
 13 

Имеются предположения, что действуя предложенному алгоритму 

органы власти нашей страны способны оптимизировать государствен-

ную поддержку экономической транснационализации национальных 

субъектов хозяйствования. Это позволит обеим сторонам на принципах 

взаимовыгодного партнерства, даже не располагая значительными фи-

нансовыми ресурсами, активизировать и расширить масштаб междуна-

родной экспансии и как результат значительно повысить роль нацио-

нальной экономики в общемировой хозяйственной системе. 

MEJSCE POLSKI W SWIECIE I JEJ SZANSE W XXI WIEKU 

П. И. Беляк, А. В. Василенко  

Polska to kraj znajdujący się w centrum kontynentu europejskiego, czyli w 

Europie Środkowej. Polska zajmuje powierzchnię 312 tys. Km2, co stanowi 

3% Europy i umiejscawia ją na 63 miejscu na świecie i 6 w Europie pod 

względem wielkości. Polska jest krajem przemysłowo- rolnym, w którym 

36% ludności czynnej zawodów jest zatrudniona w przemyśle i handlu, 26 % 

w rolnictwie i 21 % w usługach.  

Polska jest wymieniana w rankingu jako kraj, który dokonał znaczącego 

skoku, a jakość życia według branych pod uwagę parametrów jest znacząco 

wyższa, niż wynikałoby to z zamożności kraju.Polska w ciągu ostatnich 

siedmiu lat zanotowała ogromny skok w poprawie jakości życia. Poprawia 

polskego dobrobytu następuje tak szybko, jakby tempo wzrostu 

gospodarczego wynosiło ok. 14 proc., a jedynymi krajami na świecie, które 

dorównują Polske, są Chiny i Urugwaj. 

Rozwój gospodarczy Polski był w ostatnich latach ogromnym sukcesem, 

jednak potrzebne są kolejne reformy, które pozwoliłyby spełnić oczekiwania 

obywateli na dalsze doganianie Unii Europejskiej. Podzielana przez 

większość społeczeństwa wizja społecznej gospodarki rynkowej umożliwiła z 

kolei pewną ciągłość reform, zaś mądra polityka makroekonomiczna 

zapewniła polskiej gospodarce stabilność i odporność na wstrząsy. Polska 

była jedynym krajem w Europie, który w czasie globalnego kryzysu z 2008 r. 

zanotował wzrost gospodarczy. 

Jednocześnie kraj skutecznie zintegrował się z regionalnymi i światowymi 

rynkami, zachowując wewnętrzną konkurencyjność, a dzięki nowo 

powstającym firmom powstały miejsca pracy. Wydajność pracowników 

wzrosła dzięki inwestycjom w edukację, której jakość poprawiła się w 

rekordowym tempie na tle innych krajów OECD. Poprawiła się też 

infrastruktura, a sieć autostrad wydłużyła się czterokrotnie, również za sprawą 

skutecznego wydatkowania funduszy unijnych. 
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Wzrost gospodarczy Polski nie dość, że był dynamiczny i stabilny, to z 

jego owoców czerpały różne grupy społeczne, w tym także najbiedniejsi, 

dzięki czemu wskaźnik ubóstwa spadł z 51 % w 2005 r. do 10 % w 2016 r. 

Większy dostęp do dobrej edukacji oraz rozkwit przedsiębiorczości przy 

regulacyjnym i instytucjonalnym wsparciu państwa umożliwił milionom 

Polaków rozwój i awans społeczny. 

Biorąc pod uwagę PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Polska 

zajmuje na świecie dopiero 46. miejsce według danych Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego. Ale PKB to za mało. To wskaźnik, który nie pokazuje 

pełnego obrazu rozwoju kraju, a już na pewno nie oddaje poziomu jakości 

życia w danym kraju. Dlatego firma Boston Consulting Group od kilku lat 

opracowuje indeks SEDA (Sustainable Economic Development Assessment), 

który pokazuje, jaki jest poziom życia w danym kraju. I w tym szerszym 

ujęciu Polska mocno awansuje, bo zajmuje 30 miejsce na 164 badane kraje - 

za Portugalią i Hiszpanią, ale przed Włochami i Grecją. 

Indeks SEDA bierze pod uwagę wskaźniki z trzech obszarów: 

ekonomicznego (dochód na obywatela, stabilność gospodarczą kraju, poziom 

zatrudnienia), inwestycyjnego (infrastruktura, system edukacji i opieki 

zdrowotnej) oraz zrównoważonego rozwoju (stan środowiska, instytucje 

rządowe, społeczeństwo obywatelskie, równość dochodów). 

