
Miejsce i rola państw wysoko 
rozwiniętych w gospodarce 

światowej



Cele

• Wyjaśnienie kwestii związanych z krajami Globalnej Północy 

W szczególności: opis KWR, ich rola w gospodarce światowej, wpływ na 
rozwój pozostałych państw, pozycja w gospodarce i wpływ na obecną 
sytuację gospodarczą na świecie

• Analiza danych statystycznych, wyciągnięcie wniosków oraz 
sformułowanie zależności  np. dot. współpracy gospodarczej pomiędzy 
Globalną Północą i Południem



Plan 

• Opis państw wysoko rozwiniętych (mapa, przykłady, podział wg HDI)

• Analiza struktury gospodarczej KWR (rolnictwo, przemysł, usługi – dane)

• Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance)

• G7 oraz G20; organizacje (OECD, IMF, OPEC)

• Kraje Globalnej Północy na tle reszty świata – dane, analizy (PKB per capita, eksport, import) 

• Wskazanie roli KWR w gospodarce światowej (relacje między KWR-KWR a KWR-KNR na 
przykładzie USA-Chiny) 



Cechy krajów wysoko rozwiniętych 

• Duży udział usług w strukturze gospodarczej 

• Przemysł high-tech

• Wysoki PKB

• Dobrze rozwinięta infrastruktura

• Niewielki lub ujemny przyrost naturalny 



Polska uplasowała się na 36 miejscu z HDI o wartości 0,843 Źródło: http://hdr.undp.org/en



Podział państw według HDI 

Źródło: HDI (2014)



Źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A
eroid
Na podstawie IMF World Economic Outlook



-

Źródło: World Migration Report 2013



Source: WMR2013 UN DES UN DESA http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm World Bank: http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/incomelevel 
UNDP: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/



Sources: UN DESA: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
World Bank: http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/incomelevel 
UNDP: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/ WMR2013

• North’ and ‘South’, using UN 
DESA, the World Bank and 
UNDP classifications, 2010
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Źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012



Źródło: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2002.html CIA factbook (2006 
estimate) Category: Demographic world maps Category: Population

Przyrost naturalny na świecie

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategoria:Demographic_world_maps&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategoria:Population&action=edit&redlink=1


Źródło:stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/



Oficjalna Pomoc Rozwojowa 
Official Development Assistance (ODA) 

• Według OECD są to przepływy finansowe kierowane na rzecz określonej 
grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców, w 
tym instytucje państwowe i samorządowe.

• Oficjalna Pomoc Rozwojowa jest odpowiedzią krajów rozwiniętych na 
problemy krajów uboższych, które wynikają z ich niższego poziomu 
rozwoju. Celem Oficjalnej Pomocy Rozwojowej jest wspieranie rozwoju i 
dobrobytu krajów rozwijających się. Przepływy finansowe zaliczane są do 
ODA wówczas, gdy zawierają minimum 25% darowizny. Kryterium uznania 
pomocy za Oficjalną Pomoc Rozwojową jest obecność kraju-biorcy na liście 
ustalanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (Development 
Assistance Committee, DAC) – do którego co roku Oficjalna Pomoc 
Rozwojowa jest raportowana przez państwa-dawców.



W zależności od sposobu realizacji pomocy możemy wyróżnić pomoc 
dwustronną oraz wielostronną. Pomoc dwustronna jest kierowana 
bezpośrednio do instytucji, organizacji i osób w kraju partnerskim. 

Pomoc wielostronna jest udzielana za pośrednictwem instytucji 
międzynarodowych.



Źródło: oecd.org



Kraje-biorcy

Na liście krajów-biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej DAC OECD 
znajduje się 148 krajów i terytoriów zamorskich. Lista ta jest 

aktualizowana przez OECD co trzy lata. Są to kraje o niskim i średnim 
poziomie dochodu narodowego brutto per capita według Banku 

Światowego, wyłączając kraje-członkowskie G8, kraje Unii Europejskiej i 
kraje objęte akcesją do UE. Lista zawiera również kraje najsłabiej 
rozwinięte (ang. Least Developed Countries, LCDs) zdefiniowane 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych.



