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Joanna Bednarz1

Magdalena Markiewicz2

Przedmowa

Monografia Wyzwania gospodarki globalnej wydawana jest w szczegól-
nym dla Uniwersytetu Gdañskiego roku, w którym uczelnia obchodzi
swoje 50-lecie. Monografia dedykowana jest dwóm osobom: Pani Profesor
Ewie Oziewicz i Pani Profesor Joannie Pietrzak z Katedry Biznesu Miêdzy-
narodowego, które w 2020 roku równie¿ obchodz¹ swój jubileusz.
Panie Profesor s¹ wybitnymi naukowcami, wspania³ymi dydaktykami
oraz doskona³ymi organizatorkami, zawsze bardzo oddanymi Katedrze
(dawniej Instytutowi Handlu Zagranicznego). W tym wyj¹tkowo uroczystym
momencie ca³y zespó³ Katedry Biznesu Miêdzynarodowego chcia³by
wyraziæ s³owa szacunku i wdziêcznoœci za mo¿liwoœæ czerpania z Ich
ogromnej wiedzy i doœwiadczenia oraz za inspiracjê do dalszej pracy
naukowej. Dziêki niniejszej monografii mamy te¿ przyjemnoœæ przekazaæ
serdeczne gratulacje nades³ane z innych oœrodków naukowych. Szanow-
nym Jubilatkom ¿yczymy zdrowia, wielu si³ w dalszej aktywnoœci oraz
wszelkiej pomyœlnoœci!

Monografia powsta³a w czasie, gdy pandemia koronawirusa SARS-
CoV-2 podda³a w w¹tpliwoœæ sta³oœæ planów naukowych, mo¿liwoœæ
realizacji projektów i organizacji konferencji. W wymiarze globalnym
wszyscy, niezale¿nie od wieku, statusu materialnego, poziomu eduka-
cji, narodowoœci, odczuliœmy ogromny wp³yw nagle na³o¿onych ogra-
niczeñ dotycz¹cych przemieszczania siê czy bezpoœredniego kontaktu.

1 Dr hab., Uniwersytet Gdañski, e-mail: joanna.bednarz@ug.edu.pl.
2 Dr, Uniwersytet Gdañski, e-mail: magdalena.markiewicz@ug.edu.pl.



Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e œwiat, do którego ludzkoœæ by³a przyzwy-
czajona, zmieni³ siê i ujawni³ kruchoœæ ustalonych zasad oraz przewar-
toœciowanie potrzeb. Zamkniêcie granic miêdzy pañstwami, wstrzyma-
nie ruchu lotniczego, a z drugiej strony praca zdalna oraz intensywny
proces cyfryzacji wyznaczy³y nowe szanse i zagro¿enia. Kryzys wyni-
kaj¹cy z pandemii zamrozi³ ³añcuchy dostaw, spowodowa³ zmiany
w relacjach œwiatowych mocarstw, redefiniowa³ budowane strategie
w zakresie handlu miêdzynarodowego, wspólnej polityki europejskiej,
przewag konkurencyjnych. Unaoczni³ zarazem wiele nowych proble-
mów w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

W tych szczególnych okolicznoœciach powsta³a monografia sk³adaj¹-
ca siê z siedmiu artyku³ów autorstwa polskich ekonomistów, w tym czterech
oferuj¹cych makroekonomiczne spojrzenie na gospodarkê œwiatow¹
i trzech dotycz¹cych analizy wybranych bran¿ i problemów struktural-
nych. Tematyka monografii obejmuje ró¿norodne aspekty miêdzynaro-
dowych stosunków gospodarczych, ekonomii i finansów, dotykaj¹c
bie¿¹cych problemów i wyzwañ gospodarki.