Autorzy raportu wymieniają Polskę wśród zaledwie kilku krajów, które 

dobrze wykorzystują gospodarczą szansę i nieustannie poprawiają jakość 

życia obywateli. BCG wśród liderów wymienia między innymi Wietnam, 

Rwandę, Albanię, Etiopię oraz kraje bałkańskie i właśnie Polskę. W Europie 

lepszego tempa niż Polska nie ma żaden kraj. Warto przypomnieć, że drugi 

rok znajduje się na tej pozycji. 

"Polska najszybciej spośród krajów Unii Europejskiej poprawia jakość 

życia. Naszym osiągnięciem jest również przełamanie typowej, negatywnej 

zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i stanem środowiska - w Polsce, 

równolegle z rozwojem ekonomicznym, następuje poprawa stanu środowiska" 

- tłumaczą eksperci z polskiego oddziału Boston Consulting Group. 

Co ciekawe - chociaż Polska dogania kraje z tak zwanej "starej Unii 

Europejskiej", to uciekają od niej najbliżsi sąsiedzi, czyli Czechy, Słowenia i 

niedaleka Estonia - kraje, które razem z Polską w 2004 roku weszły do 

Wspólnoty. Słowenia znalazła się na 22 miejscu, Estonia 24 a Czechy na 25. 

W ogólnym rankingu The Good Country Index Polska znalazła się na 25. 

miejscu, tuż za Węgrami. W tym rankingu, który uwzględnia 163 kraje z 

całego świata, oceniano osobno poziom nauki i technologii, rozwój kultury, 

stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, znaczenia państwa na świecie, 

jego działania na rzecz planety i klimatu, zarobki i równość mieszkańców 
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oraz zdrowie i samopoczucie obywateli. Średnia wszystkich tych składowych 

wpłynęła na ostateczne miejsce danego kraju w rankingu. 

W kategorii nauki i technologii Polska zostala umieszczona na 31. 

pozycji, jeśli natomiast chodzi o znaczenie na światowej scenie politycznej, 

ona znalazła się o oczko wyżej. Nieco gorzej jest z ekologią, ochroną 

zdrowia i bezpieczeństwem – tu kolejno na 163 państwa Polska jest na 

miejscach 46., 50. i 53. 

Polska we wspomnianych kategoriach najlepiej wypadła w zakresie 

kapitału społecznego - 21. miejsce oraz tradycji - 19. miejsce, a najgorzej 

wypada, biorąc pod uwagę gospodarkę - na 80 państw biorących udział w 

rankingu zajęła 79. miejsce. 

Dlatego widzimy, że Polska to kraj o wielkim potencjale. Dane 

statystyczne są doskonałymi dowodami, jakie wykazują, że Polska to kraj, 

który aspiruje do wejścia na rynek globalny. Można powiedzieć, żе Polska 

dąży do ustanowienia relacji biznesowych z wielu krajów, zeby mieć rynek i 

kupować surowce dla swoje gospodarki. Polska jest wyjątkowym przykładem 

kraju, w którym rozwój gospodarczy nie doprowadza środowiska do ruiny. 

Wysoki poziom HDI pokazuje nie obojętność państwa do obywateli, różnych 

stanów socjalnych. Wierzymy, że Polska ma duże szanse konkurować z 

takimi uprawnieniami jak Rosja, Chiny i Ameryka. 
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4.  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/indeks-zrownowazonego-
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IL TEATRO ITALIANO SUL PALCOSCENICO 

Е. И. Боровская 

George Carlin, Robin Williams, Pavel Volya, Ivan Abramov… I giovani 

certamente sanno che queste persone sono i noti personaggi del teatro “stand-up”. 

Stand-up comedy è una forma di spettacolo in cui l'attore, generalmente un 

comico o un cabarettista, si rivolge al pubblico direttamente. Sorge una domanda: 

come sono uniti questi due fenomeni - il teatro italiano e lo “stand-up”? 

Da una parte, “stand-up” è lo spettacolo di una persona che usa il lessico 

“irregolare”, che può accendere una sigaretta sul palco, può addirittura umiliare o 

insultare il pubblico. Dall’altra parte c’è il teatro italiano, dove si usano il canto 

