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Kurs nr 8. 
Polska na pozaeuropejskich rynkach wschodzących 

– potencjał i instrumenty oraz szanse i wyzwania 
 
Jeśli myślisz o handlu (imporcie lub eksporcie) z krajami należącymi do rynków wschodzących 
(Afryka, Ameryka Łacińska, Azja), przyjdź do nas. Damy Ci podstawową wiedzę na temat tych 
regionów świata i uwarunkowań gospodarczych handlu z nimi. Z nami poznasz swoje szanse 
na tych rynkach, zrozumiesz wyzwania, jakie przed Tobą stawiają. 
 
Tematyka zajęć 
 
 
1. Ankieta ewaluacyjna początkowa (10 min.) 
 
2. Potencjał gospodarczy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej (1 godz. 20 min.) 
Przedstawienie dynamiki i zakresu zmian zachodzących w gospodarkach państw Azji, Ameryki 
Łacińskiej i Afryki. Opisanie istoty fenomenu Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki jako rynków 
perspektywicznych dla polskich przedsiębiorstw. Scharakteryzowanie potencjału 
ekonomicznego tychże regionów i wskazanie na najbardziej rozwinięte gałęzie ich gospodarek. 
Dynamika wzrostu realnego PKB państw Południa. Rynek konsumencki i zamówień 
publicznych. Struktura eksportowa i importowa (towarowa i usługowa) państw Azji, Ameryki 
Łacińskiej i Afryki. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Państwa regionu w 
międzynarodowych rankingach gospodarczych (ranking Doing Business; wskaźnik globalnej 
konkurencyjności, wskaźnik wolności ekonomicznej, wskaźnik percepcji korupcji).  
 
3. Uwarunkowania i przesłanki, proces instytucjonalizacji relacji Unii Europejskiej z 
krajami pozaeuropejskimi (1 godz. 30 min.) 
 
Analiza stosunków gospodarczych UE z pozaeuropejskim krajami rozwijającymi się. Ukazanie 
ram instytucjonalnych współpracy między Azją, Ameryką Łacińską i Afryką a Unią Europejską, 
przejawiające się umowami o współpracy, spotkaniami na szczycie oraz realizacją 
strategicznego partnerstwa. Przesłanki i uwarunkowania zaangażowania Unii Europejskiej w 
Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Analiza towarowej wymiany handlowej UE - Azja, Ameryka 
Łacińska i Afryka w oparciu o klasyfikację SITC. Ukazanie jej dynamiki w relacjach wzajemnych 
oraz przekształcenia jej struktury (towarowej i geograficznej). Analiza przepływu kapitału w 
formie BIZ oraz usług między Unią Europejską a wyżej wymienionymi regionami Południa. 
Scharakteryzowanie istoty, znaczenia i zakresu tematycznego umów o wolnym handlu lub 
porozumień handlowych między Unią Europejską a poszczególnymi regionami i państwami z 
Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki (m.in. umów o partnerstwie gospodarczym - Economic 
Partnership Agreement – z krajami Afryki Subsaharyjskiej). Relacje ekonomiczne Unii 
Europejskiej z poszczególnymi afrykańskimi grupami EPA: Afryka Wschodnia i Południowa 
(Eastern and Southern Africa - ESA), Afryka Zachodnia (West Africa), Afryka Środkowa (Central 
Africa), Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (Southern African Development 
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Community - SADC), Wspólnota Wschodnioafrykańska (Eastern African Community - EAC). 
Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z Afryką Północną w  ramach Eurośródziemnomorskich 
układów stowarzyszeniowych. Stosunki Unii Europejskiej z poszczególnymi regionami i 
grupami z Ameryki Łacińskiej: Karaibskie Forum Krajów AKP (Caribbean Forum of ACP States - 
CARIFORUM Group), Mercosur, Ameryka Środkowa, Grupa Andyjska, umowy 
stowarzyszeniowe z Meksykiem i Chile. Stosunki gospodarcze UE z wybranymi organizacjami i 
państwami Azji (ASEAN) i państwami (Chiny, Indie, Indonezja, Japonia). 
 
4. Przesłanki współpracy oraz programy GO Africa, Go Asia, GO Latin America – istota i 
znaczenie dla polskiego handlu międzynarodowego (1 godz.) 
 