Autor pierwszego artyku³u zatytu³owanego Umiêdzynarodowienie
gospodarki a problemy globalne zwraca uwagê na ponowny wzrost zain-
teresowania spo³ecznoœci miêdzynarodowej problemami globalnymi,
widoczny w piœmiennictwie ekonomicznym, a tak¿e w dzia³aniach
i deklaracjach rz¹dów i organizacji miêdzynarodowych. W ramach wzrostu
zainteresowania t¹ tematyk¹ mo¿na zaobserwowaæ zmianê akcentów,
tj. wiêkszy nacisk na zagadnienia dotycz¹ce ochrony œrodowiska natu-
ralnego oraz rolê czynników ideologicznych. Analiza przyczyn takiego
stanu rzeczy powi¹zana jest z prób¹ ukazania zwi¹zku miêdzy zainte-
resowaniem problemami globalnymi a kolejnymi falami postêpu technicz-
nego i umiêdzynarodowieniem procesu gospodarowania.

Kolejny artyku³ poœwiêcony jest ewolucji oraz instrumentom wspól-
nej polityki handlowej Unii Europejskiej. O ile utworzenie wspólnego
rynku, nieposiadaj¹cego granic wewnêtrznych, uznano za jedno z naj-
wiêkszych osi¹gniêæ integracji europejskiej, o tyle jednak proces ten
wci¹¿ nie jest zakoñczony. Wspólny rynek wymaga podjêcia kolejnych
dzia³añ na rzecz poprawy jego efektywnoœci, zniesienia nadal istniej¹-
cych barier w zakresie podstawowych swobód i sprostania wyzwaniom,
jakie pojawi³y siê w zwi¹zku z globalizacj¹ i rosn¹c¹ konkurencj¹.
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W trzecim artykule: Kierunki rozwoju handlu œwiatowego w warun-
kach niepewnej przysz³oœci autorzy badaj¹ przyczyny i tendencje widocz-
ne w procesie ewolucji handlu œwiatowego, dokonuj¹c analizy wielkoœci,
struktury geograficznej i rzeczowej handlu œwiatowego od roku 1950,
zwracaj¹c równolegle uwagê na spadek miêdzynarodowych obrotów
towarowych w okresie kryzysu finansowego w latach 2008–2009
i w ostatnich kilkunastu latach. Próbuj¹ równie¿ zidentyfikowaæ czyn-
niki, które bêd¹ wp³ywaæ na rozwój handlu œwiatowego w nastêpnej
dekadzie, nawi¹zuj¹c przy tym tak¿e do kryzysu zwi¹zanego z pande-
mi¹ COVID-19.

W konsekwencji powy¿szych zmian pojawi³ siê termin slowbalisa-
tion, oznaczaj¹cy przemiany w gospodarce œwiatowej spowalniaj¹ce
proces umiêdzynarodawiania dzia³alnoœci gospodarczej. Temu zagad-
nieniu poœwiêcony jest artyku³ Syndromy spowolnienia globalizacji
(slowbalisation), którego autorzy dokonali próby identyfikacji sympto-
mów nowego etapu globalizacji. Na podstawie analiz handlu miêdzyna-
rodowego dobrami i us³ugami, bezpoœrednich inwestycji zagranicznych
oraz miêdzynarodowej produkcji wykazali fakt wystêpowania spowol-
nienia globalizacji, odnosz¹c siê m.in. do obserwowanych dzia³añ
na p³aszczyŸnie geopolitycznej, z wojn¹ handlow¹ na czele, oraz postêpu
technologicznego ukierunkowanego na cyfryzacjê, automatyzacjê i sztucz-
n¹ inteligencjê.

Perspektywy wyhamowania procesu globalizacji powoduj¹ wzrost
problematyki bezpieczeñstwa energetycznego ujmowanego w szerszym
kontekœcie ekonomii miêdzynarodowej. Autorka pi¹tego artyku³u podej-
muje próbê ekonomicznej analizy bezpieczeñstwa energetycznego
w powi¹zaniu z teori¹ obfitoœci zasobów i koncepcjami neoczynniko-
wymi. Aspekty ekonomiczne bezpieczeñstwa energetycznego, rozpat-
rywane zazwyczaj pod wzglêdem prawnym czy technicznym, mog¹ byæ
tak¿e analizowane w kontekœcie ró¿nic w wyposa¿eniu w czynniki pro-
dukcji, jak równie¿ w formie negatywnych skutków eksportu surowców
dla gospodarek pañstw eksporterów.

