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Przedmowa 

 Obserwacja gospodarki światowej skłania do refleksji, iż jej problemy 
prędzej czy później, w mniejszym lub w większym stopniu trafią do nas, 
gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali. Światowa gospodarka stanowi 
bowiem system naczyń połączonych kanałami handlu międzynarodowego, 
systemów płatniczych, przepływów czynników produkcji i informacji. Dla-
tego też, chcąc zrozumieć szanse i zagrożenia stojące przed gospodarką 
narodową, musimy analizować ją w szerszym, światowym, kontekście. 
Ekonomiści posługują się w swych rozważaniach modelami gospodarki 
zamkniętej, które nadają się wprawdzie do analizy pewnych zagadnień, 
jednak muszą mieć świadomość, iż realny świat nie da się w takim modelu 
zamknąć. 
 Nauki o zarządzaniu pocieszają nas, że kategoria problemu wcale nie 
musi mieć pejoratywnego znaczenia, a może wręcz nieść za sobą pewne 
nowe możliwości. Okres od zarania kryzysu finansowego nie daje specjal-
nych podstaw do optymizmu, zwłaszcza widziany przez pryzmat środków 
masowego przekazu. Co widzimy? Wzrost zadłużenia publicznego krajów 
rozwiniętych, recesję i wyjście ze słabszym tempem wzrostu, a następnie 
grecką tragedię i przeciągające się negocjacje w strefie euro, destabilizację 
polityczną w basenie Morza Śródziemnego i napływ uchodźców do Euro-
py. Doprawdy, nie można gospodarki dużego kraju w Europie Środkowo-
Wschodniej modelowo zamknąć na te zjawiska.  
 Na szczęście Polska w procesie transformacji „modelowo” otworzyła 
się na świat i aktywnie w nim uczestniczy. Początkowo zajęci problemami 
budowy gospodarki rynkowej byliśmy skoncentrowani na problemach we-
wnętrznych: stabilizacji makroekonomicznej, inflacji, prywatyzacji. Póź-
niej wielkim wyzwaniem stała się akcesja do Unii Europejskiej, w której 
członkostwo chcemy wykorzystać na zniwelowanie luki rozwojowej, dzie-
lącej nas od krajów rozwiniętych. Do najważniejszych ograniczeń wzrostu 
zaliczyć należy szeroko rozumiane kwestie energetyczne — Polska wciąż 
wykazuje wysoką energochłonność PKB, produkcja energii ze źródeł od-
nawialnych kształtuje się na niskim poziomie, a lobby węglowe wpływa na 
kolejne ekipy i nie pozwala się zreformować. W kontekście kryzysu ukra-
ińskiego niezależność energetyczna stała się jeszcze bardziej pożądana pod 
względem politycznym i ekonomicznym. I wreszcie, Polska w gospodarce 
światowej korzysta z dobrodziejstw globalnego rynku zapatrzenia, na któ-
rym, zgodnie z prawem jednej ceny poszukuje się najtańszych dostawców. 
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Z drugiej strony krajowi producenci poddani zostają silnej konkurencji 
cenowej ze strony innych uczestników światowego rynku. Nasza gospodar-
ka względnie bezpiecznie przetrwała najcięższą fazę kryzysu, a rosnący 
udział eksportu w PKB świadczy o poprawie pozycji kraju w międzynaro-
dowym podziale pracy. Polacy są otwarci na nowinki cyfrowego świata, 
czego dowodzi sporą otwartość na wirtualną walutę — bitcoina. Ten feno-
men stanowi spore wyzwanie dla jurysdykcji, ale i dla teorii ekonomii 
i praktyki gospodarczej. Pieniądz najpierw przyjął formę towarową, a póź-
niej już jako jednostka fiducjarna miał pokrycie w złocie i konkretnego 
emitenta. Tymczasem bitcoina można uznać za twór oddolny, bez atrybu-
tów władzy państwowej wymykający się jego władzy.  
 Omawiane hasłowo powiązania Polski ze światową gospodarką, mode-
lowo układają się w zgodzie z kolejnymi częściami niniejszej pracy, które 
obejmują: rolę międzynarodowych układów integracyjnych w globalnej 
gospodarce, różnice rozwojowe a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, 
globalną politykę surowcowo-energetyczną, ceny międzynarodowe i walu-
ty bez granic. Wątki te są rozwijane w rozdziałach monografii, będącej 
pokłosiem Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. Problemy 
gospodarki światowej, która odbyła się wiosną 2015 r. na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Spotkania młodych adeptów nauk ekonomicznych stały się piękną 
tradycją, a piąte z cyklu — jubileuszowe — należy uznać za udane pod 
względem merytorycznym i towarzyskim. Studenci i doktoranci mają oka-
zję zadebiutować na forum publicznym i skonfrontować swoje poglądy, 
nawiązać kontakty i poddać ocenie swój warsztat. Na podstawie takich 
dyskusji krystalizują się strategie, jak problemy gospodarki światowej 
przekuć na potencjalne korzyści dla gospodarki narodowej. 
 Zapraszając do lektury niniejszej monografii, chciałbym wyrazić satys-
fakcję, iż inicjatywa podjęta przez członków Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego Oddziału w Toruniu utrwaliła się i znalazła poparcie we wła-
dzach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Wyrażam nadzieję, 
że uda się ją kontynuować w trudnych uwarunkowaniach, w jakich przy-
szło funkcjonować polskiej nauce. 

