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Przedmowa 
 
Żyjemy w ciekawych czasach. Starożytna chińska klątwa spełnia się na na-

szych oczach. Świat podlega błyskawicznym zmianom, które dotykają wszel-
kich wymiarów życia społeczeństw: wymiaru politycznego, gospodarczego 
i kulturalnego. Dla nas, Europejczyków ze wschodniej części kontynentu, 
najważniejszym wydarzeniem minionych dwóch dekad była budowa gospo-
darki rynkowej i stopniowa integracja ze strukturami Unii Europejskiej. To 
całkiem naturalne, że żyjąc w danym regionie przyjmujemy jego perspektywę 
i martwimy się jego problemami. Musimy jednak pamiętać, że nawet działa-
jąc lokalnie, należy analizować uwarunkowania globalne. Nasz region zanu-
rzony jest coraz bardziej w strukturach Unii Europejskiej, ta zaś stanowi inte-
gralną część gospodarki światowej. Nie ma zatem ucieczki od obserwacji 
globalnych zjawisk i trendów. 

Wydaje się, że zyskujemy tę szerszą perspektywę, a nasz horyzont się co-
raz bardziej poszerza. W ciągu dwóch dekad transformacji polska gospodarka 
i polskie społeczeństwo otwierało się coraz bardziej na świat, tym samym 
stawaliśmy się coraz bardziej częścią globalnej gospodarki. Jak to następowa-
ło? Na sto różnych sposobów: poprzez wymianę handlową ze światem, dzięki 
podróżom Polaków za granicę i wzrost zainteresowania Polską zagranicznych 
turystów i inwestorów. Co ważne: świat przez te dwie dekady nie stał w miej-
scu, ale szybko ewoluował. Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych 
i informatycznych sprawił, że wizja globalnej wioski z początku lat 60. stała 
się rzeczywistością. I my, obywatele krajów, w których na telefon czekało się 
ćwierć wieku, nagle możemy kupić w każdym kiosku komórkę z dostępem do 
Internetu. To zakrawa na swoisty szok kulturowy i technologiczny. Mamy 
zatem pod ręką wszelkie środki komunikacji – Internet, telefony komórkowe, 
komunikatory, telewizję satelitarną, co nie zawsze oznacza, że mamy więcej 
do powiedzenia. 

Przez pewien czas wydawało się nam, że jesteśmy żywym dowodem na 
poparcie tezy Francisa Fukuyamy o końcu historii. Tak nagły upadek systemu 
komunistycznego i powrót krajów socjalistycznych na łono gospodarki ryn-
kowej kazał przypuszczać, iż docelowy system społeczno-ekonomiczny jest 
tylko jeden, a mianowicie demokracja z gospodarką rynkową. Jednakże 
w obliczu ogólnoświatowego kryzysu coraz częściej poddaje się w wątpliwość 
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uniwersalność zachodniej ścieżki rozwoju. Przecież inne kraje – ze wspo-
mnianymi Chinami na czele – radzą sobie całkiem nieźle w warunkach ustroju 
hybrydowego, mieszanki gospodarki planowej z drapieżnym kapitalizmem. 
Czy to oznacza, że nasz zachwyt nad gospodarką rynkową nie był uzasadnio-
ny? 

Jak widać, obserwując rozwój gospodarki światowej, pojawia się więcej 
pytań niż odpowiedzi. To dobrze dla nauki i to dobrze dla naukowców. Prze-
wrotnie można skonstatować, iż kryzys to znakomita pożywka dla ekonomi-
stów, którzy mogą wrócić do stawiania pytań kluczowych: ile państwa, ile 
rynku? Czy globalizacja nie posunęła się zbyt daleko? Czy światowa gospo-
darka napotyka już na twarde ograniczenia surowcowe, tworzące barierę dla 
wzrostu? Czy globalny rynek finansowy nie oderwał się zbyt mocno od fun-
damentów? Jaką rolę ma do odegrania rząd w warunkach zliberalizowanego 
przepływu kapitału? 