lirico, le maschere veneziane e non si fa a meno della recita brillante. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=SmEtRkxYY0RONnQyNGRHWDZmeGFVdmNrTGdBaEhqb0RxeU8zNlV3Q1dqMUlXMXdiLXNpWThfTGVnYWRaR2psWnBDS1pvaXczU2s4ck8zcnNlNnpRSGN0a09FcVpMdEVF&b64e=2&sign=630b10b7ed78638b72b6b68087bedf9c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObWJJNUNkQ2NXQlNXTzJ5NkZPaktGLVNRajBYSGJYc1VjWEdiWVpHVHpad0x2UTlITS1mVWhUVGUzNm9hWTZwZ19VMWZMNVFoeHdGTzN1bHpkc3Z0TmwwcXI5LTdvZkotc2gwN09VczJlbU5rVU1sX2JDUWtXc2xHaWdNRVg3ZzNvSHp5Rlc3a3EyOXNDeExBTTBOSHlralhpajFDUHViN3BIWHhhRmUzVE14ZEJhU0tKdm03VUozSDVwZFB1U1VWdw&b64e=2&sign=2becc66e383f73db8c1457ce26345c3e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObWJJNUNkQ2NXQlNXTzJ5NkZPaktGLVNRajBYSGJYc1VjWEdiWVpHVHpad0x2UTlITS1mVWhUVGUzNm9hWTZwZ19VMWZMNVFoeHdGTzN1bHpkc3Z0TmwwcXI5LTdvZkotc2gwN09VczJlbU5rVU1sX2JDUWtXc2xHaWdNRVg3ZzNvSHp5Rlc3a3EyOXNDeExBTTBOSHlralhpajFDUHViN3BIWHhhRmUzVE14ZEJhU0tKdm03VUozSDVwZFB1U1VWdw&b64e=2&sign=2becc66e383f73db8c1457ce26345c3e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOZ3hMcHlCcFRnaWxiLTdJM0NFdlp0TXlicHlObWJySzB0ZE8tcGM0bzA5UnlHOTZ3a2FDUGVnbXBSX1ppZnBOU0wxQ2licGN3eDM2QXJvY0dWeGJOUmZKZXFtSDBWWXJTVU1EQTMzUWMtbXVXWE9Rd0hZYy1SNE1MMlhJVjNialhfV1piYWhmSm5tekswektBcG5DU2E4&b64e=2&sign=ba7750994306c749c43be6c8269fd9a8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaVR2N1gxemQxSFp6VGY0dTBnMzdHblRGSEhRaTFYa2d5M1oxSlc0NFVfX3hRelhJWFBNVzF4UUZjRHZLa2tndGx3allaSlBrd0t4cUIxQkRkbHZhWXNudk5kV3M1eEVIZDlxRUlKdDVxSmg5TnBDY0F4MV9UQ2RDbDEwR2Ytam04QTM5aVo0ZFljcnlGWk5pS19ETjItY0pOZHd0d2NHYWpzeDVQa2tJZjZZaEFkOUc2OThXWUxzSGluYXUySFJCdERrT05PNnF2RVFZakdQX0QyS196VQ&b64e=2&sign=295b6fcb2c2b9a566c01ba15a2f5b05a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOaVR2N1gxemQxSFp6VGY0dTBnMzdHblRGSEhRaTFYa2d5M1oxSlc0NFVfX3hRelhJWFBNVzF4UUZjRHZLa2tndGx3allaSlBrd0t4cUIxQkRkbHZhWXNudk5kV3M1eEVIZDlxRUlKdDVxSmg5TnBDY0F4MV9UQ2RDbDEwR2Ytam04QTM5aVo0ZFljcnlGWk5pS19ETjItY0pOZHd0d2NHYWpzeDVQa2tJZjZZaEFkOUc2OThXWUxzSGluYXUySFJCdERrT05PNnF2RVFZakdQX0QyS196VQ&b64e=2&sign=295b6fcb2c2b9a566c01ba15a2f5b05a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOckZNakhlRUZkTEk4VFFDQ1g1RDdCYlJtclB1Q3dYMzJwTF91U3k1YW1vcmRIWnotM2dRT2VvYjFpQUNPaGxxeUI2SEFoRnM3MDZMb0FQMEdiS1dSNmItXzMzQ1d1YmhXbHFnLXVSZHJHQVJhYlgya0RGVldtaEpQQ3NnZUZVYS1hazNMWDJ1SmJLRmcycTVneEhXZGlaM3lYRFNjM2pUOEMtQ3R6LThYZHFWc0thX0VuNzlaVnNLWVlHbVlGZnJHMm8ycFpZc2dNcDVIdmp4T2FPZ09xdw&b64e=2&sign=90c0f8397fc80d003192832eee7871fc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOckZNakhlRUZkTEk4VFFDQ1g1RDdCYlJtclB1Q3dYMzJwTF91U3k1YW1vcmRIWnotM2dRT2VvYjFpQUNPaGxxeUI2SEFoRnM3MDZMb0FQMEdiS1dSNmItXzMzQ1d1YmhXbHFnLXVSZHJHQVJhYlgya0RGVldtaEpQQ3NnZUZVYS1hazNMWDJ1SmJLRmcycTVneEhXZGlaM3lYRFNjM2pUOEMtQ3R6LThYZHFWc0thX0VuNzlaVnNLWVlHbVlGZnJHMm8ycFpZc2dNcDVIdmp4T2FPZ09xdw&b64e=2&sign=90c0f8397fc80d003192832eee7871fc&keyno=1

