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Wstęp

Artykuły prezentowane w niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” poruszają
szeroki przekrój problemów współczesnej gospodarki światowej. Przeważająca
większość tekstów skupia się na wymianie międzynarodowej, analizując jej bardzo
zróżnicowane aspekty – w układzie zarówno przedmiotowym, jak i geograficznym.
Pozostałe zaś poświęcone są takim zagadnieniom szczegółowym, istotnym z punktu widzenia nauk ekonomicznych, jak innowacyjność, energetyka, optymalizacja
kosztów czy aktywność zawodowa i rynek pracy.
Pierwsze trzy opracowania dotyczą wolnego handlu: powiązań pomiędzy rynkami różnych regionów, wpływu liberalizacji wymiany na przepływ siły roboczej
pomiędzy krajami oraz roli swobodnego handlu w kształtowaniu nowego systemu
gospodarowania, opartego na współdzieleniu. Z kolei autorzy następnych artykułów ukierunkowali swoje analizy na bieżące tendencje w zakresie terms of trade,
a także na wymianę międzynarodową różnych państw: gospodarek wschodzących
z krajami najsłabiej rozwiniętymi, regionu Bałkanów Zachodnich z resztą świata
oraz Francji z państwami Afryki. Problematyce Czarnego Lądu poświęcony jest
również kolejny tekst, dotyczący procesów integracji ekonomicznej w ramach ugrupowania COMESA, tj. Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej.
Sześć dalszych opracowań skupia się na innych wybranych i ściśle ukierunkowanych zagadnieniach z zakresu wymiany międzynarodowej. Dotyczą one: wpływu handlu zagranicznego krajów Unii Europejskiej na emisję dwutlenku węgla,
zależności pomiędzy sankcjami ekonomicznymi a stosunkami gospodarczymi
Rosji, dywersyfikacji polskiego eksportu żywności wobec kryzysu w wymianie
ze Wschodem, bilansu ryzyka TTIP (Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji) w obszarze liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi, wyzwań stojących przed polską wymianą z zagranicą oraz struktury salda
bilansu handlowego Polski w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego.
Jeszcze inne kwestie nurtują autorów kolejnych artykułów. Analizują oni saldo
błędów i opuszczeń w polskim bilansie płatniczym, a także zastanawiają się nad
wpływem przywracania kontroli granicznych na funkcjonowanie łańcuchów dostaw w Europie. Międzynarodowe łańcuchy dostaw znajdują się w centrum uwagi
również następnego tekstu, który traktuje o znaczeniu ich rozwoju dla kształtowania zagranicznej polityki handlowej.
Innowacyjność i jej polityka to zagadnienie łączące pięć opracowań w dalszej
części numeru. Poruszają one takie problemy, jak: współczesny model polityki innowacyjnej, jej doświadczenia w Brazylii i poszczególnych regionach tego kraju, powiązania pomiędzy działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną a koncepcją
zrównoważonego rozwoju, badania stopnia innowacyjności przedsiębiorstw zloka-
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lizowanych na terenach polskich parków technologicznych oraz znaczenie aliansów
technologicznych w sektorze biofarmaceutycznym.
Ostatnie siedem tekstów zamieszczonych w bieżącym numerze „Ekonomii XXI
Wieku” to opracowania najbardziej zróżnicowane pod względem tematyki. Można
tutaj znaleźć artykuły zarówno poświęcone zagadnieniom o skali ponadnarodowej – nastawieniu państw nordyckich wobec wyzwań energetycznych, kontrowersjom wokół dyrektywy transgranicznej organów Unii Europejskiej czy aktywności
zawodowej osób starszych w krajach Europy Środkowej, jak i dotykające innych
aspektów: optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach, specyficznych rozwiązań
z zakresu e-handlu czy zależności pomiędzy edukacją nieformalną a sytuacją na
rynku pracy. Warto też zwrócić uwagę na interesujący tekst zamykający numer –
traktujący o poglądach J.S. Milla i G.S. Beckera na temat równości w społeczeństwie.
W imieniu Komitetu Redakcyjnego serdecznie dziękuję Autorom za podjęcie
trudu przygotowania artykułów, a Czytelnikom życzę, aby lektura prezentowanych
opracowań pozwoliła na poszerzenie wiedzy o procesach ekonomicznych zachodzących w otaczającym nas świecie oraz stanowiła przyczynek do własnych dociekań
naukowych.
Wawrzyniec Michalczyk

