
MIEJSCE I ROLA ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH W 

GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Analiza wybranych przykładów



Plan Prezentacji

❖Wprowadzenie

❖Cele prezentacji

❖Czym jest organizacja międzynarodowa?

❖Klasyfikacja organizacji

❖Funkcje

❖Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

❖Unia Afrykańska

❖Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową

❖World Wildlife Found

❖Wnioski

❖Bibliografia



Cele prezentacji

❖Wyjaśnienie pojęcia organizacji 

międzynarodowych, jej klasyfikacji i określenie 

ogólnych funkcji

❖Analiza konkretnych organizacji, ich celów i 

zasięgu, aby ukazać różnorodność ich wpływu na 

gospodarkę światową

❖Określenie znaczenia krajów europejskich w 

analizowanych organizacjach



Czym jest Organizacja 
Międzynarodowa?

z definicji prawa międzynarodowego: „trwałe zrzeszenie państw oparte na 

umowie międzynarodowej i utworzone dla określonych celów w dziedzinie 

stosunków międzynarodowych”

Klasyfikacja:

Międzynarodowe Organizacje 

Rządowe

Międzynarodowe Organizacje 

Pozarządowe



Międzynarodowe Organizacje 
Rządowe

tworzone przez Państwa by 

rozszerzać współpracę
minimum 3 suwerenne 

państwa

powołane na mocy ustawy 

międzynarodowej

Międzynarodowe Organizacje 
Pozarządowe

działają w sferze stosunków 

międzynarodowych

członkostwo otwarte dla 

chętnych

działalność oparta na 

wewnętrznych 

regulaminach



Inne klasyfikacje

Otwarte Zamknięte

Półotwarte Grupowe

Uniwersalne

Ogólne Wyspecjalizowane



Funkcje Organizacji

Kontrolna Regulacyjna

Operacyjna



Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju

◦ Rok powstania: 1961

◦ Siedziba: Paryż

◦ Liczba członków: 35

◦ Sekretarz Generalny: Angel Gurria

◦ Charakter: Ekonomiczny

◦ Zasięg: Kraje wysokorozwinięte



Zasięg geograficzny

źródło: https://pl.wikipedia.org



Powstała w 1961 roku na mocy 

Konwencji Paryskiej, zastąpiła 

Organizację Europejskiej Współpracy 

gospodarczej

Historia

Podpisanie konwencji paryskiej



◦ Promowanie polityki, która prowadzi do 

wzrostu gospodarczego, standardu 

życia, stabilizacji finansowej i rozwoju 

handlu światowego

Cele



Zadania

Pierwotne:

• Efektywne wykorzystywanie zasobów

• Rozwój strefy naukowo- badawczej

• Polityka zrównoważonego wzrostu

gospodarczego i stabilności finansowej

• Likwidacja barier handlowych

• Dbanie o kraje rozwijające się

• Polityka zrównoważonego wzrostu

gospodarczego i stabilności finansowej

Bieżące

• przywrócenie wiary w rynki i instytucje

odpowiedzialne za ich funkcjonowanie

• określenie na nowo finansów publicznych

jako podstawy rozwoju gospodarczego

• Polityka zrównoważonego wzrostu

gospodarczego i stabilności finansowej

• pomoc dla rynków rozwijających się

• inwestycje w innowacje i rozwiązania

przyjazne środowisku



Struktura Organizacyjna

• Rada: organ naczelny, podejmuje 

decyzje i zatwierdza budżet

• Komitet Wykonawczy: wdraża decyzje 

podjęte przez Radę

• Sekretariat: zajmuje się bieżącą 

działalnością

źródło: http://www.oecd.org

http://www.oecd.org/


◦ wszyscy członkowie są równi 

metoda nacisku równych sobie

◦ decyzje- wiążące dla wszystkich 

państw

◦ zalecenia- charakter doradczy

◦ rezolucje- charakter doradczo-

informacyjny

Sposób działania

źródło: http://www.oecd.org

http://www.oecd.org/


◦ Działalność jest finansowana przez 

państwa członkowskie.

