
Podsumowanie analiz perspektywicznych 
rynków docelowych –

Afryki oraz Ameryki Południowej



AFRYKA
Polecane kierunki współpracy:

> Algieria

> Egipt

> Kenia

> Maroko

> Nigeria

> Republika Południowej Afryki (RPA)



ALGIERIA
największy importer żywności na kontynencie

biosurowce 
i żywność dla 
świadomych 

konsumentów

algierska silna i nieustannie rozwijająca się branża

węglowodorów spójna jest z pilską specjalizacją

podregionalną tj. technologiami wodorowymiprzemysł 
jutra

szansa wynika z modernizacji algierskiej służby zdrowia
nowoczesne 
technologie 
medyczne



EGIPT
położenie geograficzne implikuje wysokie zapotrzebowanie
na import żywnościbiosurowce 

i żywność dla 
świadomych 

konsumentów

dynamiczna cyfryzacja, w tym usług bankowych oraz

szersze wdrożenie płatności bezgotówkowych
rozwój oparty 

na ICT

wysoko rozwinięty sektor wydobywczy i energetyczny
generuje zapotrzebowanie na współpracę w ramach
naprawy, konserwacji oraz instalacji maszyn i urządzeń

przemysł 
jutra



KENIA

dynamiczny rozwój technologiczny oraz wzmocnienie
społeczeństwa informacyjnegorozwój oparty 

na ICT

plany dotyczące budowy infrastruktury OZE oraz ogólnego

rozpowszechniania tych rozwiązańprzemysł 
jutra

bezpieczeństwo żywnościowe jako jeden z czterech filarów
ekonomicznych Keniibiosurowce 

i żywność dla 
świadomych 

konsumentów

plan wprowadzenia w Kenii powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego wymaga przygotowania infrastruktury
medycznej

nowoczesne 
technologie 
medyczne



MAROKO
zniesienie cła dla rynku UE

biosurowce 
i żywność dla 
świadomych 

konsumentów

silny rozwój branży budowlanej, coraz większa liczba

mieszkań oraz przestrzeni biurowych
wnętrza 

przyszłości

rosnący rynek wewnętrzny na części zamienne i dostawy
dla działających na miejscu koncernów automotiveprzemysł 

jutra



NIGERIA
rosnące zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia
wykorzystywane w branży rolniczej, budowlanej oraz

wydobywczej
przemysł 

jutra

proces cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa
rozwój oparty 

na ICT

200 milionowe społeczeństwo stanowiące ogromny rynek
zbytu oraz spowolnienie branży rolniczejbiosurowce 

i żywność dla 
świadomych 

konsumentów



REPUBLIKA 
POŁUDNIOWEJ 

AFRYKI
wzrost importu żywności, zwiększone zainteresowanie
przetwórstwem rolnym oraz zieloną gospodarkąbiosurowce 

i żywność dla 
świadomych 

konsumentów

rynek atrakcyjny dla firm tworzących rozwiązania OZE,

producentów maszyn i urządzeń do przemysłu

wydobywczego i wytwórczego oraz producentów

pojazdów samochodowych

przemysł 
jutra



AMERYKA 
POŁUDNIOWA

Polecane kierunki współpracy:

> Argentyna

> Boliwia

> Brazylia

> Kolumbia

> Peru

> Urugwaj



wsparcie działań dotyczących OZE - wytwarzanie energii,
tworzenie sieci oraz magazynowanie energiiprzemysł 

jutra

proces rozbudowy sieci 4G i LTE oraz szerokopasmowego

Internetu; zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznegorozwój oparty 
na ICT

odrodzenie branży budowlanej - produkcja mebli, nowe
zastosowanie technologii i materiałówwnętrza 

przyszłości

ARGENTYNA



dostarczenie maszyn i urządzeń niezbędnych w rolnictwie,
budownictwie, górnictwie oraz energetyceprzemysł 

jutra

dostarczenie rozwiązań technologicznych niezbędnych

w rolnictwie, budownictwie, górnictwie oraz energetycerozwój oparty 
na ICT

rząd Boliwii jest w trakcie inwestowania środków na
rozbudowę sieci szpitalnychnowoczesne 

technologie 
medyczne

BOLIWIA



zwiększenie popytu na usługi cyfrowe - wsparcie w zakresie
sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwarozwój oparty 

na ICT

wsparcie działań energetycznych - dostarczanie maszyn i

urządzeń, automatyzacja przesyłu i dystrybucjiprzemysł 
jutra

Brazylia jest jednym z największych producentów żywności
na świecie (kawa, koncentrat pomarańczowy)biosurowce 

i żywność dla 
świadomych 

konsumentów

BRAZYLIA



wsparcie w zakresie cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa oraz
przetwarzania danychrozwój oparty 

na ICT

dostarczenie specjalistycznego sprzętu do branży

energetycznejprzemysł 
jutra

konieczność modernizacji i rozbudowy sektora technologii
medycznych w zakresie sprzętu i urządzeń medycznychnowoczesne 

technologie 
medyczne

KOLUMBIA



dostarczenie maszyn i urządzeń do sektora spożywczego,
rolniczego i tekstylno-odzieżowegoprzemysł 

jutra

rozwój branży rolniczej - wsparcie przy produkcji nawozów
biosurowce 

i żywność dla 
świadomych 

konsumentów

rozwój usług związanych z cyfryzacją i telemedycyną;
wdrożenie nowoczesnej infrastruktury informatycznejrozwój oparty 

na ICT

PERU



rozwój sektora OZE - wsparcie przy wdrożeniu rozwiązań
związanych z sektorem wodorowym i hydroelektrycznymprzemysł 

jutra

proces rozbudowy sieci 4G i LTE oraz szerokopasmowego

Internetu; zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznegorozwój oparty 
na ICT

dostarczanie specjalistycznego sprzętu i urządzeń
medycznychnowoczesne 

technologie 
medyczne

URUGWAJ



Na kenijskich półkach sklepowych można znaleźć produkty Wedla.

Mauritius jest regionalnym ośrodkiem przemysłu odzieżowego, lokalni producenci zaopatrują międzynarodowe 
marki (Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Mango czy Levi’s).

Zaledwie 5% terytorium Egiptu jest zamieszkałe ze względu na warunki naturalne.

Urugwaj jest krajem imigrantów - 88% społeczeństwa ma europejskie korzenie.

W Peru działa Międzynarodowe Centrum Ziemniaka, w którym znajduje się ponad 10 tysięcy gatunków bulw.



Dziękuję za uwagę


