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Rozdział I. Pozycja konkurencyjna oraz czynniki zdolności konkurencyjnej 
gospodarek w świetle teorii 

1. Konkurencyjność, korzyść komparatywną oraz korzyść konkurencyjna gospodarki 

1. Konkurencyjność międzynarodowa – podstawowe pojęcia 

2. Międzynarodowa pozycja oraz zdolność konkurencyjna kraju  

3. Produktywność oraz efektywność gospodarki jako miernik konkurencyjności kraju 

4. Źródła przewagi konkurencyjnej krajów oraz przedsiębiorstw 

5. Główne czynniki oraz miary międzynarodowej pozycji oraz zdolności konkurencyjnej 

gospodarek 

2. Wybrane teorie wymiany międzynarodowej a konkurencyjność gospodarki 

1. Przegląd teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej a ich znaczenie dla 

konkurencyjności międzynarodowej 

2. Teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz jakościowo-innowacyjne zmiany 

w gospodarce 

3. Teoria lokalizacji a teoria międzynarodowej wymiany gospodarczej 

4. Teoria internacjonalizacji i jej znaczenie dla rozwoju konkurencyjności 

przedsiębiorstw 

5. Teorie instytucjonalne, rozwój gospodarczy a konkurencyjność gospodarki 

3. Metodologiczne problemy pomiaru zdolności konkurencyjnej - metody i narzędzia 

zastosowane w pracy 

1. Wybrane mierniki ilościowe i jakościowe pomiaru pozycji oraz zdolności 

konkurencyjnej 

2. Znaczenie powiązań inwestycyjno-handlowych w stymulowaniu zdolności 

konkurencyjnej gospodarek 

3. Pozycja oraz zdolność konkurencyjna przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych 

4. Rankingi międzynarodowej konkurencyjności  



Rozdział II. Transformacja, liberalizacja a główne czynniki wzrostu państw 

nadbałtyckich  

1. Transformacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy 

1. Dynamika wzrostu gospodarczego i zmiany realnego kursu walutowego 

2. Liberalizacja oraz regionalna integracja państw nadbałtyckich. Znaczenie Układów 

Europejskich  

3. Znaczenie handlu zagranicznego dla małych, otwartych gospodarek Estonii, Litwy 

i Łotwy. Rosnący udział handlu zagranicznego z UE 

4. Wielkość, dynamika i struktura obrotów handlowych z UE 

2. Czynniki wzrostu zasobów kapitałowych oraz technologicznych państw nadbałtyckich w 

okresie 1992-2003. Kluczowa rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

1. Atrakcyjność inwestycyjna państw nadbałtyckich. Prywatyzacja jako główny czynnik 

napływu BIZ 

2. Wielkość, dynamika, struktura oraz czynniki napływu BIZ do państw nadbałtyckich 

sektorowy, gałęziowy oraz regionalny rozkład BIZ 

3. Znaczenie BIZ w rozwoju infrastruktury energetycznej, transportowej, komunikacyjnej 

oraz i bankowej państw nadbałtyckich 

4. Ujęcie bilansowe międzynarodowej konkurencyjności państw nadbałtyckich. 

Znaczenie BIZ 
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1. Konkurencyjność przemysłowa: produktywność oraz koszty jednostkowe w przemyśle 

państwach nadbałtyckich i UE 
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konkurencyjności 

3. Analiza SWOT gospodarek państw nadbałtyckich 
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