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GOSPODARKA ŚWIATOWA



Plan prezentacji

1. Postępujący proces automatyzacji

2. Zmiany demograficzne na świecie

3. Migracje

4. Procesy integracji regionalnej w świecie

5. Nowe potęgi gospodarcze

6. Integracja czy dezintegracja?

7. Najważniejsze wyzwania



Cel prezentacji

• Przedstawienie najważniejszych wyzwań 
stojących przed gospodarką światową w 
najbliższych latach

• Wypracowanie odpowiedzi na pytanie, czy XXI 
wiek to epoka integracji czy dezintegracji 
państw i społeczeństw?



CZŁOWIEK VS TECHNOLOGIA

Postępujący proces automatyzacji



Postępujący proces automatyzacji

Sprawozdanie grupy roboczej Komisji Prawnej 
Parlamentu Europejskiego: 

„Na przestrzeni kilku dekad (sztuczna inteligencja przyp.) może 
przewyższyć ludzkie zdolności intelektualne. Jeśli nie przygotujemy się 
tego, będzie stanowić to wyzwanie dla zdolności ludzi do kontrolowania 

własnej twórczości oraz ... dla przetrwania ludzkiego gatunku. „

• Bank Ameryki w styczniu br. podał, że roboty w 2025 roku będą
prawdopodobnie wykonywać 45 proc. zadań produkcyjnych w przemyśle. To
ogromny wzrost, bo dziś odpowiadają jedynie za 10 proc. takich zadań.

Jakie rozwiązanie? 
• Komisja uważa, że niektóre maszyny powinny zyskać status elektronicznej osoby.

• Właściciele robotów, które zastępują ludzi w pracy, powinni płacić podatki albo
wnosić składki na ubezpieczenie społeczne.



Czy roboty zastąpią ludzi ? 



W ciągu dwóch dekad roboty mogą 
zastąpić w pracy co trzeciego 

człowieka.

Jeśli przyjąć, że prognozy Deloitte'a mają 
charakter uniwersalny i można je 
zastosować także dla Polski to w ciągu 
dwóch dekad, za sprawą maszyn 
wyparuje 4 – 5 mln miejsc pracy. 



Globalna sprzedaż robotów w latach 
2002 – 2014 

Źródło: 
http://blogs.worldbank.or
g



Udział wysoko zautomatyzowanych 
prac w krajach OECD.

Przeciętnie wynosi 9%. 



Henn-na Hotel – hotel w Japonii, całkowicie obsługiwany przez roboty 





Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do stworzenia prawa dla robotów.

Już wcześniej wśród pomysłów 
związanych z "regulowaniem robotów" 

wskazywano na konieczność 
umieszczania w robotach wyłączników 

(tzw. kill switches) pozwalających na 
natychmiastowe wyłączenie maszyn w 
razie problemów. Dyskutowano także o 

potrzebie stworzenia pojęcia "osoby 
elektronicznej", które byłoby 

uzupełnieniem dla pojęć "osoba 
fizyczna" oraz "osoba prawna". 



"Na przestrzeni kilku dekad sztuczna inteligencja 
może przewyższyć ludzkie zdolności intelektualne. 

Jeśli nie przygotujemy się do tego, będzie stanowić to 
wyzwanie dla zdolności ludzi do kontrolowania 

własnej twórczości oraz... dla przetrwania ludzkiego 
gatunku" - można było przeczytać w sprawozdaniu z 

posiedzenia komisji.

Rosnąca europejska armia robotów, wykorzystywanych do pracy w zastępstwie 
wadliwych, chorowitych i popełniających błędy ludzi, może być opodatkowana i 

"ozusowana". Unia Europejska pochyliła się ostatnio nad problemem zastąpienia 
człowieka przez maszynę i z właściwą sobie powagą przystąpiła do planów nałożenia 

danin na to zbliżające się do ludzkości zagrożenie



Zamieszanie związane z zabójstwami czarnoskórych 
obywateli przez policjantów w USA sprowokowały 

egzekucje 5 policjantów na demonstracjach ruchu Black 
Lives Matter. Ich zabójcę zastrzelił policyjny robot. To 
prawdopodobnie pierwsza tego typu akcja w historii 

amerykańskiej policji.

