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a. Tytuł osiągnięcia naukowego / artystycznego

P i otr S i emi ątkowski, U zalężnieni e fi nans o we j ako zagr o żenie b ezpieczeństwa

ekonomicznego państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń

207 5, ISBN 97 8-83 -23 I -3 408-4.

b. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wrazz

omówieniem ich ewentualnego wykorrystania

Problematyka monografii, stanowiącej moje główne osiągnięcie naukowe, dotyczy

bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo jest pojęciem więloznacznym, wieloaspektowym,

możębyc analtzowane w różnorodnych perspektywach. Niezależnie jednak od zastosowanego

podejścia badawczego większośó autorów zajmujących się powyższątematyką jest zgodna, że

współczesne bezpieczeństwo państwa opiera się na trzęch zasadntczych filarach: militamym,

politycznym i ekonomicznym. Powyższe obszary bezpieczeftstwa wzajemnie na siebię

oddziałują, przenikają się i uzupełniają. Tak naprawdę żadnego z nich nie powinno się dzisiaj

rozpatrywać oddzielnie, w zupełnym oderwaniu od pozostałych, jednakże należy mieć

świadomośó, że nastąpiło przesunięcie akcentów w ramach poszczególnych filarów

bezpieczeństwa. Zachodził proces nazywany w literaturze ekonomizacją bezpieczeństwa

państwa. Proces ten jest obserwowany do dnia dzisiejszego i polega na wzroście roli siły

ekonomicznej w strategiach bezpieczeństwa państwa. Współcześnie to właśnie siła

ekonomiczna pozwala bowiem wystawić i wyszkolić armię, sfinansowaó transfery

nowoczesnego uzbrojenia, zwiększyć dobrobyt obywatęIi oraz umocnić pozyąę państwa na

arenie międzynarodowej. Z drugiejjednak strony, sama siła ekonomicznabez określonej woli

politycznej nie jest w stanie zapevłntć pożądanego poziomu bezpieczeństwa.

We współczesnym, zg|obalizowanym świecie pojęcie bezpieczeństwa nabiera

szczególnego znaczenia. Poszczególne państwa, włączone w system globalny, są

konfrontowanę z różnego typu zagrożeniami, pochodzącymi z otoczenia międzynarodowego.

Natura, skala i dynamika ich oddziaływania wynikają przede wszystkim z rosnących

współzależności państwa od środowiska międzynarodowego, a w zasadzie globalnego.

Synetria współzależności w stosunkach międzynarodowych jest rzeczą niezwykle rzadką,

a jeśli już występuje ma zazv,ryczaj charakter krótkookresowy. W dłuższym okresie parametry

fuŃcjonowania państw w środowisku międzynarodowym ulegają często radykalnym

zmianom, rodząc ryzyko postępujących lzależnień w różnych obszarach. Współzależność,

jeden z trzech najczęściej rozpoznawalnych atrybutów środowiska powestfalskiego, jest w

gruncie rzeczy dzisiaj procesem nieuniknionym, ale sama w sobie nie jest zjawiskiem
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negatyvvnym. SYuacja zmienia się diametralnie wówczas, kiedy przybtera ona postać

asymetryczną generuj ąc ą,,uzależnienie".

Osiągnięcie stanu bezpieczeństwa stanowi niewątpliwie jeden z zasadniczych celów

polityki zagranicztej kaźdego pństwa, a zatem i jeden z głownych problemów stosunków

międzynarodowych. Bezwzględna dominacja problematyki międzynarodowych relacji

polityczno-ekonomicznych w całym opracowaniu sytuuje je w obszarze stosunków

międzynarodowych, a tym samyrn nauk o polityce.

Świadomy wieloaspektowości problematyki bezpieczeństwa pństwa w mojej

monografii koncentruję się przede wszystkim na bezpieczeństwie finansowym, które jest

jednym zobszarówbezpieczeistwa ekonomicznego. Staram się wykazać na ile bezpieczeństwo

państwa jest pochodną jego bezpieczenstwa finansowego, analizowanego w kontekście

międzynarodowych przepływów kapitału.

Stopniowe zmniejszanie barier przepływów czynników produkcji pomiędzy

poszczegolnymi pństwami doprowadziło do znacznęgo zwiększenia intensywności strumieni

tych przepływów. Korporacje transnarodowe dokonały prawdziwej ekspansji na ryŃi
zagranlczne. Podobnie zachowywały się rządy wielu państw oruz międzynarodowę instytucje

ftnansowe, które transferowały kapitał w postaci pożyczek, kredytów czy obligacji. Wraz zę

zwiększaniem się zasobów zagranicznych tych podmiotów narastał problem asymetrii

wspołzależności, generujący lzależnienie partnerów, znajdujących się po drugiej stronie

transakcji.

