


Cel prezentacji:

Przedstawienie Unii Europejskiej jako instytucji i jej 

wpływu na gospodarki wewnątrz sojuszu oraz relacji 

z krajami spoza UE.



Plan prezentacji:

1. Ogólne informacje na temat UE i jej 

gospodarki

2. Omówienie sektorów gospodarki:

- Usługi

- Przemysł

- Rolnictwo

- Energetyka

3. Partnerzy UE (Handel)

4. Podsumowanie



Unia Europejska

- 28 krajów członkowskich

- 4 z 10 największych gospodarek świata

- Unia stale rozszerza i pogłębia stosunki polityczne 

i handlowe z innymi krajami i regionami, w tym odbywając 

regularnie spotkania na szczytach ze strategicznymi 

partnerami.

- Łącznie kraje członkowskie mają największe PKB na 

świecie (20% światowego PKB)

- Pod względem dochodu na mieszkańca wiele znajduje w 

światowej czołówce

- Główną gałąź gospodarki stanowią usługi

- Budżet UE to zaledwie 1% PKB wytworzonego przez kraje 

członkowskie



Usługi

- Stanowią 70% wytworzonego PKB

- 20% handlu transgranicznego

- Europa to największy na świecie eksporter wyrobów gotowych 
i usług

Korzyści z członkostwa:

- Dostęp do 500mln klientów

- Łagodne przechodzenie okresu recesji

- Brak barier technicznych

Bariery:

- Rozdrobniony system podatkowy

- Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych

- Opóźnienie względem rynku towarów



Przemysł

- Kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego

- Główny cel rozwoju UE to przemysł i innowacje

- Ogólnounijny rynek towarów

- Pierwszy krok do wyjścia na gospodarkę światową

- W UE swoje siedziby mają takie firmy jak: AirBus, Bosch, 

Electrolux oraz jedne z największych motoryzacyjnych 

koncernów

- Przemysł motoryzacyjny w UE jest największym na świecie



Rolnictwo

- Ochrona rolników przed nadmiernymi wahaniami cen i 

kryzysem na rynku

- Pomoc dla rolników, dzięki której mogą inwestować w swoje 

gospodarstwa i je modernizować

- Budowanie opartych na zasadach uczciwego handlu relacji z 

krajami rozwijającymi się – zawieszenie dopłat dla produktów 

rolnych oraz ułatwienie krajom rozwijającym się 

eksportowania ich produktów do UE

- Wysoka jakość i kontrola żywności wyprodukowanej na terenie 

UE (pożądane produkty na rynku globalnym)



Energetyka

- Europa stoi w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię i 

boryka się z problemami zmienności cen i zakłóceń dostaw.

- Uzależnienie UE od importu energii z krajów poza unijnych rośnie

- Ponad połowa energii zużywanej energii pochodzi z importu 

(53,2% dane z 2013r.)

- Polityka energetyczna UE skupia się na:

bezpieczeństwie dostaw

konkurencyjności

zrównoważonym rozwoju

- Wybór dostawców często jest dla unijnych konsumentów i 

przedsiębiorstw ograniczony, a ceny energii – wysokie



Partnerzy UE (Handel)

- UE odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu światowego systemu 

handlu, przede wszystkim poprzez proaktywne uczestnictwo 

w działalności Światowej Organizacji Handlu (WTO)

- Ponad 30 mln miejsc pracy w UE zależy od handlu zewnętrznego

- Według szacunków 90 % światowego wzrostu gospodarczego 

w najbliższych 15 latach zostanie wygenerowane poza Europą

- Handel zagraniczny był jednym z pierwszych obszarów, 

w odniesieniu do którego państwa członkowskie UE postanowiły 

o połączeniu swoich sił (Art. 207 TFUE)

- UE wspiera otwarty i uczciwy system handlu międzynarodowego

- W 2015 r. wartość towarowej wymiany handlowej UE 

z pozostałymi krajami świata wyniosła 3517 mld EUR





Źródło:OECD



Źródła:

- OECD

- europa.eu

- europarl.europa.eu



Dziękuję za uwagę!