Te kwestie warto stawiać, są bowiem wciąż aktualne. Cieszy fakt, iż grono 
ekonomistów zasilane jest przez grupę młodych badaczy, zaintrygowanych 
kluczowymi pytaniami, próbujących znaleźć na nie odpowiedzi i mających 
świeże spojrzenie na zagadnienia gospodarki światowej. 

Doktoranci Wydziału Ekonomicznych i Zarządzania UMK działający w Pol-
skim Towarzystwie Ekonomicznym Oddziale w Toruniu podjęli się trudu zor-
ganizowania spotkania naukowego, w ramach którego studenci wydziałów 
ekonomii i zarządzania mogli zaprezentować swoje referaty, poddać je dys-
kusji i wymienić poglądy. Konferencja pt. Problemy Gospodarki Światowej 
odbyła się w maju 2010 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
UMK w Toruniu, wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób z różnych ośrodków 
akademickich. Silny odzew, jaki wywołała inicjatywa, dowodzi trafności po-
mysłu i pozwala wierzyć w powodzenie kolejnych edycji. 

Niniejsze opracowanie, na które składa się trzydzieści tekstów uczestni-
ków konferencji, stanowi pokłosie tejże inicjatywy. Merytorycznego wsparcia 
udzielili pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, którzy pod-
jęli się również recenzji artykułów. 
 

Michał Moszyński  

 



 

 
 
 

Wprowadzenie 
 

Gwałtowny rozwój gospodarczo-cywilizacyjny XX wieku przyczynił się nie 
tylko do wzrostu współzależności między gospodarkami poszczególnych 
państw, lecz również do umiędzynarodowienia problemów z nim związanych. 
Wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. spowodowały wyraźny wzrost zaintere-
sowania zagrożeniami wynikającymi z procesu globalizacji uprzednio niedo-
strzeganych lub nieistniejących. 

Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki 
światowej i do całej ludzkości, a ich skala ma charakter ponadnarodowy, 
ponadregionalny. Do powszechnie występujących dylematów na arenie mię-
dzynarodowej zaliczyć można zjawisko wyczerpalności surowców natural-
nych oraz kwestie ekologiczne. Zjawisko niedożywienia i głodu czy problem 
zadłużenia międzynarodowego, choć nie dotykają wszystkich państw to ich 
rozwiązanie wymaga interwencji w skali globalnej. Wiele problemów współ-
czesnego świata, takich jak sprawa pokoju na świecie oraz bezpieczeństwa 
międzynarodowego wynika z określonych układów polityczno-ustrojowych. 

Słowa Prof. dr hab. Zofii Dach: „Problemów globalnych nie można rozwią-
zać przy pomocy szybkich środków zaradczych, regulacji prawnych ani poli-
tycznych, nie można ich rozwiązywać także jeden po drugim, w izolacji od 
siebie. Potrzebna jest współpraca międzynarodowa i myślenie kategoriami 
globalnymi” są kolejnym głosem świadczącym o tym, że powyższa tematyka 
rodzi wiele dylematów, które powinny być poddane metodycznej dyskusji 
naukowej.  

Przedkładana Czytelnikowi monografia jest owocem rozważań powstałych 
przy okazji I Ogólnopolskiej Naukowej Konferencji Studenckiej zatytułowanej 
Problemy Gospodarki Światowej, która odbyła się 7 maja 2010 roku na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu. 

Niniejsza monografia składa się z trzydziestu artykułów pogrupowanych 
w siedem zwartych merytorycznie części. 

Część pierwsza zatytułowana Proces globalizacji we współczesnej gospo-
darce porusza tematykę, która stanowi wprowadzenie do dalszych rozważań. 
Artykuły  w niej zawarte zarysowują teoretyczne tło procesu globalizacji go-
spodarczej. Dają one ogólny pogląd o pozytywnych aspektach tego zjawiska, 
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akcentując również zagrożenia z niego wypływające, którym w literaturze 
przedmiotu poświęca się nadal niewiele uwagi. 

