
OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników ostatni w 2017 roku – czwarty, numer 
naszego kwartalnika naukowego, który pod względem objętości – jak zawsze 
– jest bardzo obszerny, a pod względem merytorycznym wyjątkowo ciekawy 
i ma interdyscyplinarny charakter. Na jego łamach publikujemy aż trzyna-
ście oryginalnych artykułów z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, 
a zwłaszcza z zakresu ekonomii, historii, socjologii, nauk o polityce i stosun-
ków międzynarodowych oraz dwie recenzje. Są tutaj artykuły będące efektem 
badań naukowych, prowadzonych przez poszczególnych autorów w ramach 
różnych projektów badawczych. 

Prezentowany numer szczególnie powinien zainteresować ekonomistów, 
socjologów, politologów, specjalistów i ekspertów od stosunków międzynaro-
dowych, a także nauczycieli, doktorantów i studentów oraz publicystów. Pole-
camy go też uwadze polityków i decydentów w kraju i za granicą, gdyż zawiera 
on wiele oryginalnych myśli, tez i danych statystycznych, poświęconych aktu-
alnym problemom gospodarczym, społecznym, politycznym i międzynarodo-
wym, z którymi boryka się dziś Unia Europejska i cały świat, w tym także 
Polska. Ukazuje on również złożoność i niezwykłą dynamikę współczesnego 
świata oraz problemy, z którymi nie radzą sobie politycy, a które często są 
efektem ich niewiedzy i wcześniejszych błędów, ignorancji i nieprzemyślanych 
decyzji, czy walki politycznej. Podkreślam tu, że jedną z największych bolą-
czek współczesnego świata, w tym także Unii Europejskiej, jest brak mądrych 
elit politycznych i charyzmatycznych przywódców. Mamy więc nadzieję, że tak 
jak wszystkie do tej pory opublikowane tomy „Myśli Ekonomicznej i Politycz-
nej”, również ten zainteresuje szerokie grono Czytelników i zostanie przyjęty 
z zadowoleniem zarówno przez badaczy, jak i polityków. Oby tylko znaleźli 
czas na jego przestudiowanie, czego im życzę. 

Niniejszy kwartalnik, zgodnie z dotychczasową praktyką i przyjętymi przez 
Redakcję zasadami, składa się z dwóch zasadniczych części: pierwszej, która 
poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej, i drugiej, 
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dotyczącej spraw politycznych oraz aktualnych problemów międzynaro-
dowych w Europie i na świecie. Stosunkowo dużo uwagi w numerze tym 
poświęcamy Brexitowi i jego skutkom dla Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii 
oraz Polski.

W części pierwszej publikujemy sześć artykułów. Otwiera ją opracowa-
nie Krzysztofa Becka pt. „Determinanty synchronizacji cykli koniunktural-
nych: analiza z wykorzystaniem BMA i miar łączności. Część I – metodyka 
badania”, w którym Autor przeprowadza wnikliwą analizę przesłanek cykli 
koniunkturalnych i ich synchronizacji oraz wskazuje na ich duże znaczenie dla 
procesów gospodarczych w danym kraju i na świecie. Podkreśla, że synchroni-
zacja cykli koniunkturalnych ma fundamentalne znaczenie dla integrujących 
się gospodarek, bowiem tylko kraje charakteryzujące się wysokim stopniem 
synchronizacji cykli koniunkturalnych mogą tworzyć efektywnie funkcjonujące 
unie walutowe. Jest tak dlatego, że ponadnarodowy bank centralny może sku-
tecznie prowadzić jednolitą politykę pieniężną w sytuacji, gdy kraje należące 
do unii monetarnej znajdują się w tej samej fazie cyklu koniunkturalnego.

Celem rozważań w kolejnym artykule, autorstwa Macieja Holko pt. „Euro-
pejska polityka rozwoju z post-keynesowskiej perspektywy”, jest próba oceny 
unijnej polityki spójności, której najważniejszą częścią są reguły wyłączeń 
spod rygoru zakazu pomocy publicznej, przez pryzmat teorii postkeynesow-
skiej. Mają one pełnić funkcję polityki przemysłowej w krajach gorzej rozwi-
niętych. Autor podkreśla, że politykę tą ukształtowano wadliwie, ze względu 
na przyjętą wadliwą doktrynę ekonomiczną. Przekazywane w ramach budżetu 
unijnego środki nie mogą być użyte we właściwy sposób, ponieważ są zbyt 
małe i objęte błędnymi unijnymi regulacjami, biurokratycznymi procedurami 
wdrażania i limitami nałożonymi na strukturę wydatków. Skutkiem tego jest 
rozproszenie dostępnych funduszy w ramach zdecentralizowanej struktury 
administracyjnej pomiędzy zbyt wielką liczbą źle zhierarchizowanych celów, 
działań i projektów, co poważnie ogranicza ich skuteczność.