Szósty artyku³ dotyczy wp³ywu globalnych strategii produktowych
i kapita³owych na konkurencyjnoœæ na przyk³adzie europejskiego prze-
mys³u okrêtowego. Autorzy analizuj¹ problem nierównowagi rynkowej
pomiêdzy dynamicznie rozwijaj¹cymi siê krajami azjatyckimi, które
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zdominowa³y œwiatow¹ produkcjê okrêtow¹ i spowodowa³y istotne
zmniejszenie roli europejskich producentów statków na rynku okrêto-
wym. W celu zachowania swojego potencja³u produkcyjnego stocznie
europejskie opracowa³y strategie nisz produktowych (z uwzglêdnie-
niem produkcji statków pasa¿erskich i ma³ych nietowarowych statków
o z³o¿onej konstrukcji) oraz powi¹zañ kapita³owo-organizacyjnych, jak
np. ekspansje i powi¹zania kapita³owe stoczni europejskich z azjatycki-
mi konkurentami lub wspó³dzia³anie stoczni z przedsiêbiorstwami
wyposa¿enia okrêtowego.

Artyku³ siódmy pt. Handel Unii Europejskiej towarami proœrodowis-
kowymi jest prób¹ odpowiedzi na pytanie o rolê handlu wewn¹trzunij-
nego w zaspokajaniu popytu krajów Unii Europejskiej na towary pro-
œrodowiskowe, a tak¿e o wp³yw polityki unijnej na kszta³towanie tego
popytu. Autorka stwierdza, ¿e skuteczna ochrona œrodowiska wymaga
wspó³czeœnie dzia³añ o charakterze globalnym, anga¿uj¹cych wszystkie
podmioty, szczególnie potêgi gospodarcze. Traktatowe zobowi¹zania,
a tak¿e polityczne deklaracje od 2014 r. przek³adaj¹ siê na praktyczne
dzia³ania w bardziej intensywnym ni¿ dot¹d wymiarze, a popyt pañstw
cz³onkowskich UE na towary proœrodowiskowe jest zaspakajany g³ów-
nie dostawami wewn¹trzunijnymi, co œwiadczy o konkurencyjnoœci
produkcji unijnej. Sytuacja mo¿e jednak ulec zmianie w wyniku wdra-
¿ania Europejskiego Zielonego £adu, którego efektem bêd¹ m.in. wyso-
kie koszty dostosowañ proœrodowiskowych przedsiêbiorstw unijnych.
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ przekazujemy w Pañstwa rêce niniejsz¹
monografiê, ¿ycz¹c inspiruj¹cej lektury!
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Prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Od urodzenia jest sopociank¹, choæ
przysz³a na œwiat w Gdyni. Do szko³y
podstawowej uczêszcza³a w Sopocie,
nastêpnie ukoñczy³a III Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Gdyni z angielskim jako
jêzykiem wyk³adowym. W latach 1967–
1972 studiowa³a na Uniwersytecie Gdañ-
skim, na Wydziale Ekonomiki Trans-
portu, w ramach specjalnoœci handel
zagraniczny. Napisa³a pracê magistersk¹
na temat stosunków ekonomicznych
miêdzy Polsk¹ a W³ochami, a jej piêcio-
letnie studia zosta³y zwieñczone dyplo-
mem z wyró¿nieniem. Od tamtej pory zwi¹zana jest z Uniwersytetem
Gdañskiem i dzisiejszym Wydzia³em Ekonomicznym. W latach 1975–1978
pracowa³a jako asystent w Instytucie Handlu Zagranicznego. W 1977
roku uzyska³a stopieñ naukowy doktora, a jej rozprawa doktorska doty-
czy³a miejsca i roli kooperacji przemys³owej w handlu zagranicznym
Polski z rozwiniêtymi krajami kapitalistycznymi. W latach 1978–1998
pracowa³a jako adiunkt w Zak³adzie Miêdzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego otrzyma³a
w 1998 roku, pisz¹c rozprawê habilitacyjn¹ pt. Zagraniczne inwestycje
bezpoœrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Po³udniowo-Wschod-
niej (ASEAN). W 2007 roku ukoñczy³a program „Executive Education”



