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1 GOSPODARKA
ŚWIATOWA

�

Kraje rozwinięte przeznaczają co roku niemałe fundusze na rozwój 
gospodarczy krajów ubogich. Doświadczenie wykazuje, że taka pomoc 
najbardziej skuteczna jest wtedy, gdy środki przeznacza się na oświatę, 
doskonalenie kwalifikacji pracowników, projekty długofalowe.

We want to modernize, but not to 
westernize!

Wypowiedź polityka z Azji Połud-
niowo-Wschodniej

Daj głodnemu rybę a będzie jeden 
dzień syty. Naucz go łowić ryby a wię-
cej nigdy już nie będzie głodny.

Przysłowie chińskie

Tylko tam, gdzie sami ludzie chcą 
i starają się sobie dopomóc, po jakimś 
czasie można się spodziewać pewne-
go postępu.

Katolickie Stowarzyszenie 
Dobroczynne

�

Miejsce Litwy wśród innych państw według:

• liczby ludności – 128
• średniej długości życia – 66
• powierzchni państwa – 122
• PKB na głowę ludności – 51
• PKB – 76
• wskaźnika siły roboczej – 116
• ilości wytworzonej energii elektrycznej – 68
• rozmiarów eksportu – 70
• rozmiarów importu – 65
• liczby użytkowników internetu – 65
• długości szos – 55
• długości linii kolejowych – 79

Ludzie w różnych krajach odmiennie odbierają otaczający ich 
świat. To, co dla jednych jest wielkim postępem i osiągnięciem 
ludzkości, dla innych jest obce i nie do przyjęcia.

Litwa w gospodarce światowej
Litwa jest niedużym państwem. Pod względem po-

siadanych możliwości jest o wiele mniejsza, niż możemy 
sobie wyobrazić. Mimo to nasz kraj jest pełnoprawnym 
uczestnikiem gospodarki światowej. Dla Litwy, która nie 
posiada poważnych zasobów naturalnych, szczególnie 
ważny jest postęp technologiczny i kształcenie pracow-
ników o wysokich kwalifikacjach.

W tym rozdziale dowiesz się:
	 Co to jest gospodarka światowa?
	 Jakie	są	główne	systemy	gospodarcze?
	 Jak	ukształtowała	się	gospodarka	światowa?
	 Z	jakich	trzech	sektorów	składa	się	struktura	

gospodarki	dowolnego	państwa?
	 Co	to	jest	nieoficjalny	sektor	pracy?
	 Jak	dzielimy	państwa	według	potencjału	eko-

nomicznego?
	 Jak	na	gospodarkę	krajów	wpływa	zadłużenie?
	 Dlaczego	kraje	rozwinięte	udzielają	pomocy	

krajom	słabszym?
	 Co	to	jest	globalizacja?
	 Znaczenie	jakich	związków	gospodarczych	na	

świecie	jest	szczególnie	duże?
	 Jakie	są	obecne	tendencje	rozwoju	gospodarki	

litewskiej?
	 Co	to	jest	wskaźnik	przychylności	dla	biznesu?
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2.3 Energetyka jądrowa

1 	 Siłownia jądrowa w Niemczech.
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Znaczenie energetyki jądrowej
Ropa naftowa i gaz ziemny są obecnie głównymi rodzajami paliwa. Do każ-

dego metra sześciennego gazu czy ropy trzeba przebijać się coraz dalej na pół-
noc i coraz głębiej w ziemię, a złoża tych surowców coraz bardziej się kurczą. 
Takie tendencje zmuszają kraje do wykorzystywania innych źródeł energii. 
Jednym z nich jest energetyka jądrowa.

Energia jądrowa jest długofalowym, niedrogim i czystym rodzajem ener-
gii. W odróżnieniu od elektrociepłowni, używających węgla, mazutu czy 
gazu ziemnego, siłownie jądrowe prawie nie mają destruktywnego wpływu 
na środowisko naturalne. Z drugiej strony, takie elektrownie mogą być nie-
bezpieczne i stwarzać zagrożenie dla środowiska. Najszerzej używanym pa-
liwem jest uran, o wiele łatwiejszy w przewożeniu i tańszy. Choć zasoby ura-
nu i innych pierwiastków promieniotwórczych nie są duże, zawarta w nich 
energia jest o wiele większa, niż w węglu, ropie i gazie.