Głównym celem rozptary jest teoretyczne rozpoznarie istoty zewnętrznego

uzależntenia finansowego państwa oraz próba sprecyzowania metody kompleksowej oceny

tego zjawiska. Jest to nie tylko istotnę w perspektywie bezpieczeństwa państwa, ile także w

zwtązku z budowaniem wzĄemnych relacji pomiędzy państwami w obszarze stosunków

międzynarodowych. Jako że pojęcie uzalężnienia finansowego państwanie zostńo dotychczas

spfecyzowane na gruncie literatury przedmiotu podjąłem próbę wypełnienia tej luki

fiednocześnie realizując pierwszy cel szczegółowy (1) rozprawy), precyzując, że: ,,zevnętrzne

uzalężnienie finansowe występuje wówczas, gdy część zasobów finansowych, niezbędnych do

wzrostu i rozwoju gospodarki, pozostaje w dyspozycji podmiotów zewnętrznych. Oznacza

zatęm taki stopień zaangażowania państwa w międzynarodowe przepływy kapitału, który

zagrńa stabilności finansowej gospodarki na poziomie podstawowych podmiotów

(przedsiębiorstw, gospodarstw domowych), systemu finansowęgo czy instytucji państwowych.

Odzwierciedleniem stopnia zewnętrznego uzależnienia finansowego są rozmiary i struktura

międz5marodowych przepływów kapitału. Te z kolei znajóąą swoje odbicie w statystykach



międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto". Uzależnienie finansowe jest zatem

przeciwieństwem stanu bezpieczeństwa finansowego państwa, a tym samym jego

bezpieczenstwa ekonomicznego. Wpływa nie tylko na stabilizację ekonomiczną, ale matakże

diametralne znaczenie dla poziomu konsolidacji demokracji określonego systemu politycznego

oraz jego relacji z systemami ościennymi. Co więcej, problem uzależnienia finansowego

państwa wpływa stabilizującobądź destabilizująco na pństwa członkowskie UE, atakżę na

realizację zasady solidarności. Aby zrealtzować główny cel rozprawy przyjąłem kilka

dodatkowych celów szczegołowych, takich jak: (2) zidentyfikowanie determinant

międzynarodowej pozycjt inwestycyjnej państw Unii Europejskiej (UE), (3) zdefiniowanie

wskazników uzależnięnia finansowego państwa, (4) porównanie struktury międzynarodowej

pozycji inwestycyjnej netto państw UE jako podstawowego wskźnika uzalężnięnia

finansowego ich gospodarek, (5) opracowanie kompleksowej miary oceny stopnia uzależnięnia

finansowego państwa, (6) stworzenie rankinguuzależntenia finansowego państw UE.

Zaktes przestrzenny analizy zjawiska zewnętrznegouzależnienia finansowego pństwa,

zaprezentowanej w moim głównym osiągnięciu naukowyrr, obejmuje wszystkich członków

Unii Europejskiej. Został on zarysowany w taki właśnie sposób zuwagi na funkcjonowanie na

obszarzę UE wspólnego rynku, opartego na swobodziewprzepływie kapitału, usług, Iudzioraz

towarów. Jest to obecnie przyLdad obszaru o najv,ryższym stopniu integracji instytucjonalnej.

Zawarta w monografii analiza ęmplryczna obejmuje lata2002 - 2013. Taka cęzura czasowa

pozwoliła zgromadziciprzeanalizować względnie kompletne dane statystyczne dla wszystkich

państw UE, porównać sytuację przed i po największym rozszerzęniu UE oraz przed t po

kryzysie finansowym 200 8+.

Główną hipotezą badawczą mojej monografii jest stwierdzenie, żę stopień

zewnętrznego uzależnienia finansowego gospodarki, postrzeganego przez pryzmat

międzynarodowych przepływów kapitału, jest określony nie tylko przez poziom

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, alę również determinanty poszczególnych jej

składników, co wymaga kompleksowego podejścia do analizy i oceny tego zjawiska.

Na podstawie tak zarysowanej hipotezy głównej sformułowano następujące hipotezy

szczegółowe:

1. Pojęcie uzależnienia finansowego gospodarki nie jest doprecyzowane w literaturze

przedmiotu.

2. Uzależnienie finansowe państwa jest determinowane przez rozmtary aktywów i

pasywów inwestycji zagranicznych oraz przęz wyznaczniki poszczególnych ich

rodzajów.
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3. Ocena uzależnienia finansowego gospodarki wymaga zastosowania kompleksowego

narzędzia, uwzględniającego różnorodne czynniki ekonomiczne, finansowe,

demo grafi c zne i polity czne.

4. Struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej wydatnie wpływa na stopień

ttzależnięnia finansowego pństwa; spekulacyjne typy zasobów kapitału (zagraniczne

inwestycje pośrednie, derywaty finansowe, pozostałe inwestycje zagraniczne)

nagromadzonych w gospodarce sprzyjają pogłębianiu się uzależnienia, te o stabilnym,

długookresowym charakterze (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) amortyzują je.

Próba sformułowania własnej, kompleksowej koncepcji uzalężnienia finansowego

pństwa stanowi, w mojej ocenie, istotną wartość dodaną opisyrvanej monografii. Niewątpliwie

wzbogaca ona analizę politologiczną głęboką konstrukcj ąteoretyczną pogłębiającą badania na

temat ,,wikłania" się państwa w systemie międzynarodowym, w którym globalizacja i

wspołzależność wywierają ogronrny wpływ, nierzadko prowadzący do asymetrycznych

uzależnięń. Jest to o tyle istotne, że dotyczy niezwykle ,,wrazliwego" segmentubezpieczeństwa

państwa, j akim j est bezpteczenstwo ekonomiczne.

Omawiana rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zastosowane w pracy

metody badawcze mieszczą się w kanonie badań politologicznych. Perspektywę teoretyczną

Wznacza interdyscyplinarny charaktęr monografii. Takie podejście do zagadnienia

zewnętrznego uzależnienia finansowego państwa rozwla t wzbogaca wiedzę o stosunkach

międzynarodowych narożnychpłaszczyznach. Pozwala uwypuklić pewne elementy badanego

zagadnienia. których nie zauważą badacze skupieni v,r5Ąącznie na jednej dziedzinie nauki.

Wzbogaca także wiedzę o mechantzmach funkcjonowania świata, dokonujących się pod

wpływem nieustającej zmiarry. Zmiany osiągającej w dzisiejszych czasach dynamikę, zaktórą

często nie nadęają tradycyjne, monodyscyplinarne badaria naukowe.

W rozprawie zdecydowanie dominuje dedukcyjny sposób wnioskowania, w którym

koŃluzje logicznie wynikają z przesłanek. Z zastosowanych w pracy metod za szczegolnie

wńne wprocesie poznania uwńammetodę porównawcząoraz ujęcie ilościowe i jakościowe

(statystyczne), w tym przede wszystkim taksonomiczne. Wykorzystanie takich właśnie metod

pozwoliło zrealizować założone cele oraz zweryfikować postawione hipotezy i w końcow)rm

efekcie skonstruowaó ranking uzależnienia finansowego państw Unii Europejskiej.

Teoretyczno-empiryczny charakter monografii zdeterminował jej strukturę, która

sprzyjała zarówno rcalizacji postawionych celów badawczych, jak i weryfikacji przyjętych

hipotez. Praca składa się z siedmiu rozdzińów, z których pierwsze cztery mają charakter

teoretyczny, a trzy ostatnie empiryczny.



Realizacja celów badawczych wymagała na początku wyjaśnienia i uporządkowania

kilku kwęstii teoretycznych otaz osadzenia głównej problematyki pracy w teorii

bezpieczenstwa ekonomicznego państwa. Uczyniłem to w pierwszymrczdziale książki. Oprócz

doprecyzowania podstawowych problemów metodologicznych wskazuję w nim, żę

postrzeganie bezpieczeństwa ekonomicznego uległo w ostatnich latach znacznym

modyfikacjom. Oprócz nalk o bezpieczeństwie czy nauk o obronności (wcześniej nauki

wojskowe) zagadnieniem tym zaczęły się szerzej interesowaó także inne nauki społeczne.

Rozdział pierwszy rozpoczęto więc od prezettacji zmian postrzegania tego obszaru

badawczego pIzez przedstawicieli rożnych dyscyplin naukowych. Następnie ukazano

usltuowantebezpteczeństwa ekonomicznego w strukturze bezpieczeństwa państwa wskazując,

że jest ono komplęmęntame z bezpieczęństwem wojskowym i politycznym. Te trzy sfery

bezpieczeństwa pństwawzĄemnie się przenikają i uzllpełniają. Scharakteryzowano również

bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarek narodowych w warunkach ich funkcjonowania w

gospodarce światowej, przedstawiając przy okazji własny model filarów bezpieczeństwa

ekonomicznego. Przyj ęto,że fundamentem koncepcjibezpieczeństwa ekonomicznego państwa

w warunkach postępującej globalizacji jest udziŃ w międzynarodowych strukturach

gospodarczych i politycznych, formalizujący relacje ekonomiczne pństwa z otoczenięm