Część druga porusza problemy globalne współczesnego świata kładąc 
szczególny nacisk na kwestie demograficzne oraz wyczerpalności surowców 
naturalnych. Pierwsze dwa artykuły traktują o rosnącej relacji między zapo-
trzebowaniem na surowce energetyczne a ich dostępnością na międzynaro-
dowym rynku. Sytuacja ta rodzi wiele obaw o bezpieczeństwo energetyczne 
wielu państw. Kolejne dwie prace dotyczą ruchu migracyjnego jako jednego 
z ważniejszych zjawisk kształtujących strukturę społeczeństwa. 

Trzecia część nosi tytuł Międzynarodowe przepływy kapitału, technologii 
i wiedzy naukowo-technicznej. W artykule ją otwierającym przedstawiono 
wpływ kryzysu finansowego na wielkość i rozmieszczenie bezpośrednich in-
westycji zagranicznych na świecie. Kolejna praca podkreśla znaczenie korpo-
racji transnarodowych na arenie światowej. Przedsiębiorstwa transnarodowe 
borykając się z deficytem wykwalifikowanych pracowników oraz dążąc do 
ograniczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej coraz częściej decy-
dują się na nowe formy transferu technologii, takie jak offshoring B+R. 
O  zagadnieniu tym traktuje trzecie opracowanie omawianej części. Dwa 
ostatnie artykuły dają pogląd o stanie finansowania systemu badań nauko-
wych w Polsce ukazując jego słabości i szanse na rozwój. 

Część czwarta Przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce jest 
opisem działań mających na celu podniesienie efektywności gospodarek na-
rodowych. Pierwsze dwa artykuły akcentują znaczenie podatków dla wzrostu 
gospodarczego. Kładą one nacisk na obserwowane w ostatnich latach natę-
żenie zjawiska ucieczki od podatków i szarej strefy. Autorka pierwszego opra-
cowania prezentuje przyczyny i skutki powiększania się skali ucieczki od po-
datków oraz metody mające przeciwdziałać temu procederowi. Uzupełnie-
niem tych rozważań jest drugi artykuł, który analizuje najważniejsze czynniki 
wpływające na wielkość szarej strefy oraz przedstawia dynamikę rozmiarów 
tego zjawiska w krajach transformacji ustrojowej za pomocą metody DYMI-
MIC. Trzeci artykuł omawia reformy w obszarze zabezpieczenia emerytalne-
go w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz skutki zastosowania repar-
tycyjnej i kapitałowej metody finansowania. Czwarty zaś, porusza fundamen-
talne założenie gospodarki wolnorynkowej, jakim jest własność prywatna. 
Autorka poddaje krytyce konserwatywną politykę obecnego rządu Etiopii 
i ukazuje w jaki sposób wpływa ona na niewydolność sektora rolnego w tym 
kraju. Problematykę przemian zachodzących we współczesnej gospodarce 
wieńczy artykuł, w którym Autorki podkreślają znaczenie inwestycji w kapitał 
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ludzki dla rozwoju gospodarczego państw rozwijających się, w tym Afryki 
Subsaharyjskiej. 

Artykuł wprowadzający do części piątej, zatytułowanej Współczesny mię-
dzynarodowy rynek finansowy, opisuje zmiany w regulacjach sektora banko-
wego, które nastąpiły pod wpływem globalizacji rynku finansowego. 
W kolejnych dwóch artykułach Autorzy traktują o konsekwencjach obecnego 
kryzysu finansowego, który unaocznił problem związany z nadzorem i regula-
cjami finansowymi niedostosowanymi do rozmiarów i stopnia złożoności 
współczesnych finansów. Aby zapobiegać skutkom „kryzysu zaufania” ko-
nieczna jest kompleksowa działalność nie tylko władz nadzorczych, lecz rów-
nież monetarnych. Potrzebę tą zasygnalizował Autor czwartego opracowania 
opisując niestandardowe działania podejmowane przez banki centralne ma-
jące na celu przede wszystkim zasilenie instytucji finansowych w płynność. 
Autorka kolejnego opracowania przybliża istotę, sposób funkcjonowania, 
korzyści i wady wynikające z emitowania oraz inwestowania 
w krótkoterminowe papiery dłużne. Przedmiotem kolejnego opracowania 
jest analiza mechanizmu oraz przyczyn występowania baniek spekulacyjnych. 
Autorka podkreśla, że na proces inwestycyjny składa się szereg uwarunko-
wań często z pogranicza wielu dziedzin nauki. Omawianą część zamyka arty-
kuł traktujący o relacji pomiędzy niezależnością banku centralnego a utrzy-
maniem poziomu cen zgodnego z celem inflacyjnym w krajach przechodzą-
cych transformację ustrojową. 