Energetyka jądrowa na świecie
Po upływie półwiecza od rozruchu pierwszego reaktora jądrowego siłownie jąd-

rowe ma już z górą 30 państw. Mniej więcej piąta część wytworzonej na świecie 
energii elektrycznej przypada na siłownie jądrowe. Z energetyki jądrowej korzys-
tają przeważnie te kraje, w których brakuje paliw kopalnych (Japonia, Litwa, 
Korea Południowa) lub które zużywają bardzo dużo energii (USA, Francja). Nie-
które kraje (Litwa, Francja, Belgia) wytwarzają w siłowniach jądrowych większą 
część całej energii elektrycznej.

Energetyka jądrowa związana jest z drogimi technologiami i obowiązują tu szcze-
gólne wymogi bezpieczeństwa. Dlatego niemało krajów, w których nie wystarcza 
zasobów i chciałyby rozwijać ten rodzaj pozyskiwania energii, nie jest w stanie sfi-
nansować budowy takich elektrowni. Decyzja wykorzystywania energii jądrowej 
w dużym stopniu zależy od stanowiska rządu i poglądów społeczeństwa.

Zagrożenia i nowe problemy
Niemała część społeczności światowej ocenia energetykę jądrową negatywnie. 

Największe są obawy o możliwe skażenie radioaktywne, które wzrasta gwałtow-
nie w przypadkach awarii. Duże niezadowolenie budzi też składowanie odpadów 
promieniotwórczych.

Na świecie buduje się nowe siłownie jądrowe, jednak ostatnio rozwój energety-
ki jądrowej uległ spowolnieniu. Wpływ miała na to awaria siłowni jądrowej w Czar-
nobylu na Ukrainie w 1986 r., która odbiła się ujemnie na zdrowiu ludzi i stanie śro-
dowiska. Katastrofa wstrząsnęła światem, ukształtowała negatywny stosunek do 
energetyki jądrowej i zahamowała jej rozwój na świecie.

Niektóre kraje poprzez referenda zawiesiły programy jądrowe, inne podjęły de-
cyzję stopniowego zamykania czynnych siłowni jądrowych lub przebudowy je na 
cieplne. Są jednak i takie państwa (Japonia, Francja), które nadal tworzą plany roz-
woju energetyki jądrowej. Jedno z nich, Japonia, przewiduje budowę jeszcze co naj-
mniej kilku siłowni jądrowych.

Choć wymogi bezpieczeństwa wobec tych elektrowni wzrosły, to energetyka jąd-
rowa staje wobec nowych trudności. Bez stałego napięcia, jakie wywołują usterki 
techniczne, z trudem udaje się rozwiązywać problemy magazynowania gromadzą-
cego się paliwa jądrowego (rys. 4) i konserwacji starych reaktorów. Obecnie zużyte 
paliwo jądrowe składowane jest najczęściej w odizolowanych od środowiska i sta-
rannie nadzorowanych magazynach-cmentarzyskach (rys. 3). Niemało takich ma-
gazynów urządza się głęboko w ziemi.

1.	 Zastanów	się,	dlaczego	awaria	
siłowni	jądrowej	w	Czarnobylu	
wzbudziła	wielką	nieufność	kra-
jów	europejskich	do	energetyki	
jądrowej.

2.	 Podzielcie	się	na	dwie	grupy	i	w	
sposób	uargumentowany	podys-
kutujcie:	„za	czy	przeciw”	rozwo-
jowi	energetyki	jądrowej.

Zalety
• Siłownie jądrowe nie zanieczyszczają atmos-

fery, ponieważ nie emitują do środowiska ga-
zów, powodujących efekt cieplarniany.

• Paliwa kopalne są znacznie droższe od jąd-
rowego. Dzięki rozwojowi energetyki jąd-
rowej można zaoszczędzić paliwa kopalne 
i zachować ich zasoby.

• Do przechowywania odpadów promieniotwórczych pro-
dukowane są specjalne kontenery, głęboko pod ziemią 
urządza się ich cmentarzyska.

• Źródła odnawialne wykorzystywane są nieefektywnie, dla-
tego jeszcze długo nie będą one mogły zaspokoić całego 
zapotrzebowania na prąd.

• Po katastrofie w Czarnobylu wiele państw na świecie 
wprowadziło mnóstwo systemów zabezpieczających, dlate-
go prawdopodobieństwo wielkiej awarii jest bardzo małe.