 Następny, trzeci w tej części kwartalnika artykuł pióra Magdaleny Jawor-
skiej pt. „Współpraca gospodarcza między Polską i wybranymi krajami Ameryki 
Południowej w latach 2006–2013” pokazuje, że współpraca gospodarcza między 
Polską i niektórymi krajami Ameryki Południowej, zwłaszcza z Argentyną, Bra-
zylią i Chile, sukcesywnie się rozwija. Ma ona charakter komparatywny. Autor-
ka podkreśla, że partnerstwo Polski i Brazylii to przede wszystkim wymiana 
handlowa, która, pomimo wysokiego poziomu wskaźnika handlu wewnątrzgałę-
ziowego, również wykazuje się wysokim stopniem komparatywności. Natomiast 
w kooperacji z Chile prym wiodą bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a współ-
praca z Argentyną koncentruje się na handlu i wymianie wiedzy.
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W kolejnym zaś artykule, czwartym, autorstwa Adama Rogali-Lewickie-
go, pt. „Imigracja do Polski współcześnie – przegląd statystyczny, kryteria 
inkluzyjności, dyskryminacja”, mamy ciekawe rozważania na temat przyczyn 
tego dziś najważniejszego, trudnego dla całej Europy problemu społecznego 
i międzynarodowego, jakim bez wątpienia są imigranci. Autor pisze, że przed 
Polską w najbliższych latach stoją dwa najpoważniejsze wyzwania cywilizacyj-
ne; a mianowicie uniknięcie pułapki krajów średniego dochodu oraz wybi-
cie się na poziom krajów o wysokiej stopie innowacyjności. Tymczasem zaś 
statystyki demograficzne dla naszego kraju są bardzo niekorzystne. Demo-
grafowie ostrzegają, że za 40 lat liczba Polaków zmaleje do 32 mln. Polska 
będzie więc potrzebowała imigrantów dla wypełnienia luki demograficznej 
i dekapitalizacji starzejącego się społeczeństwa. Obecnie wśród krajów Unii 
Europejskiej mamy jeden z najniższych wskaźników obecności cudzoziemców 
w społeczeństwie.

Z powyższym tekstem koresponduje kolejny, piąty tutaj tekst, pt. „The 
integration of Indian migrants in Poland”, pióra Katarzyny Gmaj. Autorka 
analizuje i pokazuje życie obywateli Indii w Polsce. W latach 2014–2015 prze-
prowadziła 40 wywiadów z migrantami z Indii na temat ich sytuacji w naszym 
kraju. Stale – zdaniem Autorki – rośnie liczba indyjskich migrantów w Polsce, 
mimo tak daleko idących różnic kulturowych między obu krajami.

Ostatni w tej części kwartalnika artykuł Pawła Antoszaka pt. „Poziom 
i  przyczyny zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce” pokazuje, że są różne 
przesłanki zróżnicowania płac w naszym kraju. Są to m. in. przyczyny demo-
graficzno-społeczne (wiek, płeć i wykształcenie) oraz ekonomiczne (poziom 
rozwoju gospodarczego, sytuacja na rynku pracy, atrakcyjność gospodarcza). 
Autor pisze, że wiedza o poziomie oraz zróżnicowaniu wynagrodzeń za 
pracę może być wykorzystywana w polskiej gospodarce (i to w skali mikro-, 
jak i makroekonomicznej) do działań na rzecz wzrostu efektywności pracy 
i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz do bardziej racjonal-
nego gospodarowania zasobami ludzkimi w regionie i kraju.

Część druga, politologiczna, prezentowanego czasopisma zawiera siedem 
interesujących tekstów, powstałych w wyniku badań prowadzonych przez ich 
autorów w ramach różnych projektów naukowych. Otwiera ją artykuł Stani-
sława Kozieja, pt. „Strategia globalna Unii Europejskiej jako koncepcyjny 
fundament bezpieczeństwa europejskiego”. Autor prezentuje i analizuje nową 
strategię polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, zatytułowaną Shared 
Visio, Common Action: A stronger Europe, która została przyjęta w 2016 roku. 
Zdaniem Autora, strategia ta stara się pogodzić dwa podejścia: realizmu 
i  liberalizmu, których wyrazem są interesy i wartości, promowane w świecie 
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przez Unię Europejską. W strategii tej podkreślono, że UE będzie promować 
praworządny ład globalny z multilateralizmem jako jego kluczową zasadą 
i ONZ jako jego fundamentem.

