
Miejsce i rola organizacji 
międzynarodowych w 
gospodarce światowej

GOSPODARKA ŚWIATOWA



Plan prezentacji

1. Wprowadzenie.

2. Geneza.

3. Organizacje polityczne:

- LPA,

- Grupa Wyszehradzka,

- Unia Afrykańska,

4. Organizacje gospodarcze:

- OPEC,

- IMF,

- Mercosur.

5. Wnioski.



Cele prezentacji

1. Przedstawienie wybranych organizacji 
międzynarodowych politycznych i 
gospodarczych.

2. Ukazanie wpływu organizacji na gospodarkę 
światową.

3. Przedstawienie ich stosunków z Unią 
Europejską.



Wprowadzenie

• Trwałe stowarzyszenie państw

• Powoływana w celu realizacji określonych zadań w stosunkach między
państwami

• Podstawą jest umowa wielostronna (statut)

• Dzielą się na IGOsy (rządowe) i INGOsy (pozarządowe)

• Pełni wiele funkcji (główne to regulacyjne, operacyjne, kontrolne i
sądowe)

• Na ogół występują 3 organy: zgromadzenie ogólne, rada i sekretariat



Geneza

• Zaczęły powstawać w XIX wieku, jednak niektórzy sądzą, że
istniały już w starożytnej Grecji

• 1850 r. – powstał Związek Telegraficzny Państw Niemieckich
i Holandii (w 1865 zmieniono na MZT)

• Początkowo dominowały związki celowe lub unie
administracyjne

• Przełom to 1919 r. – powołanie Ligi Narodów (pierwsza
uniwersalna organizacja i zorientowana na współpracę
polityczną)



Organizacje polityczne

• G-8 – Grupa 8 Najbogatszych Państw Świata

• NATO – Pakt Północnoatlantycki

• OPA – Organizacja Państw Amerykańskich

• WNP – Wspólnota Niepodległych Państw

• ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wsch.

• LPA – Liga Państw Arabskich

• AU – Unia Afrykańska

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#Grupa8
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#NATO
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#OPA
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#WNP
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#ASEAN
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#LPA
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#AU


LPA – Liga Państw Arabskich
• Powstała w 1945 roku w Kairze i liczy 22 członków

• Jest to wszechstronna (ogólna) organizacja o zasięgu
regionalnym

• Główny cel: Zapewnienie wolności i niepodległości
wszystkim Arabom

• Walczy o autonomię Palestyny oraz nie angażuje się w
akcje prowadzone przez NATO



Źródło: http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/02/arab_league_map



Grupa Wyszehradzka

15.02.1991 – Trójkąt Wyszehradzki: Polska,
Węgry, Czechosłowacja

1993 – Grupa Wyszehradzka: Polska, Węgry,
Czechy i Słowacja

2004 – wstąpienie do Unii Europejskiej



Grupa Wyszehradzka - cele

Deklaracja podpisana w Wyszehradzie w 1991 r.

Źródło: http://www.visegradgroup.eu



Grupa Wyszehradzka –
mechanizmy współpracy 

Współpraca rządowa:

Źródło: http://www.visegradgroup.eu



Grupa Wyszehradzka – pola 
współpracy

Źródło: http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines-on-the-future-110412



Grupa Wyszehradzka – współpraca 
z NATO i innymi organizacjami

Źródło: http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines-on-the-future-110412



Unia Afrykańska. Geneza 
powstania

• Organizacja Jedności Afrykańskiej powstała w 1963 roku w
Addis Abebie w Etiopii

• Początkowo była określana mianem klubu dyktatorów

• Po zimnej wojnie pojawiła się konieczność wprowadzenia
nowej formuły, gdyż państwa afrykańskie były w kiepskiej
kondycji finansowej

• W lipcu 2000 roku w Lome przyjęto akt Ustanawiający Unię
Afrykańską

• Unia rozpoczęła działalność w 2002 roku po ratyfikacji
traktatu przez 2/3 członków



Jakie państwa należą do Unii 
Afrykańskiej?

• Do Unii Afrykańskiej należą 54 państwa w Afryce.

• Najnowszym krajem członkowskim jest Maroko,
które powróciło do UA w 2017 roku

• Maroko opuściło poprzedniczkę UA, UJA w 1985 roku
na znak protestu przeciw poparciu innych państw dla
Sahary Zachodniej

• Obecnie 3 państwa są zawieszone w prawach
członkowskich ze względu na niestabilną sytuację
polityczną. Są to Niger, Madagaskar i Gwinea.