Warto zauważyć, że działania robota były w pełni 
kontrolowane przez ludzi. Kierowali nim policjanci po 
uprzednim załadowaniu go ładunkiem wybuchowym



ZMIANY DEMOGRAFICZNE NA 
ŚWIECIE



STRUKTURA WIEKU I PŁCI NA 
ŚWIECIE W ROKU 1970



STRUKTURA WIEKU I PŁCI 
NA ŚWIECIE W ROKU 

2015 



PROCENTOWY WZORST LUDNOŚCI 
ŚWIATA W DANYCH GRUPACH 
WIEKOWYCH W LATACH 1970-2015 



PRZECIĘTNA ILOŚĆ URODZEŃ NA 
KOBIETĘ W LATACH 1970 - 2015



PRZECIĘTNA OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ 
TRWANIA ŻYCIA W LATACH 1950-
2060



PRZEWIDYWANY WZORST LICZBY LUDNOŚCI 
W WIEKU 40-79 LAT 



PRZEWIDYWANY WZORST LICZBY 
LUDNOŚCI W WIEKU 60-79 LAT 



PRZEWIDYWANY WZORST LICZBY LUDNOŚCI W WIEKU 0-19 
LAT 



PRZEWIDYWANY WZORST LICZBY LUDNOŚCI W WIEKU 85+



WZROST LICZBY LUDNOŚCI NA 
ŚWIECIE 



Populacja na świecie w roku 2017 według regionów 

Źródło: 
http://www.worldo
meters.info/



WNIOSKI
• Społeczeństwo się starzeje – coraz większy udział osób starszych 

w społeczeństwie, coraz mniejszy udział dzieci, 
• Piramida wieku przestaje być piramidą – ilość osób w wieku 

przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym coraz 
bardziej się wyrównuje,

• Rodziny są coraz mniejsze (w 1970 średnio 4 dzieci w rodzinie,
w 2015 już tylko 2),

• Przeciętna oczekiwana długość trwania życia stale zwiększa się,
• Ilość ludzi na świecie rośnie i to w coraz szybszym tempie.



MIGRACJE

• HISTORIA

• ROSJA

• USA

• Unia Europejska



Podział migracji

❖ Ze względu na czas trwania:
• Trwałe lub definitywne
• Okresowe (sezonowe – krótkookresowe: 2-12 msc, długookresowe > 12 msc.)
• Wahadłowe (codzienne – np. dojazd do pracy)

❖ Ze względu na zasięg
• Wewnętrzne (w obrębie jednego kraju i między jednostkami 

administarcyjnymi)
• Zewnętrzne (międzynarodowe, międzykontynentalne)

Uwaga: podział wewnętrzne-zewnętrzne zaciera się (np. migracje w obrębie UE)

*Migracje zagraniczny są zdefiniowane jako fakt zmiany kraju miejsca zamieszkania
w określonym czasie (w zależności od prawa: 3 msc, 6 msc , a najczęściej 12 miesięcy)

• ONZ zaleca, aby napływ na pobyt krótszy niż 3 msc nie traktować jako imigracja.



Cechy osób migrujących

• Większą ruchliwość przestrzenną wykazują kobiety, które jednak
migrują z reguły na mniejsze odległości

• Wzmożoną skłonność do migracji mają osoby młode oraz samotne
(migracja związana jest z cyklem życia człowieka)

• Większa skłonność pracowników umysłowych niż u pracowników
fizycznych

• Wśród migrantów przeważają osoby przedsiębiorcze (aktywne,
zaradne) oraz wykonujące wolne zawody (np. lekarze)

• Bardziej skłonne do migracji są osoby, które już kiedyś migrowały



USA – najbardziej naznaczone migracją 
państwo w historii świata

• XX wiek – okres największego ruchu migracyjnego do USA
• 11 mln obcokrajowców przybyło do USA w latach 90-tych ! 

(rekord wszechczasów_
• Pierwsza dekada XX wieku – 9 mln imigrantów
• Lata 90-te : 15% społeczeństwa stanowili imigranci , 

pierwsza dekada: 10%
• Liczba legalnych migrantów dwóch ostatnich dekad 

wyniosła ponad 10 mln (liczba nielegalnych imigrantów 
przekracza ją niemal dwukrotnie!)