w Harvard Business School. Rok póŸniej otrzyma³a tytu³ profesora zwy-
czajnego nauk ekonomicznych z r¹k prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

W pocz¹tkowym okresie transformacji polskiej gospodarki, w latach
1991–1994, objê³a pozycjê kierownika Dzia³u Szkoleñ w Amerykañsko-
-Polskim Instytucie Budownictwa w Gdañsku. By³a te¿ wspó³za³o¿ycielk¹
i kierownikiem naukowym Miêdzynarodowego Centrum Zarz¹dzania
UG w latach 1995–1996 (jednostka istnieje do dziœ, obecnie jako Cen-
trum MBA UG).

W latach 1998–2008, pe³ni¹c funkcjê wicedyrektora do spraw nauki
i wspó³pracy z zagranic¹ Instytutu Handlu Zagranicznego, nawi¹za³a
ponad 50 porozumieñ o wspó³pracy, dziêki którym mo¿liwe by³y wyjaz-
dy nauczycieli akademickich oraz studentów do uczelni partnerskich,
nie tylko w Europie. W wyniku jej kontaktów zagranicznych Instytut
Handlu Zagranicznego zawar³ te¿ umowy z uczelniami pozaeuropejskimi
z Republiki Korei, Egiptu i Turcji. Przygotowa³a we wspó³pracy z part-
nerami zagranicznymi pierwsze na Uniwersytecie Gdañskim umowy
o podwójnych dyplomach.

Do 30 listopada 2019 roku by³a dyrektorem Instytutu Handlu Zagra-
nicznego, a od 1 grudnia 2019 roku do 17 lutego 2020 roku – powsta³ej,
w wyniku reorganizacji, Katedry Biznesu Miêdzynarodowego. W latach
2008–2019 by³a kierownikiem Zak³adu Miêdzynarodowych Stosunków
Ekonomicznych w Instytucie Handlu Zagranicznego UG.

Jest wspó³twórc¹, powsta³ego w 2007 roku, Centrum Studiów Azji
Wschodniej (CSAW) Uniwersytetu Gdañskiego. By³a pierwszym dyrek-
torem CSAW, a od paŸdziernika 2011 r. przewodnicz¹c¹ Rady Nauko-
wej Centrum.

Wyg³osi³a dziesi¹tki referatów nie tylko w Polsce, ale równie¿ w wielu
uczelniach zagranicznych – pocz¹wszy od Portugalii, a¿ po Chiny. Jest
autork¹ lub wspó³autork¹ licznych ksi¹¿ek, artyku³ów oraz referatów
naukowych z zakresu miêdzynarodowych stosunków gospodarczych.
Przyk³adem tego rodzaju przedsiêwziêcia jest prowadzenie jednego
z czterech autorskich seminariów w czasie tygodnia pomorskiego na wy-
stawie œwiatowej EXPO w Szanghaju. Za swoje zas³ugi dla promowania
Polski w œwiecie zosta³a mianowana, we wrzeœniu 2013 roku, zaszczyt-
nym tytu³em Ambasadora Kongresów Polskich.