(fundament zewnętrzny). Wewnętrznym fundamentęm bezpieczeństwa ekonomicznego

państwa powinien być współcześnie zróvłnoważony budżet i względnie niski poziom długu

publicznego. Na tak zarysowanych fundamentach stoją filary bezpieczeństwa ekonomicznego,

takie jak: wysoki poziom międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, zdolność do

samorozwoj|l oraz postępu, a także suwerenność ekonomiczna. Zaproponowałem równiez,

wiodący w niniejszej rozprawie, model bezpteczenstwa ekonomicznego państwa oparty na

koncepcji ruchu okręźnego w gospodarce rynkowej, łączący ekonomiczne i politologiczne

podejście do tego zagadnienia. Model ruchu okrężnego w gospodarce rynkowej osadziłem w

trzypoziomowej koncepcji bezpieczeństwa B. Buzana, argumentljąc, że bezpieczeństwo

ekonomiczne powinno byó traktowane jako suma bezpieczeństwa gospodarstw domowych,

przedsiębiorstw, sektora finansowego, sektora rządowego oraz bezpieczeństwa mechanizmu

rynkowego.

W drugiej części rczdzińu pierwszego zdefiniowałem, uzależnienie ekonomiczne

państwa, ,jako sytuację, w której jedno państwo nie jest w stanie spełniać swoich fuŃcji

ekonomicznych bez udztału (zgody) innego państwa". Wskazałem, że uzależnięnię

ekonomiczne moze mieć wiele źródęł, stanowiących jednocześnie o jego rodzaju, Zgodnie z

przedmiotowymi kryteriami klasyfikacjt bezpieczeństwa ekonomicznego, podstawowyn
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żrodłem uzależnięnia ekonomicznego może być brak zasobów naturalnych (w tym przede

wszystkim energetycznych), finansowych, żywności, oraz nowoczesnych technologii,

pozwalającvch wspierać szybki, zrownoważony rozwój gospodarczy, a także przyczyniać się

do stabilizacji bądź destabilizacji bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych państw i

usytuowania ich w relacjach z międzynarodowym otoczeniem. W dalszej części rozdziału

opisałem podstawowe obszary uzależnienia ekonomicznego, Zaptezentowałem takżę

teoretyczne podstawy koncepcji uzalężnięnia finansowego państwa, poszukując ich w teoriach

dependencj i, systemu świ ato we g o, glob alizacji, czy wsp ó łuzależnienia.

W drugim rozdzialę ksiązki scharakteryzowaŁem pozostałe teoretyczne fundamenty

koncepcji uzależnięnia finansowego pństwa, Wskazałem w nim, że w zasadzie wszystkie

czynniki produkcji transferowane są w skali międzynarodowej. Najważniejszym z nich jest

jednak kapitał. Jako żę empiryczna częśó ptacy będzie opierać się na analizie przepływów

kapitału w państwach Unii Europejskiej, dodatkowo scharakteryzowałem swobody wspólnego

ryŃu wskazując, Ze kapitał przepływa w UE w sposób nieskrępowany. Różnorodność form

przepły'lł,tl kapitału jest znaczna.Kużdy rcdzaj przepływu ma swoją specyfikę oraz szczególne

subformy. Dlatego też w dalszej części rozdziału drugiego zaptezentowałem strŃturę

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (MPI) według wytycznych Międzynarodowego

Funduszu Walutowego (MFW). Dokonałem takze pogłębionej charakterystyki qtycznych
MFW, dotyczących gromadzenia danych o poszczególnych składnikach MPI.

Teoretyczną charakterystykę czynników warunkujących ksźahowanie się
międzyrarodowej pozycji inwestycyjnej państwa zawiera rozdziń trzęci. W początkowej

części tego rozdziału dokonałem przeglądu determinant poszczególnych rodzajów inwestycji

zagtarticznych, ujmowanych w międzynarodowej pozycji inwestycyjnęj. W końcowej części

rozdziału, na podstawie wcześniej szej analizy, wyselekcjonowałem nąważniejsze, w mojej

ocenie, determinanty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, spośród czynników

warunkujących przepŁywy poszczegolnych jej składników. Wyodrębniłem tutaj dwie grupy

determinant: wspólne dla wszystkich rodzajów inwestycji oraz zależne od rodzaju inwestycji.

Jest to pierwsza (znana autorowi) spójna koncepcja determinant MPI zaprezentowana w

literaturze. Jej walorem jest otwarty i dynamiczny charakter, który polega na tym, że możebyó

modyfikowana w zależności od kieruŃów rozwoju gospodarki światowej.

