
PROTEKCJONIZM

OCHRONA CZY ZAGROŻENIE DLA 
GOSPODARKI?



DEFINICJA

• polityka ochrony produkcji i handlu krajowego, za pomocą 
wysokich ceł nakładanych na przywożone towary lub dopłat 
eksportowych

• ochrona rodzimych przedsiębiorców i producentów przed 
napływem konkurencyjnych towarów zza granicy

• dotyczy polityki ekonomicznej

• ograniczenie handlu międzynarodowego poprzez narzędzia 
gospodarcze 

• w czasach ustroju merkantylnego, którego zasadniczym celem 
była kontrola oraz utrzymanie pozytywnego salda obrotów 
handlowych
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WOLNY RYNEK

Wolny rynek to taki sposób wymiany dóbr, nad którym 
bezpośredniej kontroli nie sprawują żadne podmioty 
zewnętrzne, zwłaszcza organa władzy państwowej. Transakcje 
dokonują się w warunkach pełnej swobody kupujących i 
sprzedających, którzy dobrowolnie, na zasadzie porozumienia 
stron, ustalają ceny.



INSTRUMENTY 
PROTEKCJONISTYCZNEJ POLITYKI

• cła przywozowe,

• prohibicjonizm (w skrajnych wypadkach obejmujący 
zarówno zakaz wwozu, jak i wywozu pewnych dóbr),

• subsydia rządowe,

• kontyngenty importowe,

• licencje importowe,

• ustanawianie barier administracyjnych,

• inne formy (współcześnie też politykę walutową).



ARGUMENTY ZA

• ochrona młodych branż gospodarki,

• wpływy do budżetu państwa z tytułu opłat celnych i 
koncesji,

• spadek bezrobocia,

• zachowanie bezpieczeństwa narodowego, poprzez rozwój 
strategicznych branż w obrębie firm krajowych (kolej, 
lotnictwo, telekomunikacja).



ARGUMENTY PRZECIW

• Zbyt ścisła i długotrwała ochrona rynku prowadzi do izolacji gospodarczej, 
zacofania technicznego wskutek promowania nieefektywnej produkcji.

• Rosną możliwości produkcyjne uczestników wymiany handlowej

• Korzyści lepszego wyboru dla konsumentów i większej efektywności gospodarczej.

• Wolności każdego konsumenta, który ma prawo suwerennie podjąć decyzję, jaki 
towar chce kupić.



ARGUMENTY PRZECIW

• Zaoszczędzone złotówki (dzięki kupieniu tańszego produktu z zagranicy), 
mogę przeznaczyć na zakup innych towarów

• Protekcjoniści niszczą efektywność pracy

• Protekcjonizm najbardziej uderza w osoby o niskich dochodach.

• Wyższy import to wyższy eksport
Argument niedoskonałości rynku krajowego
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