Żródło: http://www.mofa.go.jp
Na podstawie OECD



Typy pomocy rozwojowej:

• Pomoc międzynarodowa (international aid),

• Pomoc projektowa (project aid),

• Pomoc programowa (programme aid),

• Pomoc żywnościowa (food aid),

• Pomoc wiązana (tied aid),

• Pomoc techniczna (technical assistance),

• Kredyty, pożyczki i umorzenia (concessional loans),

• Wsparcie budżetowe (budget support).



G7 i G20 – rola, cele 

Źródło: Google grafika



OECD 



Źródło: www.oecd.org



OPEC 

• Do OPEC obecnie należą (w nawiasie rok przystąpienia):
• Algieria (1969),

• Angola (2007),

• Arabia Saudyjska (1960),

• Ekwador (1973–1992 i ponownie od 24 października 2007),

• Gabon (1975–1994 i ponownie od lipca 2016)

• Indonezja (1962–2008 i ponownie od 1 stycznia 2016)

• Irak (1960),

• Iran (1960),

• Katar (1961),

• Kuwejt (1960),

• Libia (1962),

• Nigeria (1971),

• Wenezuela (1960),

• Zjednoczone Emiraty Arabskie (1967).



Źródło: www.opec.org



IMF









Chiny – USA 



• W 2014 r. Stany Zjednoczone straciły pierwsze miejsce wśród 
największych gospodarek światowych na rzecz Chin (na 
podstawie PKB liczonego metodą parytetu siły nabywczej).

• Stany Zjednoczone to kraj o największym wpływie na 
funkcjonowanie gospodarko światowej.

• USA ma bardzo wysoką pozycje na rynku finansowym, udział w 
tworzeniu postępu technologicznego oraz rynku mediów.

• Chiny to największy eksporter na świecie i drugi pod względem 
wielkości importer. 



Historia współpracy 

• W 1979 r. Chiny i Stany Zjednoczone podpisały układ o 
wymianie handlowej, przyznając sobie status 
najwyższego uprzywilejowania.

• 1989 r. miała miejsce masakra na placu Tienanmen, a w wyniku 
tego zdarzenia nałożono na Chiny sankcje gospodarcze. Relacje 
USA-Chiny uległy oziębieniu.

• W listopadzie 1999 roku Chiny przystąpiły do Światowej 
Organizacji Handlu. Rok później Izba Reprezentantów przyznała 
Chinom stałe normalne stosunki handlowe. 

• W 2012 roku Obama ogłosił „zwrot ku Azji”, decyzja ta 
związana była z agresywną polityką Pekinu.



Źródło: wordlbank.org



Źródło: wordlbank.org



W jaki sposób USA wpiera państwa słabiej 
rozwinięte?

USA wspiera finansowo ok. ¾ świata. W 2014 roku największa 
część puli 35 mld dolarów pochłonęły programy wspierające 
służbę zdrowia (8,4 mld dolarów). Sporo funduszy przeznaczono 
na dofinansowanie wojska (5,9 mld dolarów). Na trzecim 
miejscu znalazły się programy dotyczące wsparcia 
ekonomicznego (4,6 mld dolarów). Pokaźną kwotę, bo 2,5 mld 
dolarów pochłonęła pomoc rozwojowa. Celem tej ostatniej 
formy pomocy jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na 
świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej 
rozwiniętych.



Kraje wysoko rozwinięte bardzo często przenoszą produkcje do Azji ze 
względu na niższe koszty produkcji, znacznie wyższą efektywność pracy 
oraz niższe podatki. Dzięki temu tworzą tam nowe miejsca pracy, 
wspierają PKB słabiej rozwiniętych krajów i odpowiadają na potrzeby 
rynku. 



Źródła

• http://www.worldbank.org/

• http://hdr.undp.org/en Human Development Reports

• https://www.oecd.org/

• http://www.imf.org/external/data.htm International Monetary Fund

• http://ec.europa.eu/eurostat

• World Economic Outlook 

• https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_en.pdf - World 
Migration Report 2013

• Makroekonomia wyd. 2007 David Begg

• Ekonomia Międzynarodowa wyd. 2017 A. Budnikowski 

http://www.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/en
https://www.oecd.org/
http://www.imf.org/external/data.htm
http://ec.europa.eu/eurostat
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_en.pdf