Własną propozycję kompleksowej koncepcji uzależnienia finansowego państwa

opisałem w rozdziale czwartym. Rozpoczął.em od charakterystyki postrzegania zewnętrznego

bezpieczeństwa finansowego w teorii nauk społe cznych. Wobec faktu, że powyższe poj ęcie nie

zostało jednoznacznie zdefiniowane przyjąłem, że ,,zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe



pństwa oznaczataki poziom rozwoju gospodarki tmiędzynarodowych relacji ekonomicznych,

które zapewniają stabilność finansową podstawowych jednostek (gospodarstw domowych i

przedsiębiorstw), systemu finansowego, instytucji państwowych wobec potencjalnych

zawirowń na globalnym rynku, skutkujących odpłylvem zewnętrznych strumieni

finansowania, oraz wzrostem kosztów obsługi zadłużęnia". Następnie skonkretyzowałem

koncepcję zewnętrznego uzależnienia finansowego, przyjmĄąc, że ,,uzaleznienię finansowe

państwa możę powstawać w wyniku celowych działah określonych podmiotów zewnętrznych

(uzależnienie bezpośrednie) lub też niejako w sposób automatyczny - poprzez (wynikający z

gry rynkowej) wzrost zaangażowania podmiotów zagtanicznych w gospodarkę (uzależnienie

pośrednie)". Niezależnie od sposobu, w jaki powstaje zewnętrznę lzależnienie finansowe jest

ono efektem nagromadzenia się w gospodarce pństwa zagranicznych zasobów kapitału. W

związku z povlyższym zev,mętrzne uzależnienię finansowe państwa powiązano z

międzynarodową pozycją inwestycyjną, która jest statystycznym odzwierciedleniem wielkości

tych zasobów. Teoretyczną koncepcj ę uzależnienta finansowego państwa uzupełniono

zestawem proponowanych mierników, w podziale na pięć grup: miemiki ogólne oparte na MPI,

wskaźniki struktury MPI, miemiki charakteryzĄące determinanty MPI, wskaźniki wynikające

z bilansu płatniczego otaz pozostałe miemiki uzależnienia finansowego.

Rozdział piąty rozpoczyna emptryczną częśc pracy. Zawarłem w nim szczegołową

charakterystykę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw Unii Europejskiej w latach

2002-2013. W przeprowadzonych badaniach przyj$em jednolitą koncepcję analizy danych

statystycznych. W początkowej części rozdzińu zaprezentowałem podstawowe informacje na

temat międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, m.in. stosunek jej wartości netto do produktu

krajowego brutto poszczegolnych członków Unii Europejskiej. Na tej podstawie wyodrębniłem

cztery grupy państw. Pierwsza obejmuje państwa charakteryzujące się dodatnią

międzyrarodową pozycją inwestycyjną netto. W grupie drugiej znalazŁy się państwa o

stosuŃowo niewielkim (do 30%) ujemnym stosuŃu ich MPI netto do PKB. Pozostałe

państwa, dlaprzĄrzystości analizy, podzielono na dwie równe grupy (po osiem) w kolejności

według relacji MPI netto danego państwa do jego PKB. W ten sposób powstały cztery grupy

państw, które posłużyły do dalszej analizy danych statystycznych w całej pracy. Powyższa

koncepcja jest przydatna w określeniu związku poszczególnych, analizowanych w pracy

czynników zkształtowaniem się międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, a tym samym

uzależnięnia finansowego kilku gospodarek o podobnych parametrach ekonomicznych.

Pozwala zatemuogólnić i lepiej ukięrunkować wnioski zprzeptowadzonych analiz.



W dalszej części rozdziału piątego dokonałem wnikliwej analizy zmian wielkości i

struktury zagrar'rlcznych aktywów i pasywów poszczególnych grup państw (wyodrębnionych

według relacji MPI netto do PKB). Przeprowadzonę badania pokazały, że większość państw

UE posiada ujemną MPI. Wyjątkiem jest grupa pierwsza (I), do której należą: Luksemburg,

Niemcy, Holandia, Belgia, Dania, Malta, Finlandia oraz Austri a.Wyraźnie vłyróżntasię w niej

Luksemburg, który zarowrro nominalnie, jak i w ujęciu per capita posiada największą

międzynarodową pozycję inwestycyjną. Podobnie udziałem podmiotów z tego pństwa są

nilwyższe w całej Unii aktywa i pasywa. Nie powinno to być zaskoczeniem, ponieważ w

strukturze gospodarki Luksemburga dominują usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Na

terytorium tego pństwa znajduje się wiele central korporacji finansowych. Lokują one

pieniądze na całym świecie, kupując akcje i obligacje, otaz rozdzielĄą lokalizacje

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To z kolei przel<łada się na wysoce dodatnią i ciągle

rosnącą międzynarodową pozycję inwestycyjną netto. Bardzo wysoki poziom aktyr;vów i

pasywów zagraricznych posiadają także Niemcy (edne z najwyższych w Unii), pomimo

nominalnie niZszej od Luksemburga MPI.

Charakterystyczną cechą struktury międzynarodowej pozycji inwestycyjnej państw

grupy I jest względnie wysokiudziń inwestycji pośrednich w pas}.wachzagranicznych ogółem.