• Od 2000 roku liczba imigrantów wynosi rocznie 1 mln
• Główny obszary osiedleń: Kalifornia, NYC, Floryda, Texas (są 

to obszary z największym odsetkiem obywateli urodzonych 
poza USA) 



Liczba mieszkańców USA 



PROGNOZA DLA USA

Przy zachowaniu trendu z ostatnich dekad pod koniec XXI 
wieku liczba obywateli dzięki migrantom wzrośnie do:

600 mln obywateli

Amerykańskie prawo dzieli osoby przebywające na
terytorium USA na dwie kategorie: obywateli [citizens]
i cudzoziemców [aliens]. Spośród tych ostatnich możemy
wyróżnić: imigrantów, uchodźców lub azylantów, oraz
nieimigrantów (non-immigrants) – przebywających
w Stanach Zjednoczonych bez zamiaru osiedlenia się.

http://www.psz.pl/tags/usa


Migracja a Rosja

• 13 czerwca 2012 roku prezydent Władimir Putin 
zatwierdził Koncepcję państwowej polityki 
migracyjnej Federacji Rosyjskiej do 2025 roku. 

• Recepta na złagodzenie negatywnych skutków 
niżu demograficznego oraz wypełnienie luk na 
krajowym rynku pracy.

• Według prognoz ekspertów z Rosyjskiej Akademii 
Nauk, w ciągu najbliższych pięciu lat liczba 
ludności aktywnej zawodowo w Rosji będzie się 
zmniejszać o około 1 mln rocznie.



• Głównym deklarowanym celem koncepcji jest zwiększenie liczby ludności 
Rosji oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego kraju. W tym celu 
postuluje się przyciągnięcie do Rosji imigrantów, w tym wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, studentów oraz taniej siły roboczej, czyli 
osób wykonujących proste prace w sektorach już teraz zdominowanych 
przez imigrantów: budowlanym, usług komunalnych i handlu. 

• Rosja jest głównym kierunkiem imigracji na obszarze WNP, a obywatele 
krajów Wspólnoty stanowią ok. 90% wszystkich imigrantów. Według 
Federalnej Służby Migracyjnej obecnie w Rosji stale przebywa ok. 1,3 mln 
legalnych imigrantów.

• Według oficjalnych danych Rosyjskiego Urzędu Statystycznego napływ 
imigrantów do Rosji w roku 2010 wyniósł 191,7 tys. Jednak rzeczywista 
skala migracji może być znacznie większa: szacunki ekspertów są rozbieżne 
i mówią o 5 a nawet 12 mln osób 

• W latach 2003–2009 około 15 mln mieszkańców Rosji (co dziesiąty 
obywatel) zmieniło region zamieszkania w obrębie FR (głównie mieszkańcy 
Kaukazu + wyludnienie Syberii) 



Prognoza demograficzna

Ilu ludzi żyłoby w Unii Europejskiej w 2060 roku bez 
procesu migracji?

• Więcej niż 400 milionów ludzi, ale mniej niż 
500 milionów 

Ludność Unii Europejskiej teraz – 508 mln
(UE zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem ludności po Chinach i Indiach)



Dane online UNHCR: http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean


PODSTAWOWE DANE

MIGRACJE - 2014 ROK

• Ponad 3,8 mln osób imigrowało do jednego z 28 państw członkowskich UE 

• 2,8 mln emigrantów opuściło Unię Europejską 

POCHODZENIE MIGRANTÓW

• 1,6 mln obywateli krajów spoza UE

• 1,3 mln obywateli z krajów członkowskich UE innych niż kraj docelowy

• 870 000 obywateli powracających do krajów pochodzenia

EU population – 508 mln



Statystyki pod względem udziału państw 
członkowskich w rozkładzie ludności migrującej

Liczba imigrantów

• Niemcy odnotowały największą liczbę – 884 900 osób

• Wielka Brytania – 632 000

• Hiszpiania – 305 500

• Polska– 222 300

Liczba emigrantów

• Największą liczbę odnotowała Hiszpania – 400 400

• Niemcy – 324 200

• Polska – 268 300
MIGRATION FLOWS IN 2014 



2014

Struktura wieku 
imigrantów pod 
względem 
obywatelstwa 
(z lub spoza UE)

Mediana wieku 
imigrantów 
przybywających 
do UE wyniosła w 
2014 roku 28 lat.

W 2015 roku 
mediana wieku 
całej populacji UE 
wyniosła 42 lata. 



