leasingiem zajmuje się wyspecjalizowana 
firma, która nabywa urządzenie od producenta, a następnie 
oferuje je innym podmiotom na zasadzie leasingu

� Bezpośredni - gdy leasing prowadzony jest przez 
wytwórców danego dobra
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Rodzaje leasingu

� Międzynarodowy - transakcja leasingu ma charakter 
międzynarodowy, jeżeli finansujący i korzystający mają 
różną przynależność państwową, określaną z reguły na 
podstawie miejsca ich utworzenia, miejsca siedziby lub 
zamieszkania
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Zalety leasingu  dla korzystającego

� Możliwość finansowania inwestycji w całości (lub w części) ze środków 
obcych (bez korzystania z własnych zasobów lub kredytów)

� Szybki i korzystny dostęp do nowoczesnych technologii

� Łatwiejsza wymiana środków trwałych ekonomicznie zużytych na nowe

� Możliwość dostosowania płatności za korzystanie z leasingu do 
specyfiki przedsiębiorstwa i jego wyposażenia

� Zapewnienie firmie niezbędnej płynności finansowej
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Zalety leasingu  dla leasingodawcy

� Zarabia na dodatkowych opłatach ponoszonych przez 
leasingobiorce ̨ przekraczających wartość przedmiotu 
leasingu

� Możliwość uzyskania specjalnych premii u producentów z 
którymi stale współpracuje

� Przez cały czas trwania umowy zabezpieczony jest przed 
niewypłacalnością korzystającego, ponieważ do niego 
należy przedmiot leasingu 



�

Transakcje wiązane

� Zakup lub sprzedaż dóbr są uzależnione od sprzedaży lub zakupu 
innych dóbr

� Umowy kupna-sprzedaży nie muszą równoważyć się wartościowo

� Dostawy i płatności z tytułu umów mogą następować w innych 
terminach

� Formy i sposoby płatności nie muszą być jednakowe

� Umowy mogą dotyczyć 2 podmiotów (importer i eksporter lub 3 
podmiotów (dodatkowo odbiorca importowanego towaru)



�

Transakcje wymienne poziome

� Uzależnienie sprzedaży lub kupna jednego towaru od 
sprzedaży lub kupna innego towaru

� Kupujący złożenie zamówienia u określonego eksportera 
uzależnia od dokonana określonego zakupu. Importer 
wywiera presję na eksporterze

� Eksporter warunkuje sprzedaż od dostawy innego towaru



�

Transakcje wymienne pionowe

� Uzależnienie sprzedaży lub kupna jednego dobra 
zagranicznego od równoczesnej sprzedaży lub kupna innego 
dobra

� Eksporter uzależnia sprzedaż towarów atrakcyjnych od 
zakupu przez importera towarów mniej zbywalnych

� Importer uzależnia zakup towarów mniej chodliwych od 
sprzedania towarów bardzo atrakcyjnych



�

Transakcje kompensacyjne

� Wymiana towaru za towar, bez regulowania należności w dewizach

� Warunek: wzajemne równoważenie się wartości towaru importowanego 
i eksportowanego

� Nieskompensowana nadwyżka wartości może być rozliczana w formie 
pieniężnej

� W transakcji biorą udział co najmniej 4 podmioty (2 eksporterzy i 2 
importerzy z 2 krajów) (importer i eksporter rozliczają się w walucie 
krajowej)

� Powód: chęć utrzymania wymiany towarowej na określonym poziomie, 
mimo trudności płatniczych jednego z partnerów
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Transakcje barterowe

� Towar za towar

� Uczestniczą 2 partnerzy (jednocześnie są importerami i 
eksporterami)

� Brak rozliczeń wewnątrz kraju



�

Konsorcja eksportowe

� Tworzone przez samodzielne pod względem prawnym podmioty w celu 
realizacji określonego przedsięwzięcia za granicą

� Projekty duże (np. Inwestycje w przemyśle)

� Nakłady na realizację projektu ponoszą jednostki uczestniczące w 
konsorcjum

� Po okresie rozruchu przedsięwzięcie powinno się samofinansować

� Wiążą się z dużym ryzykiem



�

Inwestycje bezpośrednie

� Forma długoterminowej lokaty kapitału za granicą polegająca 
na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i 
wyposażeniu go w kapitał zakładowy lub wykup 
większościowy akcji przedsiębiorstwa zagranicznego

� Inwestycjami bezpośrednimi są również kredyty zagraniczne



�

Podstawowe pytanie

� Co będzie lepszym rozwiązaniem, eksport czy 
inwestycje bezpośrednie?