Michał Moszyński 

 



 

Wprowadzenie 

 Piąty tom cyklu wydawniczego Problemy Gospodarki Światowej obej-
muje pokaźny krąg zagadnień dotyczących ekonomicznych i społecznych 
dylematów współczesnego świata z punktu widzenia młodych ekonomi-
stów. Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. Ze względu na dominują-
cą w nich tematykę, zostały one podzielone na cztery części. 
 Część pierwsza dotyczy roli międzynarodowych układów integracyj-
nych w globalnej gospodarce. Układy te nie tworzą formalnych sojuszy 
politycznych ani organizacji. Celem tej części monografii było ukazanie 
wpływu nieformalnych związków integracyjnych na potencjał gospodarczy 
zarówno gospodarek biorących w nich udział, jak i całości ugrupowania. 
 Przedmiotem dociekań pierwszego rozdziału, autorstwa A. Drews, jest 
wpływ luźnego układu integracyjnego krajów Azji i Pacyfiku na wolumen 
i liberalizację wymiany handlowej oraz przepływu inwestycji. Autorka, 
poza analizą danych makroekonomicznych w tym zakresie, dokonuje cie-
kawego, syntetycznego ujęcia kwestii liberalizacji handlu zarówno w war-
stwie teoretycznej, jak i empirycznej. 
 Autorka drugiego rozdziału, A. Murańska, analizuje wpływ połączenia 
niezwykle zróżnicowanego potencjału gospodarek Brazylii, Rosji, Indii 
i Chin w grupę BRICS na ich pozycję we współczesnej gospodarce. Autor-
ka wskazuje na mocne i słabe strony tych państw na podstawie wybranych 
wskaźników makroekonomicznych, dotyczących potencjału gospodarcze-
go, polityki handlowej, przepływów kapitałowych, rynku pracy i polityki 
społecznej. 
 Tematyka ta kontynuowana jest w drugiej części monografii zatytuło-
wanej Różnice rozwojowe a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Wy-
stępowanie wzrostu gospodarczego, mierzonego poziomem podstawowych 
wskaźników makroekonomicznych jest warunkiem koniecznym rozwoju 
gospodarczego, któremu towarzyszą zmiany o charakterze jakościowym 
widoczne w strukturze tych wskaźników. Rozwojowi towarzyszą dyspro-
porcje gospodarcze i społeczne. Uczestnictwo w ugrupowaniu integracyj-
nym z jednej strony może oddziaływać pozytywnie na wzrost gospodarczy, 
z drugiej zaś, może pogłębiać dystans między powiązanymi krajami. Celem 
drugiej części monografii jest ukazanie tych zagadnień na przykładzie or-
ganizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. 
 A. Gadek, Autorka trzeciego rozdziału, podjęła próbę ukazania zagad-
nienia dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw człon-
kowskich Unii Europejskiej w kontekście procesu integracyjnego. Proble-