Podmioty międzynarodowe chętnie inwestują w papiery wartościowe emitowane w państwach

grupy I, traktując je jako bezptecznąlokatę kapitału. Warto także wspomnieó o Malcie. Akurat

to państwo nie specjalnie pasuje do pozostałych z grupy I. Co prawda posiada dodatnią MPI

netto, jednak rczmiary zarówno pasywów, jak i aktywów zagrarticznych są, w porównaniu z

pozostałymi państwami grupy I, minimalne.

Z drugiej grupy państw (Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Włochy) na podkreślenie

zasługuje sytuacja Wielkiej Brytanii, która posiadńanakoniec 2013 roku największe aktywa i

pasywa zagraniczne w całej Unii Europejskiej, nominalnie zbliZające się do wartości 9 bln euro.

W strukturze międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Wielkiej Brytanii dominują pozostałe

inwe stycj e zagr aniczne.

Najbardziej jednorodną grupą państw okazńa się grupa trzęcia (III), do której należą:

Słowenia, Czechy, Litwa, Estonia, Rumunia, Łotwa, Słowacja oraz Polska. Gospodarki z tej

grupy nominalnie notują znacznię niższę rozmiary zarówno aktywów, jak i pasywów

zagraricznych. Wyjątkiem pod tym względem jest Polska, która posiada jedną z najniższych

MPI netto w całej Unii (dzięki znaczącym pas}ryvom zagranicznym). Państwa grupy III

wykazują, przeciętnie uecz biorąc, niski udział inwestycji bezpośrednich w aktywach

zagranicznych a wysoki w pasywach, co pod kątem uzależnienia finansowego na|eży odczytac



poz}tywnie. Państwa z tej grupy notują także wysoki udziń pozostałych inwestycji

zagranicznych, zarówno w pasywach jak i aktywach.

Ostatnia, czwatta grupa państw jest najbardziej ztożnicowana. W zasadzie można ją

podzielić na dwie podgrupy. Pierwsza, obejmująca Bułgarię, Cypr, Chorwację i Węgry,

bańziej przystaje do grupy III. Druga podgrupa obejmuje większość państw tzw. grupy PIIGS'

(Hiszpanię, Irlandię, Portugalię i Grecję) i charakteryzuje się zdecydowanie najgorszą sy.tuacją

w zakresie międzynarodowej pozycjt inwestycyjnej. Przykładowo Hiszpania posiada

nominalnie najniZszą MPI netto w całej UE -1 bln euro. Irlandia posiada najniższe MPI per

capita w całej Unii -40 tys. euro, oraznajniższe aktywa i pasywa per capita. Sl.tuację w zakresie

zevlnętrznego uzależnienia tych państw pogarsza fakt, że udziń (uznawanych za najbardziej

stabilne) bezpośrednich inwestycji w pasywach zagranicznych jest względnie niski. Wszystko

to wpływa takżę na ich sytuację polityczną w UE.

Warto zvr,rócić jeszcze uwagę na dwie istotne kwestie. Pierwszą z nich są oficjalne

aktywa rezerwowe .Ichudziałw aktyrvach zagranicznych ogółem jest największy w państwach,

które nie ptzyjęły wspólnej waluty. W niektórychprzypadkach (Rumunia) zbliża się do 70%

aktywów zagralicznych ogółem. W pństwach, które przyjęły wspólną walutę udział aktywów

rezerwowych jest niski, lub wręcz zętory. W przypadkach państw, które w ostatnich latach

badanego okresu przyjęły euro, aktywa rezerwowe gwałtownie maleją (np. Słowenia, Słowacja,

E stonia), co dodatkowo po głębi a ich uzależnientę fi nansowe.

Druga kwestia dotyczy derywatów finansowych (uważanych za instrumenty o

najbardziej spekulacyjnym charakterze). Funkcjonowanie w gospodarce globalnej

rozwiniętego systemu skomplikowanych instrumentów pochodnych często wskazywane jest

jako podstawowa przyczyna kryzysu finansowego 2008+. W przypadku pństw UE problem

ten dotyczy w większym stopniu dwóch przypadków: Wielkiej Brltanii i Francji. Szczególnie

brytyjskie podmioty są w posiadaniu dużej ilości derywatów, na ogromną kwotę około 2 bln

euro. Derywaty o podobnej wartości ulokowały zewnętrzne podmioty w jednostkach

brl,tyjskich. Posiadanie tak znacznej wartości aktywów i pasywów ulokowanych w

instrumentach pochodnych znacząco pogarsza sytuację Wielkiej Brytanii w zakresie

uzależnienia f inans o we g o.

