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Przedmowa 
 
 
Nie ma nic bardziej pasjonującego od gospodarki. To hasło reklamowe 
znanego niemieckiego tygodnika „Wirtschafts Woche” powinno stanowić 
motto przy studiowaniu ekonomii. Czym bowiem zajmuje się ekonomista? 
Odkrywa tętniące życiem bogactwo relacji zachodzących w gospodarce, 
a następnie próbuje je zrozumieć i opisać. Do tego potrzeba pasji, zwłasz-
cza że takiego syzyfowego zadania nigdy nie uda nam się w pełni zreali-
zować. Gospodarka przecież wciąż zaskakuje zmianami, dynamiką, rosną-
cą złożonością i oporem w sterowaniu swoimi procesami. Dlatego zatem 
prawdziwi naukowcy potrafią się dziwić, zadają pytania i… często przy-
znają się do niewiedzy.  
 Wiele ważkich pytań padło w trakcie czwartej już Ogólnopolskiej Stu-
denckiej Konferencji Naukowej pt. Problemy gospodarki światowej, która 
odbyła się wiosną 2013 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Młodzi badacze stawiali na 
forum wiele kwestii badawczych nurtujących ich osobiście, a w szerszym 
wymiarze – wielu ekonomistów na całym świecie. 
 Do problemów tych należy znaczenie rynków finansowych we współ-
czesnej gospodarce, przez wielu uznawanych za „przerośnięte” w stosunku 
do sfery realnej i za rodzące tylko destabilizujące impulsy. Pierwsza część 
niniejszej pracy stanowi dobry, przekrojowy wgląd w zagadnienia dzisiej-
szego świata finansów. 
 Kolejne wątki poruszane na konferencji, a zebrane w części drugiej, 
dotyczyły wolności gospodarczej oraz wymiaru ekologicznego i energe-
tycznego w polityce państwa. 
 Bardzo burzliwą dyskusję wśród uczestników konferencji wywołały 
problemy rozwoju gospodarczego i turbulentnego ich przebiegu. Debata 
znalazła wyraz w trzeciej części książki. 
 Czwarta część tomu zbiera rozważania o kondycji sektora przedsię-
biorstw w dobie globalizacji i wyzwaniach demograficznych w Europie. 



14     Przedmowa 
 

 Przyznaję, że z dużą satysfakcją wziąłem udział w konferencji, gdyż 
oprócz postawionych pytań padło i wiele przekonujących odpowiedzi. Na-
ukowa, a i pozanaukowa, atmosfera toruńskich spotkań dowodzi, że warto 
w nich uczestniczyć. Zadowolenie budzi obserwacja, że nauka o gospoda-
rowaniu zdobywa wciąż młodych adeptów i wciąga ich w wir poszukiwań. 
Radość tym większa, gdy wielu z nich to moi studenci. 
 Oddając Czytelnikowi owoc czwartego akademickiego spotkania stu-
dentów i doktorantów, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne Oddział w Toruniu, wybiegam myślą w przyszłość i już dziś 
zapraszam na jubileuszową, piątą Konferencję wiosną 2014 roku, a potem 
– mam nadzieję – i na kolejne edycje. 

Michał Moszyński 



 

 
 
 
 