�

Korzyści z inwestycji za granicą:

� Niższe koszty płac za granicą niż w kraju

� Obecność na rynku zbytu za granicą

� Długofalowe zwiększenie zdolności konkurencyjnej

� Zdobywanie nowych rynków zbytu

� Pozbycie się ryzyka walutowego

� Tańsze surowce



�

Korzyści z inwestycji za granicą:

� Niższe koszty transportu do odbiorców

� Ulgi podatkowe w kraju inwestowania

� Wyeliminowanie problemów związanych z wwozem 
towarów

� Tani reimport



�

Skutki podejmowania inwestycji bezpośrednich:

� Ograniczenie transferu zysków

� Ryzyko polityczne 

� Możliwość dyskryminacji

� Warunek udziału mniejszościowego

� Utrata miejsc pracy w kraju



�

Formy handlu na rynkach 
zorganizowanych

� Targi

� Giełdy

� Aukcje

� Przetargi

� Wolne obszary celne



�

Globalizacja



�

Geneza globalizacji
� Termin „globalizacja” w powszechnym użyciu znalazł się w połowie lat 80. XX w., aby 

określić głębokie przeobrażenia w gospodarce światowej będące wynikiem liberalizacji 
stosunków gospodarczych, zmniejszenia roli państw w gospodarce, internacjonalizacji 
kapitału, rewolucji informatycznej i wzrostu znaczenia międzynarodowych korporacji

� W latach 80. XX w. globalizacja była rozumiana przede wszystkim jako 
upowszechnianie się konsumpcyjnego modelu życia, którego wzorce dawała rozwinięta 
gospodarka amerykańska, stąd często za synonimy globalizacji przyjmowano takie 
słowa, jak: 

amerykanizacja,
kalifornizacja,
mcdonaldyzacja życia 



�

Definicja globalizacji

� Roland Robertson: globalizacja jako proces, poprzez który 
świat staje się w coraz większym stopniu jednym wspólnym 
miejscem (single place). Jednostką analizy naukowych 
dociekań powinien stać się globalny system, a nie jego części 
składowe takie jak: państwo, naród czy religia



�

Definicja globalizacji

� McGrew określa globalizację jako: wielość powiązań i wzajemność oddziaływań państw i 
społeczeństw, tworzących obecny system światowy

� Jego zdaniem proces globalizacji ma podwójny wydźwięk, po pierwsze jest to: zakres 
(zasięg) oraz: intensywność (głębokość). 

� Proces ten tworzą działania i zjawiska na skalę ogólnoświatową. 

� Obejmują one znaczną część kuli ziemskiej. Po drugie, globalizacja polega na 
wzmocnieniu wzajemnych zależności jak i współdziałania pomiędzy wszystkimi 
państwami i społeczeństwami. 



�

Definicja globalizacji

� Antony Giddens, brytyjski socjolog: Globalizacja jest 
skomplikowanym zbiorem procesów, które często działają 
przeciwstawnie, powodując powstawanie konfliktów, 
podziałów oraz nowych form stratyfikacji społecznej. 

� Dlatego, na przykład, odżywanie lokalnych nacjonalizmów 
oraz podkreślanie lokalnych tożsamości jest bezpośrednio 
związane z globalnymi oddziaływaniami, w stosunku do 
których stoją w opozycji



�

Determinanty globalizacji 

� gwałtowne kurczenie się świata, świat staje się „globalną wioską”

� powstanie globalnego rynku finansowego

� gwałtowny wzrost przepływów BIZ

� zdominowanie gospodarki globalnej przez korporacje transnarodowe

� większe rozproszenie geograficzne poszczególnych etapów w procesie 
wytwarzania

� brak geograficznej ciągłości łańcucha wartości dodanej w skali globalnej

� zinstytucjonalizowanie wielu sfer życia, w tym działalności gospodarczej



�

Kwestionowanie teorii ekonomicznych 

� Proces globalizacji doprowadza do podważenia założeń 
makroekonomicznych Keynesa

� W szczególności poddawane jest w wątpliwość jego 
dokonanie związane z koncepcją kierowania globalnym 
popytem. 

� W wyniku globalizacji, badania makroekonomiczne danego 
państwa stają się bezprzedmiotowe. 



�

Kwestionowanie teorii ekonomicznych 

� Poprzez otworzenie międzynarodowego rynku, globalizacja 
sprowadza do roli podwykonawczej rynek wewnętrzny. 

� Mniejsze znaczenie przybiera analiza kosztów względnych 
wymiany towarów w sytuacji, kiedy można lokować kapitał 
uwzględniając absolutne różnice rynku. 



�

Kwestionowanie teorii ekonomicznych 

� W wyniku ułatwionego dostępu do globalnych rezerw 
majątkowych mniejszą rolę odgrywa kreacja kapitału i jego 
krajowe spożytkowanie. 

� Poszczególne państwa nie mogą się opierać wyłącznie na 
własnych oszczędnościach i przy ich pomocy dotować 
inwestycje, gdyż w skutek globalnej gospodarki może 
nastąpić ich transfer do innych państw. 



�

Kwestionowanie teorii ekonomicznych 

� Globalizacja to także wyzwanie dla mikroekonomii. 

� Nacisk na rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw to cecha XXI 
wieku. 

� Tworzenie kompleksów przedsiębiorczości, firm potrafiących się 
dopasować do zmiennych warunków, presja na rozwój wiedzy i 
rywalizacja o przyszłość to doskonała egzemplifikacja odejścia od 
zasad neoklasycznej mikroekonomii



�

Kwestionowanie teorii ekonomicznych 

� Czasy współczesne wymuszają na przedsiębiorstwach 
podniesienie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych 
usług, a od międzynarodowych korporacji wymaga się 
umiejętności sprostania konkurencji rynkowej i dostosowania 
się do zmiennych realiów



�

Cechy globalizacji

� Wielowymiarowość

� Integrowanie

� Współzależności międzynarodowe

� Związek z postępem nauki, techniki, organizacji

� Kompresja czasu i przestrzeni

� Dialektyczny charakter



�

Źródła
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