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Wstęp
Teksty prezentowane Czytelnikowi w niniejszej publikacji są autorstwa badaczy
z wielu różnych polskich ośrodków akademickich, zajmujących się tematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zagadnienia w nich poruszane są zasadniczo również dość zróżnicowane, ale ich wspólny mianownik stanowi zjawisko
regionalizacji w gospodarce światowej oraz procesy, szanse i zagrożenia z nim
związane.
W pierwszej części książki znalazło się jedenaście artykułów skupiających się
na wyzwaniach, z jednej strony mających swoje źródło w gospodarce europejskiej,
a z drugiej będących w swoim charakterze globalnymi, ale oddziałującymi z dużą
mocą na państwa leżące na naszym kontynencie. Wyzwania te siłą rzeczy w bardziej
lub mniej bezpośredni sposób dotykają także Polski. Wynika to w znacznym stopniu
z faktu przynależności do Unii Europejskiej, która – warto podkreślić w kontekście
przewodniego zagadnienia niniejszej publikacji – jest właśnie przykładem struktury
o charakterze regionalnym. Niemniej najważniejszą przesłanką wiążącą tego typu
wyzwania z naszym krajem jest zaawansowany stopień faktycznej integracji gospodarki polskiej z europejską, wyrażający się chociażby rozwojem wymiany międzynarodowej, przepływami kapitału czy migracjami ludności.
Druga część niniejszego opracowania poświęcona jest procesom zachodzącym
w innym regionie – na kontynencie azjatyckim. Jak wskazują już same tytuły dziesięciu tekstów, które się składają na ten fragment książki, skala zróżnicowania i zaawansowania zjawisk o charakterze regionalnym w tej części globu jest znacząca,
a przesłanki i uwarunkowania odmienne w stosunku do Europy. Prym w tej części
świata pod wieloma względami wiodą Chiny i chociaż ich rola w globalnej gospodarce wciąż wzrasta, to trzeba przypomnieć, że odbywa się to nie bez pewnych zakłóceń, nasilających się w ostatnim czasie. Udział w umacnianiu się potęgi regionu
azjatyckiego mają także Indie, Japonia czy Korea Południowa. Szczegółowym zagadnieniom dotyczącym czterech wymienionych państw poświęcona jest przeważająca część artykułów w tej części książki.
Dziewięć tekstów umieszczonych na końcu publikacji skupia się z kolei na problemach gospodarczych ściśle związanych z Polską. Problemy te to m.in. wymiana
z zagranicą, działalność korporacji transnarodowych, zróżnicowanie poziomu życia
czy wpływ rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej na funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz na logistykę. Analizowane obszary łączy przede wszystkim
to, że w dużej mierze dotykają ich zachodzące w bezpośrednim otoczeniu naszego
kraju procesy regionalizacji oraz związane z nimi szanse i zagrożenia.
Wawrzyniec Michalczyk