◦ Budżet jest układany na dwa lata

◦ Organizacja nie przyznaje grantów, ani 

kredytów

Finansowanie

21%

9%

7%

5%
6%4%4%

3%
3%

38%

Finasowanie w 2017 roku

USA Japonia Niemcy Francja Wielka Brytania

Włochy Kanada Korea Australia Pozostałe



Znaczenie krajów członkowskich Unii 
Europejskiej w OECD

17/ 20 Państw założycielskich to 

kraje europejskie 

49,7% budżetu sfinansowały kraje 

europejskie

23/35 Państw członkowskich to 

kraje europejskie

Siedziba główna jest w Paryżu

23/35 Państw członkowskich to 

kraje europejskie



Unia Afrykańska

◦ Rok powstania: 2002

◦ Siedziba: Addis Abeba

◦ Liczba członków: 55

◦ Przewodniczący: Paul Kagame

◦ Charakter: Polityczny, wojskowy, gospodarczy

◦ Zasięg: regionalny (Afryka)



Zasięg 

geograficzny

źródło: https://www.africa-youth.org



Historia

Zastąpiła Organizację Jedności 

Afrykańskiej powstałą w 1963 roku w 

Etiopii, która jako 32 państwo 

afrykańskie uzyskało niepodległość.

OJA miała działać na rzecz rozwoju, 

zacieśniania więzi między państwami i 

przeciwdziałania niewolnictwu.

UA miała przyspieszyć i pogłębić 

integrację.

Państwa członkowskie OJA, 
źródło: https://au.int

https://au.int/


◦ utworzenie „zintegrowanej, prosperującej i
pokojowej Afryki, rządzonej przez jej obywateli i
stanowiącej dynamiczną siłę na arenie
międzynarodowej”

◦ zacieśnianie procesu integracji i stworzenie
wspólnego rynku

◦ pogłębienie współpracy gospodarczej i
politycznej

◦ zlikwidowanie wszelkich pozostałości
kolonializmu i rasizmu

◦ ochrona suwerenności i granic państw
afrykańskich

Cele



Zadania

Solidarność

Suwerenność 

i zakończenie 

konfliktów

Integracja 

wewnętrzna i 

międzynarod

owa

Ochrona 

praw 

człowieka

Wyższy 

poziom 

życia

Inwestycje 

w 

innowacje

Wspólne 

instytucje

Rozwój 

demokracji



◦ Strategiczny plan rozwoju gospodarczego kontynentu na następne 50 lat

◦ ma przyspieszyć wdrażania innowacji i realizację starych i obecnych celów

◦ w przeciwieństwie do wielu nieudanych inicjatyw, ta się uda:

Agenda 2063

Konsultacje 

obywatelskie

Orientacje Wyników

Monitorowanie 

rezultatów

Spójność

Mobilizacja zasobów

Komunikacja



◦ Rada Wykonawcza- organ wykonaczy

◦ Parlament Panafrykański- rozstrzyganie problemów

◦ Trybunał Sprawiedliwości- przestrzeganie praw człowieka

◦ Komisja Uni Afrykańskiej- organ administracyjny

◦ Komitet Stałych Przedstawicieli- pomoc dla rady 
wykonawczej i Zgromadzenia

◦ Wyspecjalizowane Komitety Techniczne

◦ Rada Pokoju i Bezpieczeństwa

◦ Instytucje Finansowe

◦ Rada Ekonomiczna, Społeczna i Kulturalna

◦ Organy prawne

Struktura Organizacyjna Zgromadzenie Unii

• Najwyższy organ (władza 

ustawodawcza)