2015: 2 100 zmarłych/zaginionych | 2014: 3 500 zmarłych/zaginionych

Top 5 krajów pochodzenia (Styczeń - Sierpień 2015):

1. Syria (38%)

2. Erytrea (12%)

3. Afganistan (11%)

4. Nigeria (5%)

5. Somalia (4%)

Uchodźcy i migranci przekraczający 
Morze Śródziemne



50%
Females

50%
Males

78%
Working age
population (15-64 years)5%

of the total working
age population in the EU

2011 20 106 041 4%

2012 20 289 850 4%

2013 20 477 169 4%

2014 19 566 332 4%
of the total

EU population

Non-EU nationals residing in the  EU

Turkey  

Morocco

China (incl. Hong Kong)

India  

Ukraine  

Russia  

Albania  

Pakistan  

United States

Ecuador

1 631 639

1 371 830

736 886

652 973

608 193

565 202

521 481

421 002

358 572

316 137

Top 10 countries of origin of non-EU nationals residing in the  EU*

*Note: Data provided by 20 EUStates



Źródło i rodzaj danych 2014 2015

UNHCR: migranci przekraczający Morze 

Śródziemne
216 054 894 511

(do końca listopada)

Eurostat: aplikacja o status uchodźcy 627 780 870 000
(to końca października)

Frontex: nielegalne przekroczenia granicy 282 000 1 236 887
(do końca października)



European Border and Coast Guard 
Agency | FRONTEX

Cele European Border and Coast Guard Agency:

• Koordynowanie współpracy państw UE w zakresie granic
zewnętrznych organizacji

• Wspieranie ochrony granic na lądzie, w powietrzu i na morzu przez
wzmacnianie, koordynowanie i planowanie działań państw
członkowskich

• Koordynowanie rozlokowania i rozporządzanie niezbędnego
sprzętu (helikoptery, łodzie) oraz zarządzanie specjalnymi
jednostkami straży granicznej do pomocy krajom najbardziej
dotkniętym napływem migrantów



RAPID REACTION POOL by Frontex

• Agencja stworzy specjalny oddział straży granicznej -
około 1500 funkcjonariuszy i innych przystosowanych
do szybkich interwencji organizowanych w
odpowiedzi na wyjątkowe, niebezpieczne sytuacje
przy zewnętrznych granicach

• Członkowie oddziału będą pochodzili z krajów
członkowskich, które zostaną wezwane do
wystawienia swojej reprezentacji przez agencję.



Porozumienie UE – Turcja
(20 marca 2016)

EU-Turkey Statement:
• Irregular migrants will be returned to Turkey
• For every Syrian returned to Turkey from Greek islands – one Syrian

will be resettled to the EU
• EU will give €3 billion (and next €3 billion till 2018) under the

Facility for Refugees in Turkey

1,614 Syrian refugees have been resettled from Turkey to Europe and 
the return of 578 irregular migrants has been carried out from the 
Greek islands to Turkey, in full respect of EU and international law.

(dane z 28 października 2016)

FIRST COUNTRY OF ASYLUM



Syria - największy kryzys humanitarny ostatnich lat 

• trwająca od 2011 r. wojna domowa, w której obok walczących początkowo 
dwóch stron: sił reżimu Baszara al-Asada i opozycji (bardzo zróżnicowanej i 
podzielonej wewnętrznie) dołączyło w 2014 r. trzecie ugrupowanie -
Państwo Islamskie (PI);

• łamanie praw człowieka i zasad humanitarnych, nadużycia, stosowanie 
tortur i nieludzkiego traktowania, pozaprawne egzekucje, zbrodnie 
wojenne, jakich dopuszczają się wszystkie strony zaangażowane w konflikt 
w Syrii (w tym używanie broni chemicznej i bomb beczkowych przez siły 
reżimu). Wszystkie strony konfliktu używają ciężkiej broni na gęsto 
zaludnionych terenach;

• UNICEF ocenia, że na terenie Syrii 5,6 mln dzieci potrzebuje pilnej pomocy, 
z czego ponad 2 mln przebywa na terenach o ograniczonym dostępie bądź 
całkowicie obciętych od pomocy humanitarnej;



• Agendy ONZ szacują liczbę wewnętrznych przesiedleńców 
w Syrii na 7,6 mln, natomiast liczbę osób potrzebujących 
pilnej pomocy humanitarnejna 12,2 mln. 