Wady
• Oszczędnie użytkując inne źródła energii 

i stosując nowoczesne technologie, można było-
by obejść się bez siłowni jądrowych.

• Przeróbka substancji promieniotwórczych jest 
złożona i droga. Na świecie nie wystarcza miejsc 
do przechowywania odpadów.

• Transportowanie paliwa jądrowego jest niebez-
pieczne dla zdrowia ludzi.

• Awarie w Czarnobylu i innych siłowniach jądrowych dowo-
dzą, że ryzyko wyrządzenia szkody ludziom i środowisku 
jest większe od uzyskiwanych korzyści. Systemy ochron-
ne siłowni nie są w stanie całkowicie zabezpieczyć przed 
silnymi trzęsieniami ziemi i aktami terrorystycznymi.

Państwo Część ener-
gii elektr., %

Liczba re-
aktorów

Francja 78 59
Litwa 72 1
Belgia 55 7
Słowacja 55 6
Szwecja 52 10
Ukraina 51 15
Bułgaria 42 4 
Szwajcaria 40 5
Armenia 39 1
Korea Płd. 38 20
Słowenia 38 1
Węgry 34 4
Niemcy 32 17
Czechy 31 6
Japonia 29 55
USA 20 103

2 	 Udział energii elektrycznej, 
	 wyprodukowanej w siłowniach 
	 jądrowych w 2004 r.

4 Co robić z zużytym paliwem jądrowym?
Zużyte paliwo jądrowe jest cennym surowcem wtórnym do częś-

ci składowych paliwa jądrowego. Z drugiej strony, jest to potencjalnie 
niebezpieczny produkt uboczny energetyki jądrowej: zawiera on 98% 
wszystkich substancji promieniotwórczych, używanych w działalnoś-
ci człowieka.

Przetwarzanie zużytego paliwa w celu wyodrębnienia zdatnych do po-
wtórnego użycia jego części – to już wysokie technologie. Na poziomie 
przemysłowym mają je opanowane tylko mocarstwa jądrowe (Wielka Bry-
tania, Francja, Rosja i Japonia). Stworzenie tych technologii było nadzwy-
czaj kosztowne, stanowią one ważną część osiągnięć naukowo-technicz-
nych państw jądrowych. Technologia przetwarzania jest bardzo złożona, 
dlatego niemało krajów zgodziłoby się nie tylko pozbyć się zużytego pa-
liwa, ale jeszcze za to zapłaciłoby. Jednym z takich krajów jest Litwa, gdzie 
w ciągu kilku dziesięcioleci zgromadziło się niemało zużytego paliwa.

3.	 Jakich	nowych	trudności	doświadczają	kraje,	
rozwijające	energetykę	jądrową?	Zaproponujcie	
sposoby,	jak	należałoby	rozwiązywać	te	problemy.

Akcja protestacyjna przeciwko 
energetyce jądrowej (Brazylia).

3   Paliwo jądrowe od wydobycia 
	 do magazynowania odpadów.

siłownia jądrowa

uran – paliwo 
jądrowe

zużyte paliwo 
jądrowe

magazynowanie
zużytego paliwa

zużyte paliwo

przetwarzanie 
zużytego paliwa

pluton

uran

odpady promieniotwórcze 
złoże rudy 

uranu

ruda uranu

koncentrat uranu

przetwarzanie

wzbogacanie

wzbogacony uran

produkcja paliwa 
jądrowego

odpady promie-
niotwórcze

stałe cmentarzysko

magazynowanie 
odpadów

odpady promie-
niotwórcze

paliwo jądrowe
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3.3 Postęp naukowy i technologiczny
Technopolie

Kraje wysoko rozwinięte przeznaczają coraz więcej funduszy na badania nauko-
we i wdrażanie najnowszych idei do wszystkich gałęzi gospodarki (rys. 3). Ponad 
30 lat temu zaczęto intensywnie rozwijać przemysł nowych technologii, obejmują-
cy mikroelektronikę, biotechnologię, farmację, telekomunikację i inne branże. Roz-
wój tego przemysłu wymaga dużych inwestycji, badań naukowych w różnych dzie-
dzinach, specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zwanych czasem szarą masą.

Zakłady zaawansowanych technologii, których wspólnym celem jest jak najszyb-
sze i najtańsze wdrażanie do produkcji najnowszych zdobyczy naukowych, zaczęto 
zakładać przy placówkach naukowych. Tak powstały technopolie (rys. 1).

