Materiał pomocniczy nr 2.
Zamienianie się jest fajne – czyli o korzyściach wolnego handlu

"Maksymą każdej rozważnej głowy rodziny
jest nie wytwarzanie w domu tego, czego
wytworzenie będzie kosztować więcej niż
kupienie" - Adam Smith

Wolny handel występuje wtedy, gdy władze państwa nie ingerują bezpośrednio w wymianę
handlową oraz zapewniony jest swobodny dostęp krajowym podmiotom gospodarczym do
rynków zagranicznych towarów, a towarom zagranicznym dostęp do rynku krajowego. Podmioty
gospodarcze mogą bez żadnych ograniczeń ustalać wielkość własnego importu oraz eksportu.
Kraje specjalizujące się w produkcji dóbr, które to mogą wytwarzać relatywnie efektywniej,
powinny skupić się na nich, zamiast na dobrach, w których produkcji inne kraje radzą sobie
relatywnie lepiej. Załóżmy, że mamy kraj, którego obywatele specjalizują się w produkcji
oprogramowania komputerowego, a inny kraj specjalizuje się w tekstyliach. Gdyby gospodarka
była zamknięta, oznaczałoby to, że część informatyków musiałoby nauczyć się szyć, a część
krawców musiałaby się zainteresować informatyką. Po jednej i po drugiej stronie produkcja
mocno by spadła, a więc wzrosłyby ceny. Dodatkowo produkty byłyby dużo niższej jakości.1
W ostatnich latach polska gospodarka opierała się w dużej mierze na eksporcie. Zarówno
Polska, jak i Szwecja silnie na nim polegają. W Szwecji wartość eksportu towarów i usług
odpowiada 49 proc. PKB, w Polsce to 46 proc.2 Jeśli polityka gospodarcza będzie umożliwiała
znajdowanie nowych rynków i usuwanie przeszkód na rynkach już znanych, nasze gospodarki
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mogą szybciej się rozwijać. Przede wszystkim przedsiębiorstwom należy ułatwiać oferowanie
ich towarów i usług większej liczbie odbiorców. To przyczyni się do tworzenia nowych miejsc
pracy i wzrostu gospodarczego.3
Poniżej kilka linków, które pomogą zgłębić temat lub w ramach inspiracji.:

1. Wolny rynek to miejsca pracy w Europie
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1090118.html
2. Wolny handel sprawcą bogactwa narodów
http://www.kapitalizm.republika.pl/bogactwo.html
3. Florek kontra Muś. Starcie w sprawie patriotyzmu gospodarczego
http://www.sadeczanin.info/gospodarka,6/florek-contra-mus-starcie-w-sprawiegospodarczego-patriotyzmu,59895#.U7SISPl_t8U
4. Free trade: the grate prosperity machine
https://www.youtube.com/watch?v=bfE2HO8p3F
5. Wolny rynek (1:35 do 2:25) https://www.youtube.com/watch?v=3eZ2rpCPGhU
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