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Anna Odrobina1, Remigiusz Gawlik2 

 

 

Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: tom II - 

wprowadzenie 
 

 

Współczesna gospodarka światowa podlega bardzo dynamicznym zmianom i 
złożonym oddziaływaniom przyspieszającego procesu globalizacji, który nadaje 
nowy wymiar i nową jakość systemowi powiązań gospodarczych. Globalizacja 
wydaje się obejmować kompleksowo wszystkie sfery procesu gospodarowania, 
oddziałując na funkcjonowanie podmiotów na poziomie globalnym, regionalnym, 
państw, organizacji integracji regionalnej, instytucji i organizacji o różnym zasięgu, 
przedsiębiorstw, a w końcu społeczeństw i jednostek. Tak turbulentne otoczenie 
rodzi konieczność ciągłego podejmowania badań nad kształtem i uwarunkowaniami 
procesów gospodarczych wyznaczających kierunki i problemy rozwoju gospodarki 
światowej. 

Z inspiracji pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie autorzy niniejszej 

publikacji podjęli próbę wyjaśniania, analizowania, badania i interpretacji 
aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu rozwoju 
gospodarki światowej w kontekście współczesnych wydarzeń, procesów i zmian 
zachodzących na płaszczyźnie globalnej i regionalnej. 

Publikację podzielono na trzy główne części: 
1. Finanse międzynarodowe. 
2. Wyzwania globalizacji. 

3. Innowacyjność i konkurencyjność. 

W części pierwszej zamieszczono opracowania dotyczące problematyki 
finansów międzynarodowych. Szczególną uwagę poświęcono kwestii pozyskiwania 
kapitału na rynku giełdowym w Polsce. Przedstawiono kierunki dyskusji nad unią 
rynków kapitałowych. Opisano problem zadłużenia zagranicznego Polski oraz 
wyniki badań nad ryzykiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto 

zaprezentowano dwa aspekty polityki pieniężnej, a mianowicie kolektywne 
podejmowanie decyzji oraz implikacje wychodzenia z niekonwencjonalnej polityki 

pieniężnej. 
Część druga zawiera wyniki badań związane z szeroko pojętymi wyzwaniami 

procesu globalizacji. Znalazły się tutaj opracowania dotyczące problemu 
zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz współczesnego bezpieczeństwa 
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ekonomicznego. Opisano także ewolucję i uwarunkowania pozycji Niemiec w 
integrującej się Europie. Przeanalizowano aktualne wyzwania dla krajów Unii 
Europejskiej, a mianowicie udział nowych państw członkowskich UE w globalnych 
łańcuchach wartości oraz znaczenie produkcji przemysłowej krajów UE w 
gospodarce globalnej. Ponadto uwagę poświęcono polityce gospodarczej Japonii, 
badając skuteczność Abenomiki oraz japońską politykę imigracyjną. Analizie 
poddano także uwarunkowania współczesnego kryzysu gospodarczego w Rosji. W 
kolejnych opracowaniach przedstawiono problemy własności i nadzoru 
korporacyjnego oraz kwestię sekwencyjnej integracji biznesowej, która 
charakteryzuje najpotężniejsze korporacje transnarodowe, a także analizie poddano 
nowe procesy w globalnej gospodarce informacyjnej. 

Ostatnia, trzecia część została poświęcona problematyce innowacyjności i 
konkurencyjności. Zawarto tutaj opracowania poruszające takie problemy, jak 
konkurencyjność branż usługowych Polski, czy też nowe czynniki konkurencyjności 
eksportu. Przeanalizowano też potencjał ekonomiczny USA i UE oraz 
konkurencyjność Singapuru i Irlandii w kontekście koncepcji państwa 
rozwojowego. Uwagę poświęcono także znaczeniu szkolnictwa wyższego w 
działalności badawczo-rozwojowej oraz w kontekście wyzwań przedsiębiorczości i 
innowacyjności. Ponadto przedstawiono bariery rynku cyfrowego w Unii 
Europejskiej, strategie relacyjne sieci i antysieci współczesnych przedsiębiorstw 
niemieckich oraz problem aplikacji metodologii jakościowej w naukach 
ekonomicznych. 

Intencją Autorów było, aby niniejsza publikacja stała się inspiracją do 
pogłębionej dyskusji nad stale zmieniającym się obliczem gospodarki światowej 
oraz nad nowymi problemami i wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi o 

charakterze tak globalnym, jak i regionalnym. Za wyjątkowo ważny i pożądany 
kierunek dalszych badań uznano poszukiwanie narzędzi ekonomicznych i rozwiązań 
politycznych, które pozwolą decydentom na kształtowanie dynamicznie 
zmieniającego się otoczenia w perspektywie wciąż wyłaniających się nowych 
wyzwań wynikających z procesu globalizacji. 

W imieniu pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, redaktorzy naukowi 

niniejszego tomu czasopisma pragną podziękować Autorom za włączenie się 
w inspirujący dyskurs. 