• Liczba uchodźców, którzy schronili się poza granicami kraju 
przekroczyła 4 mln., z czego 1,8 mln przebywa w Turcji, 
niemal 1,2 mln w Libanie, 629 tys. w Jordanii, 249 tys. w 
Iraku i 132 tys. w Egipcie;

• w Turcji przebywa w chwili obecnej ponad 1 805 000 
zarejestrowanych syryjskich uchodźców. Około 220 tys. 
spośród nich mieszka w 22 obozach prowadzonych przez 
rządową agencję pomocy i ulokowanych jest w południowej 
części Turcji na pograniczu z Syrią.

Uchodźcy z Syrii (lipiec 2015)



Jaką pomoc otrzymują uchodźcy?



Główne szlaki migracyjne do Grecji
Source: UNHCR 



Liczba migrantów przybywających do Grecji każdego dnia 
(termin: 1 marca – 8 lipca 2016)



Miesięczny rozkład liczby migrantów 
przypływających do Grecji (2016-2017)



Struktura wieku i płci migrantów napływających 
do Grecji (styczeń 2017)

Source: UNHCR 



Serbia a kryzys migracyjny
(dane UNHCR, 5 marca 2017)

• 7 800 uchodźców, osób poszukujących azylu i 
migrantów w Serbii

• Większość z nich pochodzi z Afganistanu i są 
rozlokowani w 17 obozach

• Około 2 900 uchodźców i migrantów znajduje się 
obecnie w Belgradzie

• Około 940 mężczyzn i chłopców mieszka na 
ulicach miasta



Polska a migracja

• Od początku lat 90. Polska przyznała status 
uchodźcy ponad 4 tys. cudzoziemców. 
Najwięcej z nich to obywatele Rosji;

• w pierwszej połowie 2016 r. status uchodźcy 
uzyskały w Polsce 44 osoby;

• w całym 2016 r. roku wnioski złożyło 12 tys. 
osób.



PROCESY INTEGRACJI 
REGIONALNEJ W ŚWIECIE

• Unia Europejska

• NAFTA

• CEFTA

• ASEAN 

• WNP

• BRICS



Unia Europejska
Założenie: 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht
Liczba członków: 28 krajów
Kraje kandydujące: Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra, Serbia, 
Turcja

http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_pl.html#poland http://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_pl



NAFTA
(Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)

Liczba członków: 3
założenie: 1 stycznia 1994 na postawie porozumienia podpisanego 17 grudnia 1992

http://conversableeconomist.blogspot.com/2014/05/nafta-turns-20.html



CEFTA
(Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu)

Liczba członków: 7
Założenie: 21 grudnia 1992

CEFTA Trade Statistics 2015



ASEAN
(Stowarzyszenie Narodów Azji 

Południowo-Wschodniej)

WNP 
(Wspólnota Niepodległych 

Państw)

Liczba członków: 11
Założenie: 8 grudnia 1991 r.

Liczba członków: 10
Założenie: 8 sierpnia 1967 r.



-> NOWE POTĘGI GOSPODARCZE

CELE:
- stworzenie nowego 

systemu walutowego
- zwiększenie roli państw 

rozwijających się w 
światowych 
instytucjach 
walutowych

- zreformowanie ONZ

https://acefinance.wordpress.com/2015/07/08/brics-brics-countries-account-for-
42-of-population-26-of-worlds-land-territory/



BRICS tworzą własny bank – New Development Bank. Ma być
przeciwwagą dla Banku Światowego oraz Międzynarodowego
Funduszu Walutowego

Kraje BRICS dążą do wyeliminowania dolara jako waluty światowej
(„produkt przeszłości”). Na dowód tego, od 2011 roku Rosja i Chiny
porzuciły dolara jako walutę rozliczeniową w transakcjach
międzynarodowych.

Kapitał wspólnego funduszu rezerwowego państw BRICS wyniesie 100
mld dolarów. Najwięcej wpłacą Chiny (41 mld dolarów). Rosja, Indie,
Brazylia włożą po 18 mld dolarów, a RPA dołoży 5 mld dolarów.