Przedstawienie całościowej analizy dotyczącej uwarunkowań i ram instytucjonalnych 
ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Ukazanie 
czynników determinujących intensyfikację rozwoju stosunków gospodarczych Polski z Azją, 
Ameryką Łacińską i Afryką w sześciu kategoriach związanych z: członkostwem Polski w UE; 
uwarunkowaniami zewnętrznymi (geostrategicznymi): konflikt rosyjsko-ukraiński i sankcje 
Rosji na państwa Zachodu oraz kryzys strefy euro; ze wzrostem konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych; procesami modernizacji i wzrostu gospodarczego 
w państwach Południa; polskimi doświadczeniami dotyczącymi procesów transformacji 
politycznej i gospodarczej; uczestnictwem Polski w międzynarodowych programach 
pomocowych dla państw słabiej rozwiniętych. Scharakteryzowanie podstaw formalno-
prawnych i instytucjonalnych działalności polskich firm w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. 
Opisanie mechanizmów i form wsparcia w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynkach 
pozaeuropejskich. Przedstawienie poszczególnych działań wspierających aktywność polskich 
podmiotów w tym zakresie, takich jak: wsparcie dyplomatyczne, misje gospodarcze, działania 
informacyjne oraz wsparcie finansowe. Ocena działań instytucji i programów rządowych 
odnoszące się do Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. 
 
5. Skala i zakres współpracy handlowej Polski z krajami pozaeuropejskimi na tle Unii 
Europejskiej (1 godz.) 
 
Scharakteryzowanie i opisanie dynamiki stosunków gospodarczych Polski z Azją, Ameryką 
Łacińską i Afryką. Wskazanie na tendencje i prawidłowości w relacjach wzajemnych w tym 
zakresie. Polski handel z krajami pozaeuropejskimi na tle państw Grupy Wyszehradzkiej. 
Najważniejsze wartościowo grupy towarowe w eksporcie i imporcie Polski do/z 
pozaeuropejskich krajów rozwijających się. Skala i wartość współpracy w zakresie usług w 
wymianie zagranicznej Polski z krajami Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Pozaeuropejskie 
inwestycje (BIZ) w Polsce – skala i charakter.  
 
6. Wyzwania i szanse na rynkach pozaeuropejskich (1 godz.) 
 
Polskie szanse na rynkach Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki: rynek konsumencki, rozwój 
infrastruktury, rynek usług, rynek urządzeń opartych na low-tech (tzw. intermediate 
technologies), niższy koszt produkcji w Polsce, niż w Europie Zachodniej. Ukazanie słabości i 
wyzwań związanych z polską aktywnością gospodarczą na rynkach pozaeuropejskich, takich 
jak: wysokie bariery handlowe, korupcja i słaba infrastruktura transportowa, a także w 
niektórych regionach – ryzyko polityczne; rozpoznanie wiarygodności potencjalnych 
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partnerów, dobra znajomość miejscowej legislacji i lokalnych obyczajów; nie uwzględnienie i 
nie wykorzystanie w realizacji swoich zadań pochodzących z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki 
absolwentów polskich uczelni wyższych; brak stałych mechanizmów współpracy i dialogu 
rządu/instytucji państwowych z biznesem, w tym z samorządem gospodarczym; brak 
powiązania między pomocą rozwojową a współpracą handlową; zwiększenie współpracy 
między państwami V4 na rynkach pozaeuropejskich.  
 
7. Inni aktorzy/państwa na rynkach pozaeuropejskich (Chiny i kraje Południa) (1 godz.) 
 
Skala, zakres i dynamika relacji gospodarczych między wschodzącymi mocarstwami (Chiny, 
Indie) a krajami Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Czym charakteryzuje się azjatyckie podejście 
do kontynentu afrykańskiego i latynoamerykańskiego; jakie są różnice i podobieństwa w 
polityce poszczególnych państw azjatyckich wobec Afryki i Ameryki; jakie są motywy i 
uwarunkowania determinujące współpracę między Afryką, Ameryką Łacińską i Azją; w jakim 
stopniu zaangażowanie się państw azjatyckich w Afryce i Ameryce Łacińskiej stanowi 
wyzwanie dla państw Zachodu i dla Polski i grupy V4; czy mamy do czynienia z nieuniknioną 
zmianą układu sił gospodarczych w stosunkach międzynarodowych w Afryce i Ameryce 
Łacińskiej (power shift). 
 
8. Największe gospodarki. Studium przypadku (4 godz. 45 min.) 
 
b) Brazylia, Meksyk i inne wybrane państwa, 
c) Indie, Chiny i wybrane kraje Azji Południowo-Wschodniej, 
d) RPA, Nigeria, Kenia i Afryka Północna (i inne wybrane państwa). 
 
9. Ankieta końcowa (15 min.) 
 