Jak przyjęto w hipotezach opracowania międzynarodowa pozycja inwestycyjna i jej

struktura są dobrym, wyjściowym materiałem do analizy problemu uzalężnięnia finansowego,

jednak nie wystarczĄącym. Sytuację w zakresie MPI należy skonfrontowaó z czynnikami,

1 PIIGS - potocznę określęnie grupy państw o złej sltuacji budżetowej (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain).
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które determinują wartość międzynarodowych przepływów kapitału pomiędzy państwami. Inna

jest bowiem sytuacja państwa o słabej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto przy
względnie wysokim poziomie PKB i niskim zadłuzeniupublicznym , niż takiego z niewielkim
PKB i dodatkowo wysokim długu publicznym.

Dlatego teżw rczdziale szóstym, najobszemiejszym w całej księce,dokonałem analizy

determinant międzynarodowej pozycjiinwestycyjnej państw Unii Europejskiej w latach 2002_

2013 według teoretycznej koncepcji zaproponowanej w rozdziale trzecim i technicznego

sPosobu analizy przyjętego w rozdziale piątym. Po przeprowadzeniu szczegołov,rych badań

statYstYcznych stwierdziłem, że generalnię nie istnieje jednolita dla wszystkich państw,

Wtńna korelacja pomiędzy międzynarodową pozycjąinwestycyjną aiej determinantami. W
kńdą gruPie determinant i w zasadzie w przypadku kazdego czyttnika można wskazać nieco
irtną zależnoŚĆ pomiędzł jego ksźahowaniem się a międzynarodową pozycją inwestycyjną

PoszczególnYch Pństw. Można przyjąc, że (przeciętnię rzęcz biorąc) państwa o najgorszym

stosunku międzynarodowej pozycji inwestycyjnej do PKB zazv,ryczaj charakteryzowały się

najbardziej negatywnymi zmianami badanych determinant MPI. Należy przy tym zaznaczyć,

Że ostatnia gruPa państw nie była pod tym względem jednorodna. Szczegolnie wyróżniały się
tu inplus Bułgaria oraz Węgry, któr;rm bliżej do grupy III.Przewńnie in minus odznaczńasię
Grecja, której problemy gospodarcze są powszechnie znane.Bardzo często dołączŃy do niej

inne Państwatzw. grupy PIIGS, tzn. Portugalia, Irlandia i Hiszpania, rzadziej Włochy.

GłównYm efektem badan empirycznych, zaptezentowanych w ostatniej części książki
jest opracowanie indeksu lzalężnięnia finansowego pństwa z v,ykorzystaniem

taksonomicznej analizv danych statystycznych. Konstrukcja powyższego indeksu ptzebiegała

w kilku etaPach. Na początku, wykorzystując syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga,

PrzeProwadziłem badanie jakości i zmian struktury międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Taksonomiczne badanie struktury międzynarodowej pozyĄi inwestycyjnej za pomocą
sYntetYcznej miary Hellwiga przyniosło względnie zaskakujące rezultaty. W porównaniu ze
wskaŹnikiem zastosowanym na początku analizy empirycznej , tzn. relacji międzynarodowej

PozYcji inwestYcYjnej do produktu krajowego brutto, miejsca poszczególnych państw w obu
raŃingach Znacząco się od siebie rożnią. Dowiodłem zatem, żę ocena uza|ężnięnia
finansowego Państwa wymaga zastosowania kompleksowego narzędzia, uwzględniającego

cały szereg różnorodnych czynników.

Uwzględnienie w procesie tworzenia syntetycznego wskźnika uzależnienia
finansowego państwa wyznacznikow przepływu poszczególnych składników
międzYnarodowej pozycjiinwestycyjnej, istotnie zmieniło obrazcałego rankingu. Wykazałem,
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że problem uzależnienia finansowego państwajest determinowany nie tylko przezilość i jakość

nagtomadzonego w gospodarce (w różnej postaci) zagranicznego kapitału, ale także przeztakie

czynniki, jak: sy,tuacja makroekonomiczna gospodarki, jej sytuacja demograftczna, polityka

względem przedsiębiorstw, polityka w zakresie innowacji, koszty pracy, kształtowanie się stóp

procentowych, kursów walutowych itp.

O uzależnieniu finansowym pństwa decydują również inne specyftcznę czynrliki,

odnoszące się do poszczegolnych grup podmiotów będących elementami ruchu okrężnego w

gospodarce rynkowej, takich jak gospodarstwa domowe czy banki. Niektóre ztychczynników

zostaŁy uwzględniofIęprzęzę mnie w analizie opisowej wskaźników uzalężnienia finansowego.

