
Miejsce i rola organizacji 

międzynarodowych 

(w tym gospodarczych) w gospodarce 

światowej – analiza wybranych przykładów

GOSPODARKA ŚWIATOWA 



Cel prezentacji

 Celem prezentacji będzie przedstawienie roli organizacji 

międzynarodowych, w tym gospodarczych, w gospodarce światowej oraz 

przedstawienie, w jaki sposób one działają na przykładzie OECD i Grupy 

Wyszehradzkiej.



Pytania badawcze

 Czym są organizacje międzynarodowe?

 Czym się zajmują?

 Jaką rolę pełnią i gdzie jest ich miejsce w gospodarce światowej?

 Jakie są skutki ich działalności?



Czym są organizacje międzynarodowe 

oraz dlaczego powstają

Podział organizacji międzynarodowych:

 International Governmental Organizations – IGOs

 International Non-Governmental Organizations – INGOs



Jakie funkcje pełnią organizacje 

międzynarodowe? 

 Funkcja regulacyjna

 Funkcja operacyjna

 Funkcja kontrolna



Grupa Wyszehradzka

Źródło: visegradgroup.eu/



Członkowie grupy V4

Źródło: wnp.pl



Deklaracja Wyszehradzka z 1991 r.

 zapewnienie trwałych ram dialogu politycznego w regionie

 nawiązanie ścisłych kontaktów z instytucjami europejskimi

 zacieśnienie współpracy gospodarczej i liberalizację wymiany handlowej

 rozwój infrastruktury w sferze komunikacji pomiędzy państwami-

sygnatariuszami

 stworzenie warunków do swobodnych kontaktów pomiędzy ich 

obywatelami, instytucjami, kościołami, organizacjami społecznymi oraz 

samorządami lokalnymi



Deklaracja w Kroměřížu z 2004 r.

 wspieranie rozwoju wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

(WPZiB), w tym kształtowanie wschodniego wymiaru polityki sąsiedztwa UE

 współpraca na rzecz rozszerzenia zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony (WPBiO), w tym wzmocnienie kooperacji na linii UE-NATO

 koordynacja wysiłków w celu przystąpienia do strefy Schengen, 

zapewnienia ochrony zewnętrznych granic UE oraz przyjęcia wspólnego 

reżimu wizowego



Międzynarodowy Fundusz 

Wyszehradzki

Wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:

 wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie 

edukacji;

 współpracy przygranicznej;

 współpracy kulturalnej;

 wymiany młodzieży;

 turystyki.



Deklaracja Warszawska

Źródło: wnp.pl



OECD

1.Historia OEEC

2.Przekształcenie OEEC w OECD

3.Cele OECD

4.Jak działa OECD

5.Przykłady działalności OECD



OEEC – Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej 

Źródło: http://www.cvce.eu



Krótka historia OEEC

16 kwietnia 1948 r. – powstanie OEEC

19 września 1950 r. – powołanie EPU (European Payments Union)

27 grudnia 1958 r. – rozwiązanie EPU

14 grudnia 1960 r. – przekształcenie w OECD



OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Źródło: http://www.oecd.org



Państwa wchodzące w skład OECD

Źródło flag: www.dreamstime.com



Cele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Article 1

The aims of the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(hereinafter called the "Organisation") shall be to promote policies designed:

 (a) to achieve the highest sustainable economic growth and employment and 

a rising standard of living in Member countries, while maintaining financial 

stability, and thus to contribute to the development of the world economy;

 (b) to contribute to sound economic expansion in Member as well as non-

member countries in the process of economic development; and

 (c) to contribute to the expansion of world trade on a multilateral, non-

discriminatory basis in accordance with international obligations.



Kto zarządza OECD?



Komisja Europejska a OECD



Jak działa OECD?

Źródło: http://www.oecd.org



Jaką moc ma OECD?

• Decisions are legally binding on all those Member countries which do not 

abstain at the time they are adopted. While they are not international treaties, 

they do entail the same kind of legal obligations as those subscribed to under 

international treaties. Members are obliged to implement Decisions and they 

must take the measures necessary for such implementation.

• Recommendations are not legally binding, but practice accords them great 

moral force as representing the political will of Member countries and there is 

an expectation that Member countries will do their utmost to fully implement a 

Recommendation. Thus, Member countries which do not intend to implement 

a Recommendation usually abstain when it is adopted.



Przykładowe rekomendacje:

Recommendation of the Council on Public Integrity

Recommendation of the Council on Health Data 

Governance

Recommendation of the Council on Water

Recommendation of the Council on the Application 

of Value Added Tax/Goods and Services Tax to the 
International Trade in Services and Intangibles



Co zawiera przykładowa rekomendacja

1. MANAGING WATER QUANTITY

2. IMPROVING WATER QUALITY

3. MANAGING WATER RISKS AND DISASTERS

4. ENSURING GOOD WATER GOVERNANCE

5. ENSURING SUSTAINABLE FINANCE, INVESTMENT AND 
PRICING FOR WATER AND WATER SERVICES



Przegląd Gospodarczy Polski



Podsumowanie

 Organizacje międzynarodowe są nierozłączną częścią 

dzisiejszej polityki

 Organizacje międzynarodowe przyczyniają się do 

rozwoju

 Badania OECD są bardzo dobrym źródłem danych dla 

państw OECD jak i tych spoza organizacji
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