Główne cele Unii Afrykańskiej 

• Promocja zasad i instytucji demokratycznych

• Promocja ochrony praw człowieka

• Wprowadzenie mechanizmów, które mają
zapobiec konfliktom zbrojnym

• Stworzenie i utrzymanie wspólnego rynku zbytu
dóbr

• Ograniczenie wymiany handlowej z byłymi
potęgami kolonialnymi, na rzecz wymiany
wewnątrzkontynentalnej



Jakie instytucje pomagają w 
realizacji tych celów:

Istnieje wiele organów wewnątrz Unii Afrykańskiej, a najważniejszymi z nich są: 

•Parlament Panafrykański 

•Zgromadzenie Unii Afrykańskiej 

•Komisja Unii Afrykańskiej 

•Afrykański Trybunał Sprawiedliwości 

•Rada Wykonawcza 

•Komitet Stałych Przedstawicieli 

•Rada Pokoju i Bezpieczeństwa 

•Rada Gospodarcza, Społeczna i Kulturalna 

•Afrykański Bank Centralny 

•Afrykański Bank Inwestycyjny 

•Afrykański Fundusz Walutowy 

•Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów 



Najważniejsze dokumenty Unii 
Afrykańskiej

Pracę każdej organizacji definiują dokumenty. Nie inaczej jest w
przypadku UA. Od 2002 roku, czyli od momentu ratyfikacji
traktatu w Lome zostało przyjętych wiele uchwał i podpisanych
wiele dokumentów. Trzy naszym zdaniem najważniejsze z nich
to:

•Konwencja UA o Zapobieganiu i Zwalczaniu Korupcji z 11 lipca
2003 roku

•Pakt UA o Nieagresji i Wspólnej Obronie z 31 stycznia 2005 roku

•Afrykańska Karta o Demokracji, Wyborach i Zarządzaniu z 30
stycznia 2007 roku



Trudności spotykające Unię 
Afrykańską

• Do UA należy jak wspomniałem 54 kraje. Różnorodność wśród
nich jest ogromna, zarówno kulturowa jak i ekonomiczna.
Ciężko zatem wobec różnic znaleźć konsensus w każdej
sprawie. To jeden z problemów unii.

• Kolejnym powodem, którego UA ciężko jest znaleźć
porozumienie są sprzeczne interesy ekonomiczne i polityczne.
Podczas gdy jednemu z państw zależy, aby zmniejszyć handel z
Europą, bo zagraża ona konkurencyjności danego państwa,
inne nie zgodzi się na to, gdyż żyje z eksportu surowców na
ten kontynent



Organizacje międzynarodowe

WTO – Światowa Organizacja Handlu
ECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
FTAA – Strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk (projekt)
OPEC – Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową
APEC – Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku
ECOWAS – Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zach.
SADC – Wspólnota Rozwoju Południowej Afryki
CEMAC – Środkowoarfykańska Wspólnota Gosp. i Walutowa

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#OECD
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#WTO2
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#OECD
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#OECD
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#FTAA2
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#OPEC
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#APEC
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#ECOWAS_inne
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#ECOWAS_inne
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256#ECOWAS_inne


OPEC – Organizacja Krajów 
Eksportujących Ropę Naftową

• Powołana w 1960 r. w Bagdadzie przez 5
państw: Iran, Irak, Kuwejt, Arabię Saudyjską i
Wenezuelę

• Obecnie 13 państw członkowskich

• Wpływają znacznie na ceny ropy naftowej na
świecie

• Przyczyniła się do kryzysu naftowego w 1973 r.

1 baryłka

= 

159 litrów

Cena za 1 baryłkę

=

51 dolarów



Źródło: https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/10/25/why-time-stop-fearing-opec/v4P5wK8T6axAbXeSCANR9O/story.html

https://www.bostonglobe.com/ideas/2014/10/25/why-time-stop-fearing-opec/v4P5wK8T6axAbXeSCANR9O/story.html


Źródło: http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm


IMF – Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy







Źródło: http://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance



IMF w Europie

1. Współpraca niezależnie w Europie z krajami 
UE.

2. Współpraca z instytucjami UE (np. ECB).

Źródło: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/europe.htm



IMF współpraca z Bankiem 
Światowym

1. Instytucje ONZ.

2. Cel: podniesienie standardów życia.

3. Komplementarne podejście: IMF - problemy
makroekonomiczne, BŚ – zmniejszenie
ubóstwa, długotrwały rozwój gospodarczy.

Źródło: http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/31/IMF-World-Bank



IMF – BŚ Struktura współpracy

1. Koordynacja na wysokim szczeblu.

2. Konsultacje w zakresie zarządzania.

3. Współpraca służb.

4. Zmniejszenie długów.

5. Zmniejszenie ubóstwa.

6. Na etapie ustalania 2030 programu rozwoju.

7. Ocena stabilności finansowej.
Źródło: http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/31/IMF-World-Bank



Mercosur



Znaczenie nazwy i powstanie

Mercosur to skrót od hiszpańskiego
Mercado Común del Sur, co na polski
możemy tłumaczyć jako rynek południa.