Szósta część nosi tytuł Międzynarodowa polityka handlowa. Artykuł 
otwierający prezentuje zasady funkcjonowania instytucji wspierających eks-
port na przykładzie amerykańskiego Export-Import Banku, który wykorzystu-
je produkty finansowe i podejmuje inicjatywy służące przeciwdziałaniu pro-
blemom, jakie stawiane są przed polityką handlową. Autorka drugiego opra-
cowania traktuje o rozwoju współczesnego międzynarodowego handlu usłu-
gami i dokonuje identyfikacji jego barier. Kolejny artykuł traktuje o cenach 
transferowych jako sposobie przerzucania dochodów w transakcjach mię-
dzynarodowych podając przykłady występowania tego procederu, jak i dzia-
łania mające na celu jego ograniczenie. Ostatnia praca z części szóstej poru-
sza tematykę układów handlowych, które mimo wielu pozytywnych skutków 
gospodarczych i politycznych prowadzą również do zwiększenia dysproporcji 
rozwojowych między państwami bogatymi i biednymi. 

W ostatnim elemencie monografii zaprezentowane zostały opracowania 
ekonometryczne. Autor pierwszego z nich dokonuje oceny przydatności ba-
dania koniunktury przemysłowej Głównego Urzędu Statystycznego do pro-
gnozowania wskaźnika aktywności gospodarczej jakim jest poziom produkcji 



14     Wprowadzenie  
 
sprzedanej przemysłu. Artykuł zamykający niniejszą monografię podaje 
wskazówki dotyczące możliwości uzupełnienia niekompletnego zbioru da-
nych wykorzystywanych w badaniach empirycznych. 

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim osobom, bez których 
wydanie niniejszej monografii nie byłoby możliwe. Dziękujemy władzom Wy-
działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, w szczególności Panu Dziekanowi Prof. dr. hab. Józefowi Stawic-
kiemu oraz Panu Prodziekanowi ds. Studentów dr. Zdzisławowi Markuszew-
skiemu za życzliwe przyjęcie naszej inicjatywy i wsparcie finansowe. 

Wyjątkowe wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę dr. Adama P. Balce-
rzaka oraz dr. Michała Moszyńskiego za opiekę naukową nad konferencją, 
słowa przedmowy i pomoc w recenzowaniu niniejszej monografii. 

Dziękujemy także pozostałym recenzentom: dr Małgorzacie Jaworek, 
dr Agacie Kubiczek, dr. Marcinowi Kuzelowi, dr Justynie Łapińskiej, dr. Micha-
łowi Pietrzakowi oraz dr Małgorzacie Szałuckiej. 

Pracownikom Katedry Ekonomii oraz Katedry Inwestycji i Nieruchomości 
WNEiZ UMK w Toruniu składamy serdeczne podziękowania za zaangażowa-
nie i wsparcie organizacyjne. 

Niniejsza publikacja nie trafiłaby do rąk czytelnika bez patronatu, pomocy 
finansowej toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
oraz aktywności jego członków. W tym miejscu chciałybyśmy przekazać sło-
wa podziękowania Panu Jarosławowi Bielickiemu i Panu Andrzejowi Wojcie-
chowskiemu za pracę włożoną w przygotowanie konferencji. 

Z ogromną satysfakcją przedkładamy Czytelnikom tę książkę – łącząc na-
dzieję na życzliwe przyjęcie jej treści. 

 
 

Magdalena Kuczmarska, Ilona Pietryka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


