
Źródło: 
https://sklep.pozegnanie.com/p/kawy/kawa_tradycyjna_brazylia_pergamino_ciemno_palona_ziarno/67.html 

Źródło: https://www.manutea.pl/darjeeling-margarets-hope-czarna-herbata-x1724 

Źródło: https://alaneesqatar.qa/product/xiaomi-redmi-5-price-in-qatar-doha/ 



Bilans handlowy to porównanie wartości eksportu  
i importu w danym okresie (najczęściej rok). 

BILANS HANDLOWY = EKSPORT – IMPORT 

 

Bilans dodatni                             eksport > import 

Bilans ujemny                             eksport < import 

Bilans zrównoważony                 eksport = import 

* eksport – wywóz własnych towarów za granicę 
* import – przywóz towarów z innych krajów 



 Saldo bilansu handlowego  
w Polsce przez wiele lat 
było ujemne (wartość 
zagranicznych towarów sprowadzanych 
do kraju była wyższa niż wartość 
polskich produktów sprzedawanych za 
granicę) 

 Dodatnie saldo bilansu 
handlowego odnotowano w 
2015 roku 

       

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-miala-2-1-mld-zl-nadwyzki-w-handlu-
zagranicznym-7571846.html 



 Od zakończenia II wojny światowej, aż do końca lat 80. XX wieku w 
handlu zagranicznym Polski dominowały kontakty z państwami 
socjalistycznymi. 

 Transformacja społeczno-gospodarcza zapoczątkowana na przełomie 
lat 80.  
i 90. XX w. zmieniła kierunek wymiany handlowej. Głównymi 
partnerami w Polskim handlu stały się kraje Europy Zachodniej, 
zwłaszcza Niemcy. 

 Obecnie głównymi partnerami handlowymi Polski są państwa 
należące do UE 

 Wśród krajów z którymi Polska dokonuje wymiany handlowej 
przeważają kraje o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego 

 Poza krajami europejskimi znaczącym partnerem handlowym Polski 
są Chiny  

 

Źródło: https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/czynniki-ryzyka-w-gospodarce-swiatowej-handel-zagraniczny-polski/ 



EKSPORT 

IMPORT 



Przykłady: 

 ropa naftowa   

 samochody osobowe wraz z ich częściami. 

 lekarstwa,  

 kosmetyki.  

 aparatura do telefonii,   

 maszyny oraz części urządzeń nadawczych (Dane - Ministerstwo Rozwoju) 

https://www.wnp.pl/motoryzacja/znow-zaczal-rosnac-import-uzywanych-samochodow,341348.html https://biznesalert.pl/polska-import-ropy/ 



 Gdy kraj sprowadza towary z zagranicy, to bardzo często nie ma odpowiednich  
warunków u siebie, aby te produkty wytworzyć. Może to być związane np. z 
klimatem (uprawy)  

 

 Kolejnym powodem, dla którego kraj decyduje się na import może być fakt, iż 
społeczeństwo potrzebuje więcej danego produktu niż go produkuje,  
np. ropy naftowej czy samochodów osobowych.  

Źródło: https://wyborcza.pl/51,155287,21928166.html?i=2 

Źródło: https://www.paszport.ws/niczym-niedogotowany-ry%C5%BC-chi%C5%84ski-rz%C4%85d-pr%C3%B3buje-
wypromowa%C4%87-gmo 



 Ciekawy, humorystyczny film o eksporcie i 
imporcie. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-
wNcJKo&t=204s&fbclid=IwAR0Fm0-

JunP7rtTMQYAs8gBbzJOMGvFPoUe5C6spm1u
F3lNeF0IIeamRCus 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo&t=204s&fbclid=IwAR0Fm0-JunP7rtTMQYAs8gBbzJOMGvFPoUe5C6spm1uF3lNeF0IIeamRCus
https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo&t=204s&fbclid=IwAR0Fm0-JunP7rtTMQYAs8gBbzJOMGvFPoUe5C6spm1uF3lNeF0IIeamRCus
https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo&t=204s&fbclid=IwAR0Fm0-JunP7rtTMQYAs8gBbzJOMGvFPoUe5C6spm1uF3lNeF0IIeamRCus
https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo&t=204s&fbclid=IwAR0Fm0-JunP7rtTMQYAs8gBbzJOMGvFPoUe5C6spm1uF3lNeF0IIeamRCus
https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo&t=204s&fbclid=IwAR0Fm0-JunP7rtTMQYAs8gBbzJOMGvFPoUe5C6spm1uF3lNeF0IIeamRCus
https://www.youtube.com/watch?v=OFmZ-wNcJKo&t=204s&fbclid=IwAR0Fm0-JunP7rtTMQYAs8gBbzJOMGvFPoUe5C6spm1uF3lNeF0IIeamRCus


  Na następnej stronie 
zobaczycie gafonotkę do 
uzupełnienia, można ją 

wydrukować lub przepisać 
poszczególne podpunkty i 

uzupełnić.  
   Zdjęcie gotowej proszę 

przesłać w wiadomości prywatnej 
  