Organizacja powstała w 1991 na mocy
traktatu z Asuncion w Paragwaju.
Osobowość prawną zyskała jednak
dopiero 3 lata później poprzez podpisanie
aktu z Ouro Preto. Jest to ciało, które dąży
do wspólnoty gospodarczej państw
Ameryki Południowej. Siedziba Mercosuru
ulokowana jest w stolicy Urugwaju –
Montewideo.



Państwa członkowskie

Traktat z Asuncion podpisały cztery państwa. Była to
Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Obecnie w
skład Mercosuru oprócz wyżej wymienionych państw
wchodzi Wenezuela, która do organizacji dołączyła w
2012 roku po sześcioletnim okresie przygotowań. W
2016 roku została ona jednak zawieszona w prawach
członka, za nieprzestrzeganie zasad wolnego handlu.
Pięć innych państw Ameryki Południowej tj. Ekwador,
Kolumbia, Chile, Boliwia i Peru korzystają ze strefy
wolnego handlu, jednak nie biorą udziału w unii celnej.
Meksyk pełni rolę obserwatora.





Organy Mercosuru 

Do podstawowych jednostek południowo-amerykańskiej
organizacji zaliczamy:

• Radę Wspólnego Rynku - składającą się z ministrów spraw
zagranicznych i gosp.

• Grupa Wspólnego Rynku – składająca się przedstawicieli MSZ,
ministerstw gospodarki i banków centralnych

• Spotkania na szczycie – między prezydentami państw
członkowskich

• Parlament

• Komisja Handlowa

• Stały Komitet rozdzielczy

• Sekretariat administracyjny



Cele wspólnoty
Cztery nadrzędne cele Mercosuru na podstawie traktatu z Asuncion to:

1. Wolny przepływ dóbr, usług i czynników produkcji pomiędzy krajami,
poprzez, między innymi, zniesienie ceł oraz innych ograniczeń
przepływu towarów.

2. Ustalenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej oraz stworzenie wspólnej
polityki handlowej wobec państw trzecich bądź ugrupowań złożonych z
państw trzecich, a także koordynacja stanowisk na regionalnych i
międzynarodowych forach ekonomiczno-handlowych.

3. Koordynacja polityk makroekonomicznych i sektorowych pomiędzy
Państwami-Stronami Traktatu, dotyczących handlu zewnętrznego,
rolnictwa, przemysłu, polityk fiskalnych, monetarnych, kursów
walutowych, przepływu usług.

4. Zobowiązanie do harmonizacji prawa w wybranych obszarach Państw-
Stron Traktatu w celu utrwalenia procesu integracyjnego.



Czy Mercosur współpracuje z Unią Europejską?

Wspieranie stosunków UE-Mercosur jest korzystne dla
obu stron. Umowa stowarzyszeniowa dałaby Unii
Europejskiej dostęp do bardzo dużego rynku zbytu na
towary przemysłowe i usługi, rynku mającego wielki
potencjał rozwojowy, nienasyconego. Można również
przypuszczać, że w takim wypadku spadłyby na rynku
europejskim ceny niektórych produktów, szczególnie
rolnych. Dla Mercosur umowa z UE byłaby silnym
bądźcem rozwojowym, motywacją do zwiększenia
konkurencyjności i szybszego wdrażania rozwiązań
prawnych i technologicznych stosowanych w państwach
rozwiniętych.



Wnioski

1. Organizacje polityczne przyczyniają się do
stabilności stosunków międzypaństwowych i
dają zaangażowanym w nich krajom większą
siłę przebicia na arenie międzynarodowej.

2. Organizacje gospodarcze wpływają
bezpośrednio na dane rynki np. OPEC lub
IMF.

3. INGosy prowadzą głównie działalność
prospołeczną a nie typowo polityczno-
gospodarczą.
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Aneks

• Organizacje polityczne (mapa) -
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256

• Organizacje międzynarodowe (mapa) -
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256

• Flaga LPA: 
https://palestyna.files.wordpress.com/2011/04/flag
a-ligi-arabskiej.jpg

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=256
https://palestyna.files.wordpress.com/2011/04/flaga-ligi-arabskiej.jpg

