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Od Redakcji 

Przedkładane Czytelnikowi „Zeszyty Naukowe" zawierają artykuły napisane przez 
młodych pracowników Kolegium Gospodarki Światowej i doktorantów. Prezentowane 
artykuły zostały wybrane na zasadach konkursowych i przedstawione jako referaty 
na seminarium Kolegium Gospodarki Światowej, które odbyło się w maju 2006 r. 

Publikowane teksty traktują o różnych zagadnieniach ekonomicznych, istotnych 
z punktu widzenia specjalizacji Kolegium. I tak możemy przeczytać o atrakcyjności 
klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie NorCOM - klastra 
komunikacji bezprzewodowej oraz systemów komunikacji i nawigacji morskiej, zloka-
lizowanego wokół Aalborga w Północnej Jutlandii (Dania). 

Rozwój handlu elektronicznego ma wiele zalet i przynosi korzyści zarówno konsu-
mentom, jak i producentom: poszerza zakres dostępnych dóbr i usług, pozwala na dotar-
cie do nowych rynków zbytu, daje możliwość dostosowania oferty do indywidualnych 
potrzeb odbiorców, obniża koszty transakcyjne. Ale handel elektroniczny może naruszać 
zasady prawa antymonopolowego Wspólnot Europejskich, na co zwraca uwagę autor 
kolejnego artykułu. 

Inny z autorów rozważa ekonomiczne uwarunkowania interwencji państwa w trans-
port kolejowy w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkluduje, że władza publiczna powinna 
stopniowo wycofywać się z regulacji cen w transporcie kolejowym. Głównym zadaniem 
państwa jako regulatora powinno być aktywne usuwanie barier tworzonych przez nie-
dawnych monopolistów w dostępie do tego rynku. 

Postępujący proces integracji europejskiej uwypukla problemy regionów przygra-
nicznych, na ogół biednych, peryferyjnych i wymagających doinwestowania. O endoge-
nicznych czynnikach rozwoju społeczno-gospodarczego takich regionów na przykładzie 
pogranicza polsko-rosyjskego traktuje kolejny artykuł. 

Inne poruszane tematy to zjawisko niepewności (czyli sytuacji, która w odróżnieniu 
od ryzyka nie daje się przwidzieć) w transakcjach zawieranych na rynku instytucjo-
nalnym, ekonomiczne skutki prowadzenia monokulturowej gospodarki turystycznej, 
kierunki reformy Paktu Stabilności i Wzrostu, powstawanie i charakterystyka firm 
globalnych od początku. 

Publikujemy też recenzje dwóch książek wydanych w 2006 r.: książki Pawła Bożyka 
Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy oraz Johna B. Davisa 
(red.) Recent Developments in Economic Methodology (Volume I—III). 

Jest też artykuł traktujący o zmianach w polityce ekonomicznej i handlu zagranicz-
nym Chin, autorstwa Shi Yutiana. 