Wprowadzenie 
 

Oddawany do rąk czytelnika cykl wydawniczy Problemy gospodarki świa-
towej stanowi zbiór przemyśleń młodych ekonomistów wyartykułowanych 
w gościnnych murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod-
czas konferencji pod tym samym tytułem. Tom czwarty zawiera szesnaście 
artykułów pogrupowanych w cztery zwarte merytorycznie części. 
 Część pierwsza dotyczy oddziaływania rynku finansowego na współ-
czesną gospodarkę. Artykuł wprowadzający w tę tematykę prezentuje 
wpływ kredytów typu subprime oraz instrumentów Mortgage-Backed Se-
curities, Collaterized Debt Obligations i Credit Default Swaps. na gospo-
darki USA, Niemiec, Grecji oraz Hiszpanii. Drugie opracowanie zwraca 
uwagę na wielkość i strukturę międzynarodowego rynku obligacji oraz jego 
rolę, jaką odgrywa on we współczesnej gospodarce. Artykuł trzeci przed-
stawia istotę przejrzystości w prowadzeniu polityki pieniężnej w Polsce 
i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Autorki opracowania zamykają-
cego część pierwszą ukazują działalność agencji ratingowych i ich wpływ 
na działalność inwestycyjną w gospodarce. 
 Część druga skupia się na wzajemnych koneksjach między państwem, 
wolnością i rynkiem. Autor pierwszego artykułu wskazuje na zakres regu-
lacji, które ograniczają swobodę działalności gospodarczej w Polsce. Regu-
lacje te, w obliczu kondycji ekonomicznej i społecznej w Europie mogą 
zarażać dalszemu wzrostowi poziomu życia w Polsce. Drugi artykuł ma 
charakter przeglądowy i skupia się na najważniejszych koncepcjach i po-
stanowieniach w ramach wspólnej polityki energetycznej Unii Europej-
skiej. Opracowanie trzecie prezentuje ekologiczne następstwa działalności 
człowieka w kontekście poszukiwania i późniejszego wydobycia gazu 
z łupków. Autorzy wskazując na doświadczenia amerykańskie, badania 
naukowe nad metodami wydobycia tego surowca oraz rekomendacje Unii 
Europejskiej, które wskazują na ewentualne skutki środowiskowe i zdro-
wotne produkcji gazu niekonwencjonalnego w Polsce. 



16     Wprowadzenie  
 

 Trzecia część porusza tematykę wzrostu gospodarczego i jego zaburzeń. 
Autor pierwszego w tej części opracowania wykorzystuje zaawansowane 
metody ekonometryczne dla zbadania synchronizacji cyklu koniunktural-
nego rynku ropy naftowej z cyklami gospodarczym oraz giełdowym 
w Polsce. Artykuł drugi prezentuje wyniki badania wpływu, jaki na wzrost 
gospodarczy w wybranych krajach mają takie czynniki jak kapitał ludzki, 
wydatki rządowe, innowacyjność oraz stabilność polityczna i społeczna. 
Autor trzeciego opracowania, wspomagając się metodami ekonometrycz-
nymi, dokonuje analizy porównawczej determinant tempa wzrostu gospo-
darczego w Indiach i Pakistanie. Przedmiotem badań były zarówno czynni-
ki wskazywane przez szkołę neoklasyczną (zasób kapitału, zasób pracy), 
jak i te proponowane przez ekonomię instytucjonalną (instytucje polityczne 
i ekonomiczne). Czwarty artykuł traktuje o stymulantach i destymulantach 
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Indii. Opracowanie 
zamykające część trzecią porusza problematykę międzynarodowych prze-
pływów czynników produkcji oraz zwraca uwagę na powiązania, jakie 
zachodzą między tym procesem a globalizacją. 
 Ostatnia, czwarta część niniejszej monografii, skupia się na problemach 
demograficznych oraz porusza tematykę  rozwoju przedsiębiorstw. Autorka 
artykułu pierwszego analizuje proces globalizacji z perspektywy polskiego 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw i roli, którą pełni on w polskiej 
gospodarce. Tematykę tę uzupełnia opracowanie drugie ukazujące koncep-
cję CSR (Corporate Social Responsibility), której wdrażanie, zdaniem Au-
torki, przynosi korzyści przedsiębiorstwom i chroni je przez negatywnymi 
skutkami globalizacji. Artykuł trzeci przedstawia zmiany zachodzące 
w strukturze ludności w krajach, które dołączyły do UE wraz z Polską i ich 
wpływ na finanse publiczne, rynek pracy oraz ograniczenie inwestycji. 
Artykuł zamykający niniejszą monografię, z wykorzystaniem metod eko-
nometrycznych, analizuje proces konwergencji społecznej w grupie 30 
państw europejskich. 

Magdalena Kuczmarska, Ilona Pietryka 
 