Zakład wysokich technologii nie potrzebuje dużo surowców, jego produkcję 
(układy scalone, leki, przyrządy optyczne) można łatwo transportować. Ta ga-
łąź przemysłu może osiągnąć najwyższą efektywność w parkach naukowo-tech-
nologicznych, ponieważ w jednym miejscu skupiają się tu prowadzone przez róż-
nych uczonych badania naukowe i idee, a absolwenci, studiujący wysokie techno-
logie, od razu włączają się do produkcji. Osiągnięcia naukowe w tych parkach od 
razu wdrażane są do produkcji, jest ona ciągle doskonalona. Na świecie powstają 
nowe dziedziny przemysłu, których przyszłość jest bezpośrednio związana z roz-
wojem sektora informacji.

Nowe technologie w gospodarce litewskiej
Dla nieposiadającej dużych bogactw naturalnych Litwy rozwijanie wysokich 

technologii jest jedną ze strategii, która w przyszłości może przynieść dobre wy-
niki dla państwa. Przemysł zorientowany na badania naukowe jest bardzo docho-
dowy. Na przykład farmacja daje do 50% zysku, a wartość dodana w technolo-
giach budowy laserów stanowi aż 60-70% ceny sprzedaży produkcji. Przeciętna 
płaca zarobkowa w zakładach technologii laserowych jest trzykrotnie wyższa niż 
w przemyśle krajowym. Litwa ma wystarczający potencjał naukowy do rozwija-
nia nowych technologii.

Na Litwie działa ponad dziesięć zakładów, produkujących lasery, inaczej zwa-
ne technologiami świetlnymi. Szczególnie wysokiej jakości lasery litewskie ce-
nione są na świecie. Łączna sieć sprzedaży eksportowanej produkcji obejmuje po-
nad 100 krajów. Duża część laserów wykorzystywana jest do badań naukowych 
w zagranicznych uniwersytetach, instytutach, innych placówkach naukowych. 
Są wśród nich ośrodki badawcze energetyki jądrowej Japonii 
i Izraela, laboratoria światowej sławy zakładów. Największe 
przedsiębiorstwo „Eksma” eksportuje produkcję do 17 kra-
jów, „Ekspla” zajmuje 50%, a „Šviesos konversija” – aż 60% 
światowego rynku wyrobów swego gatunku!

Światowemu poziomowi technologii dorównuje przemysł 
biotechnologiczny. W takich zakładach, jak „Fermentas”, 
SICOR, „Biocentras” produkowane są leki, preparaty hormo-
nalne, substancje aktywne biologicznie. Jest to produkcja wy-
sokiej jakości, jednak znacznie tańsza niż w innych krajach, 
dlatego znajduje niemało kupujących na rynku.

Na Litwie na razie nie ma takich technopolii, jak w krajach 
wysoko rozwiniętych. Niektóre ich cechy ma technopolia 
w Wilnie, łącząca 32 nieduże zakłady z mniej więcej 250 pra-
cownikami. Pracują one w różnych dziedzinach: telekomuni-
kacji, budowy sprzętu programowego, projektowania i kon-
strukcji urządzeń laserowych i elektronicznych, usług i szko-
lenia w zakresie przedsiębiorczości. W ostatnim okresie w sto-
licy realizowany jest perspektywiczny projekt „Saulėtekio 
slėnis”, którego celem jest promowanie współpracy w dzie-
dzinie nauki, przedsiębiorczości i studiów (rys. 6).

1.	 W	jakich	krajach	są	największe	technopolie	 1 ?
Sformułuj	wnioski.

2.	 Wymieņ	czynniki,	zachęcające	do	tworzenia	tech-
nopolii	 2 .

3.	 Oceņ	zmiany	w	przemyśle	nowych	technologii	na	
Litwie	 5 ,	 6 .

4.	 Podyskutujcie,	dlaczego	na	Litwie	na	razie	nie	ma	
ani	jednej	normalnie	funkcjonującej	technopolii,	
choć	pracownicy	technologii	informacyjnych	mają	
bardzo	wysokie	kwalifikacje.

5.	 Skorzystaj	z	internetu	i	dowiedz	się,	co	produkują	
i	jakie	usługi	świadczą	litewskie	zakłady	nowych	
technologii.3 Procent PKB, przeznaczany na ba-

	 dania nowych technologii w 2003-2004 r.