• Zasiadają w nim przewodniczący 

państw członkowskich

• Określa zasady

• Ustala priorytety

• Mianuje komisarzy

• Przyjmuje budżet



Sposób działania

• Bazuje na aktach i deklaracjach

wydanych przez OJA

• układa programy i plany, które 

państwa są zobowiązane 

przestrzegać

• Wydaje decyzje i deklaracje

• jako nowa organizacja określiła i 

sprecyzowała własne cele

Zgromadzenie Unii Afrykańskiej



Finansowanie

• wszystkie państwa są zobowiązane odprowadzać 

0,2% wartości importowanych produktów do 

budżetu Unii Afrykańskiej od 2017 roku

• wcześniej był to procent od przychów państw 

członkowskich, ale zazwyczaj tylko 67% 

przewidywanych środków wpływało

źródło: https://au.int

https://au.int/


Planowane wydatki

źródło: https://au.int

https://au.int/


◦ pierwsze spotkanie w 2000 r. w Egipcie

◦ wzmocnienie stosunków politycznych

◦ promowanie wzrostu gospodarczego,

pokoju, demokracji, dobrobytu i

godności człowieka

◦ przeciwdziałanie zmianom

klimatycznym

Znaczenie krajów członkowskich Unii 
Europejskiej dla Unii Afrykańskiej

Partnerstwo Unii Europejskiej i Unii 

Afrykańskiej
Bariery

◦ mimo wzniosłej idei kraje są wciąż

podzielone kulturowo i gospodarczo

◦ niektóre widzą w Unii zagrożenie (np.

konkurencję eksporcie)

◦ inne znajdują w Unii ważnego odbiorcę

eksportowanych produktów

Unia Afrykańska dąży do bycia dla państw Aryki tym, czym jest Unia 

Europejska dla państw Europy



Organizacja Krajów Eksportujących 
Ropę Naftową

◦ Rok powstania: 1960

◦ Siedziba: Wiedeń

◦ Liczba członków: 14

◦ Przewodniczący: Mohammad Barkindo

◦ Charakter: Ekonomiczny, przemysłowy

◦ Zasięg: produktowy (państwa 

eksportujące ropę naftową



Zasięg geograficzny

źródło: https://pl.wikipedia.org



Historia

• Założona w 1960 roku przez Iran, Irak, 

Kuwejt, Arabię Saudyjską i Wenezuelę 

aby zjednoczyć państwa eksportujące 

ropę naftową

• powstała w czasie intensywnej 

dekolonizacji, powstawania nowych 

państw

• chcieli podkreślić zwierzchniość 

suwerennych państw nad własnymi 

zasobami naturalnymi

• przez pierwsza lata nie miała zbyt dużej 

siły ekonomicznej

Utworzenie OPEC



◦ po powstaniu w 1968 roku OAPEC organizacja 

w 1973 przerwała kontakty z koncernami 

naftowymi i podniosła ceny ropy o 70%

◦ w 1973 roku podnieśli znowu cenę o 130% 

(cena baryłki wzrosła z 3$ do 11,7$za baryłkę

◦ w kolejnych latach cena się ustabilizowała, a 

siła organizacji wzrosła

◦ w 1979 roku ugrupowania radykalne doszły do 

głosu i cena wzrosła ponownie

Ceny ropy w trakcie pierwszego kryzysu naftowego, 
źródło: https://pl.wikipedia.org



◦ koordynacja i ujednolicenie polityki 

naftowej państw członkowskich

◦ zapewnienie uczciwych i stabilnych 

cen dla producentów ropy naftowej

◦ wydajne, ekonomiczne i regularne 

dostawy ropy do importujących 

krajów

◦ godziwy zwrot kapitału dla 

inwestorów

Cele

udział krajów OPEC w światowych rezerwach ropy naftowej, 
źródło: http://www.opec.org/opec_web/en/

http://www.opec.org/opec_web/en/


Kraje OPEC obecnie

• Bardzo wysokie dochody

• nierozwinięty przemysł 
przetwórczy wysoki import 

produktów konsumpcyjnych

• mimo olbrzymiej ilości petrodolarów 

brak dynamicznego wzrostu 

gospodarczego

• wysokie wydatki na zbrojenia

• kontrolują do 70% światowych 

zasobów ropy

Kuwejt, 

Zjednoczone 

Emiraty Arabskie-

czołówka PKB

Algieria, 

Indonezja-

rozdęta 

biurokracja

Ekwador, 

Nigeria,- korupcja

Iran- odrzucenie 

zachodnich 

wzorców



◦ koordynacja rynku naftowego na 

świecie

◦ ustalanie cen koszyków ropy i 

podatków

◦ zbieranie i analizowanie danych 

związanych z rynkiem naftowym

◦ planowanie inwestycji w nowe 

zdolności wydobywcze

Zadania

planowane wydatki na inwestycje i liczba projektów, źródło: http://www.opec.org/opec_web/en/