12     Wprowadzenie 

matyka ta rozpatrywana była w dwóch aspektach: ekonomicznym (w od-
niesieniu do poziomu ogólnej aktywności gospodarczej państw Unii Euro-
pejskiej — mierzonego wartością PKB i PKB cer capita), i społecznym 
(w odniesieniu do zjawisk zachodzących na rynku pracy — mierzonych 
stopą bezrobocia i poziomem minimalnego wynagrodzenia oraz warunków 
życia mieszkańców — mierzonych wskaźnikiem HDI i współczynnikiem 
Giniego). 
 Analizy skutków asymetrii gospodarczej występującej w Unii Europej-
skiej w kontekście międzynarodowych przepływów kapitałowych podjął 
się Autor czwartego rozdziału, D. Sadłakowski. Zwraca on uwagę na zja-
wisko uzależniania się gospodarczego słabszych państw członkowskich 
Unii Europejskiej (szczególnie tych przyjętych do unii po 2004 roku) od 
krajów silniejszych, dokonujących ekspansji inwestycyjnej. 
 Do trzeciej części monografii włączone zostały rozdziały poruszające 
kwestie globalnej polityki surowcowo-energetycznej. Jej celem jest przed-
stawienie kwestii bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego, która za-
czyna nabierać pierwszoplanowego znaczenia, zwłaszcza w kontekście 
sytuacji politycznej i gospodarczej Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej. 
 K. Idźkowska, Autorka piątego rozdziału, analizuje sytuację surowco-
wo-energetycznej na świecie pod kątem dostępnych złóż, ich produkcji 
oraz konsumpcji. Dociekania opatrzone są komentarzem na temat prognoz 
wydobycia kopalin na kolejne dziesięciolecia oraz sytuacji Polski w obliczu 
globalnych tendencji w tym zakresie. Podaż surowców energetycznych 
determinuje światowy poziom ich cen, co przekłada się na kondycję gospo-
darczą wielu państw. 
 Tematyka ta kontynuowana jest w rozdziale siódmym, zatytułowanym 
Gospodarka Rosji w obliczu światowego spadku cen ropy naftowej. Auto-
rzy, M. Wiliński i A. Wilińska, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 
ekonometrycznych, doszukują się przejawów choroby holenderskiej 
w gospodarce Rosji. Analiza ilościowa opatrzona jest oceną skutków sank-
cji gospodarczych i politycznych, jakie zostały nałożone na Rosję przez 
Unię Europejską. 
 Ostatnia, czwarta część monografii porusza kwestie kształtowania się 
cen i roli walut międzynarodowych w globalnej gospodarce. Jej celem jest 
odpowiedź na pytanie czy we współczesnej gospodarce światowej istnieją 
ceny i waluty, które nie mają granic. Cena międzynarodowa wyraża w pie-
niądzu globalną wartość towaru, usług i czynników produkcji i ustalana jest 
na podstawie relacji popytu i podaży. Krajowe ceny towarów jednorod-
nych, będących przedmiotem handlu, powinny być zbliżone są do poziomu 
międzynarodowego, gdy mechanizm konkurencji działa bez zakłóceń.  
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A. Pestkowski, w rozdziale siódmym, podjął się próby sprawdzenia wy-
stępowania prawa jednej ceny na przykładzie homogenicznych, globalnych 
urządzeń mobilnych dystrybuowanych poprzez krajowe rynki handlu elek-
tronicznego. Autor analizuje rolę, jaką w procesie wyrównywania się cen 
w globalnej gospodarce odgrywają szeroko rozumiane koszty transakcyjne. 
Zaliczone do nich zostały regulacje handlowe (zwłaszcza w ramach Unii 
Europejskiej) takie, jak podatki od wartości dodanej dóbr importowanych, 
certyfikacja zgodności urządzeń elektronicznych z wymogami rynku, mar-
ketingowe dostosowania cenowe, zmienność kursów walutowych, czy 
koszty transportu towarów. 
 Bitcoin natomiast znany jest jako kryptowaluta niemająca granic, do-
stępna wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet. Waluta ta nie opiera się 
na zaufaniu względem emitenta centralnego, jest niezależna od banków, 
rządów i innych instytucji, dodatkowo znany jest jedynie pseudonim osoby 
(grupy osób), która ją wprowadziła do obiegu. 
 A. Wiśniewska, Autorka ósmego rozdziału, rozwija postawione w tytule 
stwierdzenie: Bitcoin jako waluta wirtualna. W rozdziale tym wyszczegól-
nione zostały typy i historia walut wirtualnych, jak również sposób ich 
funkcjonowania i pozyskiwania. Autorka zwraca także uwagę na potrzebę 
dokładniejszego poznania i prawnego uregulowania tej metody płatności, 
nie tylko ze względów podatkowych, lecz również w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa transakcji. 
 Wszystkim Autorom dziękuję za udział w cyklu wydawniczym Proble-
my Gospodarki Światowej. Podziękowania składam Recenzentom za wni-
kliwe i dające do myślenia uwagi. Dr. A. Balcerzakowi i dr. M. Moszyń-
skiemu dziękuję ponadto za merytoryczne wsparcie inicjatywy, jaką jest 
konferencja pod tym samym tytułem. Słowa podziękowania składam rów-
nież Panu Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prof. dr. hab. J. Stawickiemu za wspar-
cie finansowe, bez którego wydanie monografii nie byłoby możliwe. 

Ilona Pietryka 

 