12 Prof. dr hab. Ewa Oziewicz



Pani Profesor Ewa Oziewicz to tak¿e znakomity dydaktyk i promotor
kilkuset prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, w tym tak¿e
anglojêzycznych. Wyk³ada³a na licznych uczelniach zagranicznych,
m.in. MGIMO w Moskwie, Uniwersytecie Huddersfield oraz University
of West London (dawniej Thames Valley University) i Miêdzynarodo-
wym Uniwersytecie Kataloñskim w Barcelonie.

Za zas³ugi dla oœwiaty i wychowania otrzyma³a Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Za dwie ze swoich ksi¹¿ek
zdoby³a Nagrodê Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, za inne zaœ
wielokrotnie Nagrodê Rektora UG.

Zainteresowania naukowe Profesor Ewy Oziewicz obejmuj¹ przede
wszystkim rozwój gospodarczy krajów Azji Po³udniowo-Wschodniej,
zagraniczne inwestycje bezpoœrednie, procesy globalizacji i regiona-
lizacji w gospodarce œwiatowej, rolê Chin w gospodarce œwiatowej,
Inicjatywê Pasa i Szlaku. Uwzglêdniaj¹ równie¿ problemy globalne
wspó³czesnego œwiata.

W wolnym czasie Pani Profesor lubi czytaæ ksi¹¿ki, podró¿owaæ
i zajmowaæ siê swoim ogródkiem, za który kilka lat temu otrzyma³a nagrodê
Prezydenta Miasta Sopotu. Zawsze ¿yczliwa, pomocna, pe³na pasji,
energii, optymizmu i naturalnego wdziêku – taka jest Pani Profesor Ewa
Oziewicz. Droga Ewo! Dziêkujemy i ¿yczymy Ci wszystkiego, co dobre
i piêkne!

Prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Grubo ponad 20 lat temu dane mi by³o szczêœcie poznania Pani Profesor
Ewy Oziewicz. Od drugiej po³owy lat 90. minionego wieku pozostajemy
w œcis³ym kontakcie intelektualnym – piszemy wzajemnie recenzje
naszych ksi¹¿ek, spotykamy siê regularnie na konferencjach, nie tylko
w Sopocie i Poznaniu, pracujemy razem w komisjach habilitacyjnych,
i mo¿na by tak dalej…

Pogoda ducha, przyjazne nastawienie do œwiata, otwartoœæ, sympa-
tia, ¿yczliwoœæ i niezwyk³y profesjonalizm to mieszanka cnót, które spra-
wiaj¹, ¿e Ewa jest niezwyk³a i niepowtarzalna. Bez niej polska odnoga
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spo³ecznoœci badaczy ekonomii miêdzynarodowej i biznesu miêdzyna-
rodowego by³aby po prostu inna, du¿o gorsza. Jestem wdziêczny losowi
za to, ¿e mam przyjemnoœæ wspó³pracy i naukowej przyjaŸni z Pani¹
Profesor. Oby jak najd³u¿ej.

Prof. dr hab. Ewa Kawecka-Wyrzykowska,
Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie

Z okazji Jubileuszu serdecznie dziêkujê Pani Profesor za wieloletni¹
owocn¹ wspó³pracê naukow¹ i organizacyjn¹, a tak¿e za ogromn¹ ¿ycz-
liwoœæ w relacjach osobistych. Przy tej okazji pragnê pokreœliæ wielkie
zaanga¿owanie Pani Profesor jako wybitnego naukowca i wychowawcy
m³odych pokoleñ. Pani Profesor jest œwietn¹ specjalistk¹ z zakresu
gospodarek pañstw Azji Po³udniowo-Wschodniej, zagranicznych inwestycji
bezpoœrednich i globalizacji. Jest autork¹ wielu artyku³ów oraz rozdzia-
³ów w ksi¹¿kach, z których to publikacji czerpaliœmy wiedzê i inspiracjê
do dalszych badañ naukowych. Ma te¿ bardzo bogaty dorobek organiza-
cyjny, na który sk³ada siê m.in. kierowanie przez Ni¹ wczeœniej Instytu-
tem Handlu Zagranicznego, a póŸniej Katedr¹ Biznesu Miêdzynarodo-
wego, powsta³¹ w wyniku reorganizacji Instytutu. Du¿e s¹ tak¿e zas³ugi
Profesor Oziewicz w zakresie kszta³cenia studentów i doktorantów.
Wk³ad Pani Profesor w te wszystkie obszary aktywnoœci zawodowej jest
nie do przecenienia.