Kolejny tekst to artykuł Józefa M. Fiszera pt. „Szanse i zagrożenia dla 
Unii Europejskiej po Brexicie. Implikacje dla Polski”. Jak wskazuje tytuł, jego 
celem jest próba skatalogowania pozytywnych i negatywnych skutków Brexitu 
dla UE, Polski i tworzącego się nowego ładu globalnego. Zdaniem Autora, 
dziś jedno nie ulega wątpliwości, a mianowicie, że Brexit jest bezpreceden-
sowym wydarzeniem dla Unii Europejskiej i będzie stanowił cezurę nie tylko 
w historii UE, ale także Europy, i nie pozostanie bez wpływu na ich miejsce 
i rolę w nowym ładzie międzynarodowym. Unia Europejska powinna więc – 
podkreśla Autor – głęboko zastanowić się nad przyczynami Brexitu i uczynić 
wszystko, aby nie doszło do jej rozpadu.

Z powyższym artykułem koresponduje kolejne opracowanie, pt. „Wpływ 
Brexitu na relacje pomiędzy państwami w Unii Europejskiej ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowej roli Niemiec”, którego autorami są Martin 
Dahl i  Yelyzaveta Skomorkhova. Według nich, wyjście Wielkiej Brytanii 
z UE umocni pozycję Niemiec w Europie, ale nie można zapominać, że 
prawdopodobnie nasili też obawy przed dominacją tego państwa na naszym 
kontynencie, w  stosunku do którego Wielka Brytania stanowiła naturalną 
przeciwwagę. Ale także dla Niemiec Brexit nie tworzy komfortowej sytuacji, 
bowiem Wielka Brytania to pokaźny rynek zbytu dla niemieckich towarów, 
zaś rząd brytyjski na forum UE był sojusznikiem Niemiec w zakresie libera-
lizacji licznych przepisów czy ograniczania wydatków na kosztowną unijną 
Wspólną Politykę Rolną.

Kolejny artykuł również jest poświęcony skutkom Brexitu dla Niemiec 
i ich roli w Europie. Jest to tekst pióra Krzysztofa Garczewskiego pt. „Repu-
blika Federalna Niemiec i jej rola w Unii Europejskiej po Brexicie”. Został tu 
przedstawiony problem Brexitu z perspektywy niemieckiej. Analizie poddano 
stanowisko polityków i społeczeństwa RFN odnośnie do tej kwestii. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na szanse i zagrożenia, jakie niesie Brexit dla Niemiec 
w obszarze polityki, gospodarki i bezpieczeństwa. Ponadto zwrócono uwagę 
na problem niemieckich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz 
Brytyjczyków w Niemczech.

Następny w tej części prezentowanego kwartalnika jest tekst Tomasza 
Stępniewskiego pt. „European Union Battlegroups – challenges and risks in 
the time of Brexit”. Jest on poświęcony Grupom Bojowym Unii Europejskiej 
i ich roli w umacnianiu bezpieczeństwa Europy. Autor pisze tutaj, że Brexit 
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zmienia sytuację polityczną w Europie i będzie miał wpływ na nią i na zdol-
ność reagowania kryzysowego UE.

Przedostatni w tej części kwartalnika jest artykuł Ryszarda Żelichowskie-
go pt. „Czerwona kartka dla „fałszywego populizmu”. Wybory w Królestwie 
Niderlandów (marzec 2017 roku)”. Tematem tego artykułu jest analiza prze-
biegu i wyników wyborów do Drugiej Izby parlamentu Królestwa Niderlan-
dów, które odbyły się 15 marca 2017 roku. Z 28 ugrupowań politycznych, 
które wzięły udział w wyborach, obywatele Niderlandów największą liczbę 
głosów oddali na pięć z nich: Partię Ludową na rzecz Wolności i Demokracji, 
Partię Wolności, Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny, Demokratów 66 oraz 
Zieloną Lewicę.

Ostatni tutaj artykuł, to tekst Anny Radiukiewicz pt. „Obywatelskość 
w dyskursie parlamentarnym – analiza debat nad Obywatelskimi Inicjatywami 
Ustawodawczymi”. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o rozumienie 
obywatelskości oraz przedstawia sposoby jej interpretowania i używania przez 
uczestników debat nad projektami wniesionymi do Sejmu RP w trybie Oby-
watelskich Inicjatyw Ustawodawczych.

Prezentowany numer „Myśli Ekonomicznej i Politycznej” zamykają dwie 
recenzje z najnowszych książek naukowych, wydanych w latach 2016–2017, 
które są poświęcone rosnącej roli Turcji na arenie międzynarodowej oraz 
relacjom Polski i Ukrainy w aspekcie bezpieczeństwa Europy Środkowo-
-Wschodniej.
Życzymy wszystkim Czytelnikom interesującej lektury oraz zachęcamy do 

współpracy z naszą Redakcją i z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, jedną 
z najlepszych szkół wyższych w Polsce. Korzystając z okazji, miło nam poin-
formować, że 1 października 2017 roku na naszej Uczelni rozpoczął działal-
ność Wydział Lekarski, pierwszy w Warszawie, a drugi w Polsce na uczelni 
niepublicznej. Kadrze naukowo-dydaktycznej oraz studentom życzymy wspa-
niałych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer


