
Ewa Lisowska

Od Redakcji
International Journal of Management and Economics 26, 7

2009



Minęło pięć lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, co skłania do podsumowania, 
w jakim stopniu członkowstwo w UE przyczyniło się do rozwoju ekonomicznego i umoc-
nienia pozycji naszego kraju w Europie. Wstępnej oceny wyników przynależności Polski 
do UE dokonuje prof. Stanisław Ładyka, pisząc zarówno o efektach ekonomicznych i ko-
rzyściach integracyjnych, jak i suwerenności politycznej. Analiza ta wykazuje, że efekty 
ekonomiczne są jednoznacznie pozytywne. Nie mniej istotne, o ile nie najistotniejsze, 
są aspekty polityczne – odrębność narodowa i suwerenność. Inne korzyści integracyjne 
to przyspieszenie procesu „równania do poziomu” krajów najlepiej rozwiniętych i silna mo-
tywacja do podejmowania nowych wyzwań, pokonywania barier i modernizowania kraju. 
Dzięki członkostwu Polska stała się jednym z podmiotów systemu podejmowania decyzji 
w Unii Europejskiej i tworzenia aktów prawnych. Liczba obywateli polskich zatrudnionych 
w Unii wzrosła na przestrzeni pięciu lat niemal o połowę (z 0,9 tys. do 1,5 tys.).

Z kolei o nowych zjawiskach i tendencjach w gospodarce światowej, jej podmiotach, 
a także formach i metodach światowej wymiany gospodarczej oraz wnioskach dla Polski 
traktuje artykuł prof. Józefa Misali. Autor podkreśla, że obserwowane współcześnie per-
turbacje w światowej gospodarce nie oznaczają początku deglobalizacji, bowiem procesy 
internacjonalizacji i globalizacji będą postępowały, ale rola krajowych (narodowych) 
władz jako podmiotów gospodarki światowej będzie się umacniała. 

Ciekawe zagadnienie porusza w swoim opracowaniu dr Bogusław Czarny, pisząc 
o sądach wartościujących z punktu widzenia ekonomisty. 

Ponadto publikujemy prace doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej, trak-
tujące o różnych zagadnieniach gospodarczych i społecznych, takich jak np. znaczenie 
mierników zadłużenia zewnętrznego w globalnej gospodarce i sytuacja zadłużeniowa 
Polski, zwiększanie się nierówności społecznych w krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej mierzonych współczynnikiem Giniego, porozumienie głównych producentów gazu 
jako nowy OPEC, budowanie sieci innowacyjnych na przykładzie Wielkiej Brytanii. 

Informacje o konferencjach i seminariach, które odbyły się w 2009 r., oraz recenzję 
książki prof. Leokadii Oręziak zatytułowanej Finanse Unii Europejskiej i wydanej przez 
PWN znaleźć można w dziale Z życia naukowego Kolegium.
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