Państwo Procent PKB, %
Szwecja 3,74
Japonia 3,15
USA 2,59
Średnia w UE 1,90
Chiny 1,31
Litwa 0,76
Polska 0,58

1 Niektóre duże parki 
	 naukowo-technologiczne.

Nazwa parku nauko-
wo-technologicznego Państwo

Dolina Krzemowa USA
Research Triangle USA
Dolina Izary Niemcy
Cambridge W. Brytania
Grenoble Francja
Hermia Finlandia
Tsukuba Japonia
Shanghai Pudong Chiny
Cyberjaya Malezja
Dhirubhai Ambani Indie

2 Właściwości rozplanowania
	 technopolii.

• Na obrzeżach miasta przy magistralach transportowych lub nie opodal 
dużych miast, gdzie jest wygodne połączenie. W pobliżu lotnisko.

• Niedaleko uniwersytet i instytuty naukowo-badawcze do wymiany idei 
i informacji.

• Pracownicy mają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie pracy.
• Blisko domy naukowców i środowisko sprzyjające dobremu odpoczynkowi.
• Niezabudowane okoliczne tereny daję możliwość poszerzania się w przy-

szłości.

4  Zakład biotechnologii 
	 SICOR w Wilnie.

5 Dynamika obrotu w sektorze
	 technologii informacyjnych na Litwie.

6 „Saulėtekio slėnis” – jądrem ekonomiki wiedzy
„Saulėtekio slėnis” powstaje na terytorium Uniwersytetu Wi-

leńskiego i Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedy-
mina. W tym jądrze (ang. cluster) gospodarki wiedzy na Litwie 
mają być zapewnione warunki do tworzenia innowacji, przekazy-
wania technologii oraz powstawania nowych, szybko rosnących no-
watorskich przedsiębiorstw. Najwięcej uwagi będzie się poświę-
cać rozwijaniu technologii informacyjnych, telekomunikacji, tech-
nologii laserowych i innych wysokich technologii. Mają tu być sku-
pione instytucje naukowo-badawcze, spółki wysokich technologii 
i szybko rosnące nowe zakłady. Na tym terytorium działa inkuba-
tor przedsiębiorczości, którego jednym z ważnych celów jest ro-
bocza atmosfera, tworząca dogodne warunki dla rozwoju przed-
siębiorczości. Po 10-15 latach ma tu działać około 150 zakładów, 
zatrudniających od 3 do 5 tys. osób.
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Elektrownia hydroakumulacyjna 
w Kroniach

Elektrownia hydroakumulacyjna w Kro-
niach jest jedyną takiego typu w krajach bał-
tyckich. Zbudowano ją nad Zalewem Kowień-
skim, u zbiegu Niemna i Strewy. Jest to zło-
żony zespół inżynieryjno-hydrotechnicz-
ny z dwoma zbiornikami wodnymi – górnym 
i dolnym.

 Spojrzenie z bliska Siłownia hydroakumulacyjna 
w Kroniach

Kaišiadorys
(Koszedary)

Kruonis
(Kronie)

Zasada działania
Elektrownia wykorzystuje tanie nadwyżki prądu, wytwo-

rzonego przez inne siłownie, i pompuje wodę z Zalewu Ko-
wieńskiego do leżącego 100 m wyżej zbiornika górnego i w ten 
sposób gromadzi potencjalną energię wody. Woda pompowa-
na jest zwykle nocą, kiedy zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną w kraju spada. Kiedy górny zbiornik zostaje wypeł-
niony, elektrownia może działać jak zwykła siłownia wodna. 
Wtedy spływająca z górnego zbiornika woda obraca agrega-
ty i wytwarza prąd. Elektrownia może pracować z całą mocą 
ponad 12 godzin i dostarczać do sieci systemu energetycznego 
energię o mocy do 900 MW.

Ochrona środowiska
W siłowni wiele uwagi poświęca się ochronie środowiska. 

Wszelkimi sposobami chronione są: unikalny krajobraz oko-
licznych miejscowości, różnorodność biologiczna, zdrowe 
i czyste środowisko. Czynione są starania o niezawodną ochro-
nę Zalewu Kowieńskiego przed możliwymi zanieczyszczenia-
mi w przypadku awarii czy klęski żywiołowej, utrzymywana 
jest stała kontrola jakości wód powierzchniowych (opadowych), 
spływających do zalewu.

