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SYSTEM 

EKONOMICZNY 

SYSTEM EKONOMICZNY 

 zbiór powszechnie obowiązujących norm 

prawnych oraz ogólnie akceptowanych zasad, 

regulujących postępowanie wszystkich 

uczestników procesu gospodarczego  

STRUKTURA SYSTEMU 

EKONOMICZNEGO 
 sfera realna (zasoby i strumienie):  

 przestrzeń geograficzna, 

 zasoby naturalne 

 materialna baza produkcji (budowle, maszyny, linie komunikacyjne itp.),  

 ludność i zmiany w jej strukturze  

 materialna i niematerialna działalność gospodarcza - proces wytwarzania dóbr 
i usług konsumpcyjnych i produkcyjnych, rzeczowe, finansowe i osobowe 
czynniki wytwórcze zaangażowane w produkcji, formy nierównowagi w 
gospodarce (inflacja, niedobory, bezrobocie itp.) 

 sfera organizacyjna  

 rodzaje podmiotów gospodarczych  

 występujące w gospodarce własności  

 alokacja gestii decyzyjnej.  

 sfera regulacji - wzajemne oddziaływania decydentów i wykonawców zadań: 

 normy prawne które są nakazami i zakazami zewnętrznymi, 

 normy wewnętrzne, czyli nakazy i zakazy moralne. 

SYSTEM EKONOMICZNY 

 Gospodarka naturalna (tradycyjna) 

 Gospodarka kapitalistyczna 

 „czysty” kapitalizm 

 społeczna gospodarka rynkowa  

 Gospodarka nakazowo-rozdzielcza 

 socjalizm 

 Komunizm 

 Gospodarki mieszane 

GOSPODARKA NATURALNA 

 grupa ludzi stanowi jednostki konsumpcyjne i 

produkcyjne wytwarzające samodzielnie 

wszystkie niezbędne do zaspokojenia swoich 

potrzeb dobra 

 brak własności  

 podstawą są zwyczaje i tradycje.  

 zmiany w technologii gospodarki lub w 

stosunkach ekonomicznych dokonują się powoli.  

 dominacja własności prywatnej i swoboda 

transferu praw własności, 

 swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, 

 sprawnie działające instytucje obsługujące rynek, 

 integralność rynku, czyli wzajemne uzależnianie 

się od siebie rynków, 

 konkurencja między podmiotami.  

GOSPODARKA 

KAPITALISTYCZNA 
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SPOŁECZNA GOSPODARKA 

RYNKOWA (ordoliberalizm) 

 rynek jest podstawą ładu gospodarczego ale jest ukierunkowane na 
wspieranie sprawniejszych, efektywniejszych i silniejszych 
podmiotów, 

 zadaniem państwa dbałość o zapewnienie warunków dla wolnej 
konkurencji ale też zapewnienie jakości życia odpowiadającej 
godności osoby ludzkiej  

 rozstrzyganie konfliktów społecznych dokonuje się na gruncie prawa i 
na podstawie umowy społecznej 

 wynegocjowane zasady w ramach umowy społecznej powinny być 
istotnym składnikiem aktywnej polityki gospodarczej państwa i jego 
programu rozwoju społeczno-gospodarczego 

 realizacja tych programów nie powinna naruszać reguł efektywności 
ekonomicznej.  

GOSPODARKA NAKAZOWO-

ROZDZIELCZA 

 dominującą rolę odgrywa własność publiczna, 

 istnieje sektor spółdzielczy i ewentualnie prywatny w 
ograniczonym zakresie, 

 centralizacja zarządzania gospodarką i planowaniem, 

 brak konkurencyjności,  

 nierynkowa alokacja zasobów – polegająca na centralnym 
rozdzielnictwie materiałów, surowców, środków 
produkcji, środków finansowych, dewiz; 

 gospodarka niedoboru; 

 izolacja gospodarki od tendencji światowych, 

 ukryte bezrobocie 

 biurokracja i zhierarchizowane instytucje. 

GOSPODARKA NIEDOBORU 

 brak określonego asortymentu,  

 przede wszystkim związana z niewłaściwym 

kształtowaniem się cen urzędowych głównie na 

artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby, które to 

ceny często nie pokrywały kosztów ich produkcji. 

KONWERGENCJA 

GOSPODARCZA 

 zbliżanie się gospodarek (upodabnianie) 

 gospodarki mieszane. 

 dominują własność prywatna i rynkowa alokacja 

zasobów, 

 część zasobów znajduje się w rękach państwa i 

samorządów, 

 istnieje interwencja państwa w życie gospodarcze 

TYPY GOSPODAREK 

MIESZANYCH 

 wolnorynkowy kapitalizm anglo-amerykański 

 kontynentalny kapitalizm europejski, socjo-

kapitalizm (Niemcy, Francja, Szwajcaria) 

 kapitalizm nordycki (Norwegia, Szwecja, Dania, 

Finlandia) 

 rozwinięty kapitalizm państwowy (Singapur) 

 dualne gospodarki rynkowe z dominacją 

autokratycznego państwa (Chiny, Rosja, Indie, 

ZEA, Arabia Saudyjska) 

KAPITALIZM 

ANGLOAMERYKAŃSKI 

 podstawą do oceny gospodarki są kryteria 

efektywnościowe 

 każdy jest kowalem własnego losu 

 działanie samoczynnych mechanizmów rynkowych 

 powszechna komercjalizacja 

 odrzucenie interwencjonizmu państwowego 

 odchodzenie od nadmiaru funkcji opiekuńczych 

 państwo jako: strażnik ustroju i praworządności norm, 

regulator polityki pieniężno-kredytowej 

 W ZASADZIE TYP WYŁĄCZNIE HISTORYCZNY 

PO WIELKIM KRYZYSIE 2007 
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KAPITALIZM NADREŃSKI 

 liberalna gospodarka zapewniająca 

sprawiedliwość społeczną 

 względny egalitaryzm 

 odrzucanie ingerencji państwa w bieżące 

funkcjonowanie gospodarki, 

 negowanie „przesocjalizowania” państwa 

 szeroki zakres świadczeń społecznych 

gwarantowanych przez państwo 

KAPITALIZM SKANDYNAWSKI 

 powszechny, rozbudowany system świadczeń 
socjalnych, 

 dość niska stopa bezrobocia, 

 dominacja własności prywatnej w gospodarce 

 wyjątkowo wysoki udział redystrybucji w 
dochodzie narodowym (ponad 60%), 

KAPITALIZM PAŃSTWOWY 

 wolność gospodarcza 

 preferowanie przedsiębiorców 

 niskie płace zapewniają niskie koszty wytwarzania i 

wzrost konkurencyjności światowej 

 wysoka stopa inwestycji 

 autokratyzm państwa,  

 ingerencja wspomagająca rozwój gospodarki (eksportu, 

inwestycji rozwojowych) 

 ekspansja eksportowa, agresywna strategia 

opanowywania rynków zagranicznych 