New Development Bank 
vs

The World Bank



Azjatycki Bank Inwestycji 
Infrastrukturalnych

• AIIB został założony 
w celu ścisłej współpracy 
państw dla realizowania 
potrzeb Azji.

• Zdaniem USA bank ten 
stanie się rywalem Banku 
Światowego i Azjatyckiego 
Banku Rozwoju. 



Lp. kraj PKB w mld USD

1 USA 16 840,54

2 Chiny 8 587,83

3 Japonia 5 693,19

4 Niemcy 3 574,17

5 Francja 2 661,09

6 Wlk. Brytania 2 500,72

7 Brazylia 2 296,72

8 Indie 2 226,82

9 Włochy 1 814,76

10 Kanada 1 800,37

Lp. kraj PKB w mld USD

1 USA 24 821,86

2 Chiny 22 165,78

3 Indie 6 593,49

4 Japonia 6 417,21

5 Niemcy 4 539,59

6 Brazylia 3 954,93

7 Wlk. Brytania 3 615,56

8 Francja 3 333,75

9 Kanada 2 570,78

10 Rosja 2 433,98

Potęgi gospodarcze 2015 i 2030

Na podstawie danych United States Department of Agriculture



XXI wiek epoką integracji czy 
dezintegracji ?

• Globalizacja – upadająca idea?

• Postępująca nacjonalizacja społeczeństw a liberalne władze 
(USA, Europa)

• Kryzys migracyjny

• Traktaty międzynarodowe

• Przyszłość organizacji międzynarodowych



Jakie według Ciebie są największe 
wyzwania gospodarki światowej?

1. Postępująca automatyzacja

2. Zmiany demograficzne

3. Kryzys migracyjny

4. Nacjonalizacja społeczeństw

5. Postępująca dezintegracja państw

6. Nowy ład finansowy (detronizacja $)



Źródła

Podręczniki:

• Geografia ekonomiczna, Kazimierz Kuciński

• Gospodarka Międzynarodowa – wyzwania i nowe trendy, Jerzy Schroeder, 
Łukasz Puślecki

• Repetytorium z geografii gospodarczej, Irena Fierla

Dane statystyczne instytucji/prezentacje:

- Eurostat (www.ec.europa.eu/Eurostat )

- UNHCR (www.unhcr.pl )

- Urząd do Spraw Cudzoziemców ( www.udsc.gov.pl )

Źródła własne: badania w terenie (Grecja 2016)

http://www.ec.europa.eu/Eurostat
http://www.unhcr.pl/
http://www.udsc.gov.pl/


Źródła

Artykuły (dostępne na stronach internetowych): 

• http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18523743,chinczycy-na-zlosc-usa-tworza-
wlasny-bank-swiatowy-ministerstwo.html

• http://archiwum.businessinsider.com.pl/swiat/najwieksze-gospodarki-2030-roku/bsnpe5

• http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kraje;bric;chca;reformy;mfw;i;banku;
swiatowego,146,0,610450.html

• http://forsal.pl/artykuly/877931,tajemnice-brics-nowy-porzadek-na-swiecie-z-chinami-jako-
liderem.html

• http://biqdata.wyborcza.pl/ilu-uchodzcow-znalazlo-w-polsce-schronienie

• https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-06-20/nowa-koncepcja-polityki-
migracyjnej-rosji

• http://sciaga.onet.pl/12581,61,177,148,1,22540,sciaga.html

• http://www.psz.pl/168-archiwum/migracje-w-usa

A także materiały udostępnione w platformie Youtube przez:  The Economist, Tedx talk, Forbes. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18523743,chinczycy-na-zlosc-usa-tworza-wlasny-bank-swiatowy-ministerstwo.html
http://archiwum.businessinsider.com.pl/swiat/najwieksze-gospodarki-2030-roku/bsnpe5
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kraje;bric;chca;reformy;mfw;i;banku;swiatowego,146,0,610450.html
http://forsal.pl/artykuly/877931,tajemnice-brics-nowy-porzadek-na-swiecie-z-chinami-jako-liderem.html
http://biqdata.wyborcza.pl/ilu-uchodzcow-znalazlo-w-polsce-schronienie
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-06-20/nowa-koncepcja-polityki-migracyjnej-rosji
http://sciaga.onet.pl/12581,61,177,148,1,22540,sciaga.html
http://www.psz.pl/168-archiwum/migracje-w-usa