Dzień

Noc
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Wiem, umiem, potrafię
  Podsumowanie rozdziału

1  Wytłumacz te pojęcia.

2  Odpowiedz na pytania.

1.	 Jak	dzielimy	usługi	według	częstotliwości	ich	świad-
czenia	i	wytworzonej	wartości?

2.	 Dlaczego	 twierdzi	 się,	że	 transport	 łączy	wszystkie	
sektory	gospodarki?

3.	 Jakie	są	zalety	i	wady	transportu	powietrznego?
4.	 Dlaczego	 transport	 samochodowy	 jest	dość	często	

krytykowany?
5.	 Jakie	problemy	na	Litwie	powoduje	duża	liczba	samo-

chodów?
6.	 Z	 jakimi	krajami	Litwa	ma	bezpośrednie	połączenia	

lotnicze?
7.	 Z	jakich	środków	telekomunikacji	korzysta	najwięcej	

ludzi?
8.	 Dlaczego	twierdzi	się,	że	współczesne	środki	teleko-

munikacji	czynią	świat	małym?

9.	 Do	jakich	regionów	przybywa	najwięcej	turystów?
10.	Jakie	są	korzyści	z	turystyki	i	jakie	problemy	powo-

duje	ona	w	krajach,	przyjmujących	turystów?
11.	Na	jakie	grupy	dzielimy	podróże	turystyczne	uwzględ-

niając	motywy	wyjazdów?
12.	Jakie	regiony	świata	odgrywają	główną	rolę	w	handlu	

zagranicznym?
13.	Bilans	handlu	zagranicznego	jakich	krajów	rozwinię-

tych	jest	dodatni?
14.	Jakie	są	główne	formy	międzynarodowych	stosunków	

gospodarczych?
15.	Czym	się	różni	struktura	eksportu	krajów	wysoko	i	sła-

bo	rozwiniętych?
16.	Kim	 są	główni	partnerzy	 eksportowi	 i	 importowi	

Litwy?
17.	Jakie	są	zalety	i	wady	handlu	hurtowego	i	detaliczne-

go	na	Litwie?

3  Które twierdzenia są prawidłowe (T – tak), a które – nie (N)?

1.	 Ludzie	korzystają	najczęściej	z	usług	o	wyższej	wartości.	 T N
2.	 Stany	Zjednoczone	mają	najgęstszą	sieć	transportową.	 T N
3.	 Transport	samochodowy	to	najtańszy	sposób	przewozu	ładunków.	 T N
4.	 Największa	część	lotów	regionalnych	przypada	na	Chiny	i	Japonię.	 T N
5.	 Na	Litwie	najwięcej	pasażerów	i	ładunków	przewozi	się	koleją.	 T N
6.	 Według	prognoz,	do	2010	r.	liczba	turystów	na	świecie	osiągnie	1	mld.	 T N
7.	 W	najbliższym	czasie	zakończy	się	budowa	mostu	na	Mierzeję	Kurońską.	 T N
8.	 W	krajach	bałtyckich	największe	obroty	ładunkowe	ma	Port	Kłajpedzki.	 T N
9.	 Ze	wszystkich	środków	telekomunikacji	najwięcej	użytkowników	ma	łączność	telefoniczna.	 T N
10.	Dużą	część	lotów	z	Litwy	stanowią	loty	czarterowe.	 T N
11.	W	wielu	krajach	handel	jest	główną	formą	międzynarodowych	stosunków	gospodarczych.	 T N
12.	Bilans	handlu	zagranicznego	Litwy	jest	dodatni.	 T N
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giełda handel  
detaliczny cło odsetki pożyczka

spółka tanich  
lotów wojna handlowa reeksport sieć handlowa infrastruktura 

transportu
bilans handlu  

zagranicznego rynek krajowy „Skype“ turystyka  
masowa akcja

5.1 Znaczenie i różnorodność usług

	 Sektor	usług	wytwarza	prawie	 dwie	 trzecie	 światowego	
PKB.

	 Usługi	możemy	dzielić	według	wytworzonej	wartości,	częs-
totliwości	świadczenia,	grup	konsumentów.	Rozróżniamy	
także	usługi	produkcyjne	i	nieprodukcyjne.

	 Duży	udział	sektora	usług	w	gospodarce	kraju	nie	zawsze	
świadczy	o	wysokiej	stopie	życiowej	ludzi.

