
Azja Południowo-Wschodnia, czyli: Brunei Darussalam, Filipiny, Indonezja,
Kambodża, Laos, Malezja, Myanmar, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni oraz
Wietnam. Dziesięć z tych państw stworzyło organizację polityczno-gospodarczą o
nazwie ASEAN (Association of South East Asian Nation), której celem jest
przyspieszanie wzrostu ekonomicznego, socjalnego oraz kulturowego w regionie
oraz promowanie pokoju i stabilizacji na terytorium państw należących do tego
ugrupowania.

W ostatnich latach ekonomiści zaczęli zauważać dynamizm gospodarczy krajów
należących do Azji Południowo-Wschodniej, który w sposób istotny zaczyna również
wpływać na zmianę sytuacji gospodarki światowej. Od połowy lat 90. odbywają się
spotkania przedstawicieli państw Unii Europejskiej i Azji Wschodniej. Stworzenie
grupy ASEAN spowodowało, iż w ostatnich latach zwiększyła się wymiana
międzynarodowa między ASEAN a UE, a także do zintensyfikowania kontaktów
handlowych także z Polską.

Autorzy w swoich opracowaniach przedstawili następującą tematykę dotyczącą
Azji Południowo-Wschodniej:

• współpraca gospodarcza Polski z krajami Azji Południowo-Wschodniej,

• ubóstwo i nierówności społeczne w Azji,

• rozwój społeczno-ekonomiczny Azji.
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MM aa rr ii aa nn   NN oo gg aa – profesor zwyczajny i kierownik Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu. Od 2004 roku członek Rady Polityki Pieniężnej. W pracy naukowej specjalizu-
je się w teorii wzrostu gospodarczego, polityce monetarnej, bada rolę państwa jako podmiotu
gospodarowania oraz aspekty ochrony środowiska naturalnego człowieka. Jest autorem ponad 140
publikacji naukowych, w tym wielu monografii oraz artykułów w języku angielskim, niemieckim
i rosyjskim, a także raportów dla instytucji rządowych. 

MM aa gg dd aa ll ee nn aa   KK ii nn gg aa   SS tt aa ww ii cc kk aa jest doktorem nauk ekonomicznych i adiunktem w Katedrze Ma-
kroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka licznych publikacji naukowych
dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie oraz oceny sytuacji gospodarczej wy-
branych państw świata.
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