http://www.opec.org/opec_web/en/


◦ organ naczelny- Konferencja 

OPEC- delegaci państw 

członkowskich spotykają się dwa 

razy w roku- wydaje uchwały

◦ Sekretariat- organ wykonawczy-

prowadzi też badania

◦ dołączyć może kraj eksportujący 

znaczne ilości ropy naftowej, jeżeli 

będzie zgoda trzech czwartych 

członków, w wszystkich członków 

założycieli

Struktura Organizacyjna

budynek sekretariatu OPEC



◦ OFID – utworzony w 1976 roku by 

pomagać państwom członkowskim 

,a także państwom rozwijającym się

◦ programy pożyczkowe, kredytowe 

dla 134 państw- pomoc społeczna, 

humanitarna, handlowa

◦ obecnie najintensywniejsza pomoc 

dla ubóstwa energetycznego

Finasowanie

Zasoby (1 stycznia 2017) MLN USD

Składki 4 433

Rezerwy 2 740

Całkowite zasoby 6 863



Znaczenie krajów członkowskich Unii 
Europejskiej dla OPEC

7 krajów europejskich korzysta lub 

korzystało z pomocy OFID

Od 2005 roku przedstawiciele 

OPEC i UE spotykają się regularnie 

(co roku)

komunikacja w sprawie potrzeb i 

celów gospodarczych

zgoda w sprawie potrzeby 

stabilności ceny

różne zdanie na temat 

odpowiedniej wysokości ceny



World Wildlife Found

◦ Rok powstania: 1961

◦ Siedziba: Szwajcaria

◦ Liczba członków: ponad 5 mln darczyńców w 

ponad 100 krajach na 5 kontynentach

◦ Przewodniczący: Yolanda Kakabadse

◦ Charakter: fundusz / ekologiczny

◦ Zasięg: ogólnoświatowy



Zasięg geograficzny

◦Zasięg geograficzny

źródło: http://wwf.org



◦ fundusz założony przez dyrektora generalnego UNESCO, który podczas podróży

do Afryki przeraził się wizją degradacji środowiska naturalnego

◦ w kolejnych krajach zaczęły powstawać narodowe oddziały organizacji

◦ w 1980 stworzyli Światową Strategię w Zakresie Ochrony Przyrody

Historia



◦ zbudowanie przyszłości, w której ludzie żyją 

w harmonii z naturą

◦ dbanie o wspólny dobrobyt ludzi i dzikiej 

przyrody

◦ ochrona środowiska naturalnego

◦ przeciwdziałanie zmianom klimatu

◦ myślenie globalne, działania lokalne

Cele



◦ oddziały WWF mają w każdym kraju własne projekty

◦ istnieją akcje o charakterze międzynarodowym i lokalnym

Zadania



◦ dialog i partnerstwo z rządami, 

przedsiębiorstwami i lokalnymi 

społecznościami

◦ akcje symboliczne- np. „godzina dla 

ziemi”

◦ korzystanie z najnowszych osiągnięć 

naukowych

◦ konkretna pomoc- np. Rysie w Polsce

◦ edukacja społeczeństwa

Sposób działania



Struktura Organizacyjna

• istnieją autonomiczne oddziały w każdym 

kraju członkowskim

• każdy oddział ma swojego prezesa i 

pracowników

• działania są koordynowane globalnie przez 

prezesa i dyrektora generalnego



Finasowanie

struktura wydatków WWF
struktura dochodów WWF



Znaczenie krajów członkowskich Unii 
Europejskiej dla WWF

• WWF ma swoje oddziały w 23 krajach 

europejskich

• UE odpowiada za ok. 80% przepisów 

dotyczących ochrony środowiska w krajach 

członkowskich

• WWF uczestniczy w konsultacjach z Komisją 

Europejską w sprawach środowiskowych



Wnioski

Organizacje 

międzynarodowe to 

szerokie i potężne 

zjawisko

Organizacje operują w 

wielu dziedzinach i w 

różny sposób wpływają 

na gospodarkę

Organizacje 

gospodarcze kierują 

rynkami

Organizacje 

pozarządowe inspirują i 

prowadzą działalność 

prospołeczną

Kraje europejskie należą i 

zabiegają o głos w wielu 

organizacjach

Kraje europejskie 

stanowią atrakcyjny 

rynek dla wielu 

organizacji



Dziękuję za uwagę

Klara Dołowska
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