5.2 Transport na świecie

	 System	transportu	światowego	składa	się	z	infrastruktury	
transportu	i	obsługujących	ją	przedsiębiorstw.

	 Do	transportu	lądowego	zaliczamy	transport	samochodo-
wy,	kolejowy	 i	rurociągowy.	Są	jeszcze	poza	tym	najstar-
szy	transport	wodny	i	najmłodszy	–	powietrzny.

	 Wszystkie	rodzaje	transportu	mają	swoje	zalety	i	wady.

5.5 Telekomunikacje

	 Rozwój	i	jakość	systemów	łączności	znacznie	się	różni	w	za-
leżności	od	kraju.	Zależy	to	od	zdolności	płatniczych	miesz-
kańców.

	 Współczesne	środki	telekomunika-
cji	pozwalają	użytkownikowi	 na	
uzyskiwanie	informacji	w	dowol-
nym	miejscu	i	czasie.

	 Najszybciej	rozwija	się	na	świecie	
internet	i	telefonia	komórkowa.

5.3 Arterie naszego państwa

	 Litwa	 ma	dobrze	 rozwinięty	 system	 transportowy.	Przez	
nasz	kraj	wiodą	drogi	i	koleje	o	znaczeniu	międzynarodo-
wym.

	 Największe	znaczenie	w	przewozach	towarowych	i	pasażer-
skich	ma	w	naszym	kraju	transport	samochodowy.

	 Ilość	 ładunków,	przewożonych	koleją,	 i	 liczba	pasażerów,	
korzystających	z	linii	lotniczych,	rośnie.

5.4 Samochód a środowisko

	 Ponad	połowę	dwutlenku	węgla,	powodującego	efekt	ciep-
larniany,	emitują	samochody.

	 Intensywny	ruch	powoduje	hałas,	na	ulicach	i	drogach	two-
rzą	 się	korki,	zdarza	 się	niemało	wypadków,	wielką	po-
wierzchnię	zajmują	parkingi.

	 W	wielu	krajach	europejskich	promowany	jest	transport	pub-
liczny,	wprowadza	się	różne	ograniczenia	dla	ciężkich	po-
jazdów.

5.6 Turystyka światowa

	 Podróże	turystyczne	dzielimy	według	celu,	odległości,	środ-
ków	transportu,	terytorium,	na	którym	się	wypoczywa.

	 Miejsca	atrakcyjne	dla	turystów	są	na	całym	świecie.	Po-
nad	połowa	turystów	przypada	na	kraje	europejskie.

	 Turystyka	przynosi	krajom	duże	dochody,	zapewnia	ludziom	
pracę,	podnosi	poziom	infrastruktury.	W	miejscach	maso-
wej	turystyki	wyrządza	wiele	szkód	środowisku.

5.7 Międzynarodowe stosunki 
      gospodarcze

	 Handel	dla	wielu	krajów	jest	główną	formą	stosunków	mię-
dzynarodowych.	Wskaźniki	handlowe	 (eksport,	 import)	
świadczą	o	rozwoju	gospodarczym	kraju.

	 Kraje	rozwinięte	eksportują	najczęściej	produkcję	przemys-
łową,	świadczą	usługi	finansowe,	telekomunikacyjne	 i	 in-
formacyjne.

	 Większą	część	eksportu	krajów	słabo	rozwiniętych	stanowi	je-
den	lub	kilka	rodzajów	surowców	oraz	usługi	transportowe.

	 Na	rozwój	gospodarki	kraje	zaciągają	pożyczki,	nie	wszyst-
kie	jednak	potrafią	efektywnie	je	wykorzystać	i	w	czas	zwró-
cić	długi.

5.8 Handel krajowy i zagraniczny na Litwie

	 Dzięki	przystąpieniu	do	UE	handel	zagraniczny	Litwy	znacz-
nie	wyrósł.

	 Celem	przyciągnięcia	do	kraju	inwestycji	zagranicznych	za-
częto	zakładać	wolne	strefy	ekonomiczne.

	 Około	dwóch	trzecich	handlu	krajowego	przypada	na	han-
del	detaliczny,	którego	większą	część	kontroluje	kilka	sieci	
handlowych.

	 W	największych	miastach	kraju	rośnie	liczba	centrów	han-
dlowych	i	rozrywkowych.


