
Gospodarcza mapa świata w XXI wieku. 
Najważniejsze trendy współczesnej 

gospodarki światowej

GOSPODARKA ŚWIATOWA



Cele
• Zaprezentowanie rysu historycznego  

• Zarysowanie wybranych trendów współczesnej gospodarki na świecie

• Przedstawienie pomysłów na rozwiązanie niektórych problemów wynikających 
z zachodzących zmian gospodarczych

•Przedstawienie prognoz na przyszłość



Plan Prezentacji
• Rys historyczny

• Czynniki kształtujące globalne trendy gospodarcze

• Sytuacja Unii Europejskiej, potencjalne odpowiedzi na problem 
peryferyzacji 

• Zmieniająca się sytuacja Japonii

• Relacje USA-CHINY-EUROPA

• BRICS czyli przyszłość (?)

• Podsumowanie



Rozwój handlu międzynarodowego w 
okresie XX-XXIw.

- Całkowita wielkość PKB po raz pierwszy przekroczyła 1,000,000 mln 
pod koniec XIXw. , w 1913 2,733,365 mln.$ a w 2016r. według danych 
Worldbank wynosi ona 74,152,476 mln.$ 

- Handel międzynarodowy stanowi 44.7% GDP 



Czynniki kształcujące obecną 
gospodarkę światową 
• Potężny przyrost naturalny

•Internet

• Względny pokój na świecie

• Postęp technologiczny





Mechanizacja i Automatyzacja-
czyli przyszłość

 Skala problemu i 
kogo faktycznie 
będzie dotyczył



Potencjalne Rozwiązania…?

1) Robot tax

2) Basic income



UE

-Kryzys strefy euro

-Kryzys uchodźczy 

-Brexit

-Rok wyborów 

-Scenariusze na przyszłość

Źródło: IMF Economic Outlook (2016)



Analiza sytuacji bieżącej
 Spadek siły gospodarczej
 Problemy strefy euro



2017 kluczowym rokiem dla 
Europy?

Problemy banków 
mogą destabilizować 
strefę Euro

Non performing loans

Niestabilność 
polityczna

Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
Źródło: data.worldbank.org



Porównanie USA i Unii 
Europejskiej

Źródło: 
data.worldbank.org

Bank nonperforming loans to total gross loans (%)



Analiza sytuacji bieżącej
Starzejące się społeczeństwa



Analiza sytuacji bieżącej
Problemy młodych na rynku pracy

Źródło: tradingeconomics.com



Analiza sytuacji bieżącej
• Europa jednym z 

najrówniejszych 
społeczeństw



Problemy Unii?
Skomplikowana, 
niezrozumiała  struktura

Brak zaangażowania ze 
strony społeczeństw

Spadek zaufania do 
instytucji unijnych

Izolacjonizm



Przyszłość…?

Scenariusz 1: Kontynuacja

Scenariusz 2: Nic poza jednolitym 
rynkiem

Scenariusz 3: Ściślejsza 
współpraca zainteresowanych 
państw

Scenariusz 4: Robić mniej, ale 
efektywniej

Scenariusz 5: Robić wspólnie 
znacznie więcej

Źródło: Komisja Europejska, ustalenia na 1 Marca 2017



Japonia

- Trzecia największa gospodarka na świecie
- Populacja: 127,3 mln.
- PKB: 4,123,260 mln. $( 6,65% świata)
- 90% produkcji przemysłowej opartej jest na surowcach importowanych. 
- Największy udział w wytwarzaniu PKB mają usługi i handel zagraniczny — 73,3%



Abenomics
W 2012r. Ogłoszony został program ożywienia gospodarki przez 
premiera Shinzo Abe.

Oparty jest na 3 krokach: 1. Stymulacja fiskalna, 2. Łagodzenie polityki 
pieniężnej, 3. Reformy strukturalne.







BRICS





BRICS- określenie grupy państw rozwijających się –
Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 Republiki Południowej Afryki.

-43% populacji światowej

-30% GDP świata

-17% share in the world trade 

- Uważane za największe gospodarki świata od drugiej połowy XXIw.



Foreign Exchange 
Market



- Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie.

- Dzienne obroty wynosszą średnio 5.3bln. $(czyli 100 razy więcej od 
obrotu giełdy nowojorkiej).

-Najpłynniejszy rynek finansowy na świecie. 

- 80% Transakccji jest związane z Dolarem Amerykańskim

- Rynek Londyński jest największym rynkiem walutowym.

- Banki centralne i komercyjne stanowią tylko 1% globalnych 
przepływów.







Podsumowanie

Automatyzacja jest faktem i rządzący powinni rozważyć sposoby na 
odnalezienie się w nowej rzeczywistości

Unia Europejska musi znaleźć zdecydowany sposób by stawić czoła 
kolejnym wyzwaniom ekonomicznym i społecznym

Wschodzące gospodarki będą tylko zwiększać swój udział w światowym 
PKB co na zawsze zmieni znany nam ład gospodarczy
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