Cieszê siê, ¿e to co robi Pani Profesor dla rozwoju nauki, a tak¿e dla
funkcjonowania i dzia³alnoœci jednostek, w których pracuje, znajduje
szerokie uznanie œrodowiska akademickiego. Wyrazem tego jest
m.in. niniejsza Ksiêga Jubileuszowa.

Droga Ewo, cieszê siê, ¿e przez wiele lat mia³am szczêœcie z Tob¹
wspó³pracowaæ. ¯yczê Ci, byœ cieszy³a siê nieustaj¹cym zdrowiem, ¿ebyœ
emanowa³a pozytywn¹ energi¹ i by otaczali Ciê ¿yczliwi ludzie. Sk³adam
Ci tak¿e ¿yczenia wielu dalszych sukcesów w ¿yciu zawodowym i osobi-
stym. Niech Twoje dotychczasowe dokonania stan¹ siê Ÿród³em nowych
twórczych inspiracji.

14 Prof. dr hab. Ewa Oziewicz



Prof. dr hab. Bogus³awa Drelich-Skulska,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

Proszê przyj¹æ najserdeczniejsze gratulacje oraz najszczersze s³owa
uznania z okazji obchodzonego jubileuszu, które jako wyraziciel Senatu,
W³adz Rektorskich oraz ca³ej spo³ecznoœci akademickiej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroc³awiu mam zaszczyt z³o¿yæ na Pani rêce. Nie
sposób uj¹æ w kilku zdaniach wszystkich osi¹gniêæ Pani Profesor, jak
równie¿ pe³nionych przez Ni¹ funkcji. Ca³a œcie¿ka zawodowa Jubilatki
jest nierozerwalnie zwi¹zana z Instytutem Handlu Zagranicznego
Uniwersytetu Gdañskiego, który wraz z Jej osob¹ sta³ siê rozpoznawalny
w miêdzynarodowym œrodowisku akademickim.

Powszechnie znane s¹ wspania³e osi¹gniêcia Pani Profesor w obszarze
ekonomii miêdzynarodowej, które znalaz³y odbicie w licznych publika-
cjach, bardzo wysoko cenionych przez badaczy, wyk³adowców i studentów.
Talent dydaktyczny, organizacyjny oraz podejmowanie coraz to nowych
wyzwañ, nakierowanych na wspó³pracê z zagranicznymi instytucjami
edukacyjnymi i badawczymi, zyska³y aprobatê zarówno szerokiej rzeszy
studentów UG, jak równie¿ kadry naukowo-dydaktycznej. Dzia³ania
te zaowocowa³y bogat¹ wymian¹ miêdzynarodow¹ studentów i nauczy-
cieli akademickich, stwarzaj¹c im nowe mo¿liwoœci czerpania wiedzy
i zdobywania doœwiadczeñ.

Pani Profesor Ewa Oziewicz na zawsze zapisuje siê na chlubnych kar-
tach historii Uniwersytetu Gdañskiego, zarówno jako absolwentka, jak
i pracownik tej uczelni. Jej rola jako prekursora studiów nad regionem
Azji Po³udniowo-Wschodniej w Polsce jest równie¿ nie do przecenienia.

Niech wolno mi bêdzie zatem wraz z gratulacjami z³o¿yæ Pani Profesor
serdeczne ¿yczenia wielu jeszcze dokonañ naukowych, organizacyjnych
i dydaktycznych. Niech ka¿dy kolejny dzieñ bêdzie dla Pani Profesor
powodem do radoœci oraz dumy z podejmowanych inicjatyw.
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