Ich wpływ na to zjawtsko udało się jednak potwierdzić tylko częściowo. Z różnych przyczyn

nie wszystkie mogły zostaó włączone do ostatecznego wskźnlka uzależnienia finansowego

państwa. Niezależnie od tego przedstawione w pracy analizy dowiodły, żę problem

uzalężntęnia finansowego państwa jest problemem złożonym, wieloaspektowym. Jego pomiar

wymaga zatęm zastosowania kompleksowego narzędzia, uwzględniającego różnorodne

czynniki. Takim narzędziem możę stać się zaproponowany w ksiązce indeks lzależnienia

finansowego państwa. Przyjętametodologia wymaga jednak pełnych danych statystycznych, z

którymi w tak dużej grupie państw nie jest najlepiej. Spowodowało to konieczność znacznego

ograniczenia uwzględnionych w indeksie cząstkowych wskazników, które są odbiciem

pewnych aspektów lzalężnięnia finansowego państwa. Tym samym zaprezentowany finalnie

indeks może nie do końca odzwierciedlaó faktycznąpozycję państw w rankingu. Niewątpliwie

ma jednak wysoką wartośó informacyjną. Przyjęta metodologia daje także możliwośó

swobodnego poszerzania liczby wskaźników cząstkowych oraz uzupełniania danych

statystycznych w przypadku ich pojawienia się w przyszłości.

W monografii wykorzystano bogatą, interdyscyplinarną literaturę, zarówno krajową, jak

i zagraniczną, obejmującą pozycje ksiązkowe, jak również artykuły publikowane w

periodykach naukowych. Jej uzupełnienie stanowiły źródła statystyczne, szczególnie

Eurostat'u, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz narodowych banków centralnych

poszczególnych państw Unii Europejskiej, artykuły publikowane w prasie codziennej oraz w

intemecie.

5. Omówienie pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawcrych

Opisane powyżej główne osiągnięcie naukowe, stało się swoistego rodzaju

podsumowaniem realizowartychprzeze mnie badń. W prowadzonej dotychczas działalności
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naukowej szczególną uwagę koncentĄę na wybranych aspektach globalizacji (w aspekcie

politycznym, społecznym i gospodarczym). Obserwacje międzynarodowych przepływów

kapitału, jako najbardziej wyrazistego następstwa globalizacji gospodarki światowej,

prowadziłem w zasadzie od początku mojej kariery naukowej. Po uzyskaniu stopnia doktora

poszerzałem analizy o rożnę aspekty napłyvu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

do Polski i ich wpływu na bezpieczeństwo państwa, także w wymiarze politycznym. Badałem

wpływ polityki na wielkość i kierunki napłyvu inwestycji, łvpływ procesów globalnych na

konkurencyjność krajolvych gospodarek, zależności pomiędzy procesami globalnymi a

rozwojem lokalnym, czy wpływ procesów globalnych na funkcjonowanie lokalnych

przedsiębiorstw. Dwukrotnie (2003 i 2007) pzeprowadziłem badania największych

inwestorów zagranicznych, dotyczące motyłvów i warunków inwestowania w Polsce,

wskazując m.in. na brak spójnej polityki przyciągania inwestorow zagranicznych do naszego

państwa. Efektem tego były liczne publikacje (m.in. Wybrane następstwa napływu kapitału

zagranicznego do Polski, [w:l Problemy integracji europejskiej, tom 3, Wydawnictwo

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005; Potencjalne korzyści i zagrożenia dla

kraju importera bezpośrednich inwesĘcji zagranicznych, [w:] S. Pangsy-Kania, G.

Szczodrowski (red.), Polityka i rorwój gospodarczy Polski w UE. Oceną i perspekĘnły,

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdńskiego, Gdńsk 2005; Perspektywy napływu

bezpośrednich inwesĘcji zagranicznych do Polski, [w:] L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.),

Przedsiębiorstwo konkurenĘne, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,

Poznańż005; DeterminanĘ ekonomiczne nap$łvu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do

Polski, [w:] E. Urbanczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstyva. Teoria i
praktyka, Tom I, Szczęcin 2005; Wpły, bezpośrednich inwestycji zagranicznych na

ałiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, [w:] W. Kosiedowski (red.), Regiony

Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Włocławek

2005: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sehorze bankowym, [w:] B.

Kołosowska, M. Dynus, J. Patyk (red.), KonkurenĘność polskiej gospodarki wobec procesu

integracji europejskiej, Toruń 2006; Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na

funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] J. Otto, R. Stanisławski

(red.), Szanse ronvoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II,

Wydawnictwo Politechniki Ł ódzkiej, Ł ó dź 200 6 i inne).

Po rozpoczęciu pracy na Uniwersy.tecie Mikołaja Kopemika w Torrrniu, w ówczesnym

Instytucie Stosunków Międzynarodowych (w 2006 roku) moje zainteresowania naukowe

zaczęły ewaluować w kierunku bardziej globalnego spojrzenia na międzynarodowe przepływy
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kapitału. Zacząłem porównywać warunki przepływu kapitału w różnych państwach, ze

szczególnymuwzględnieniem wpływu lokalnej i międzynarodowej polityki oraz uwarunkowań

instytucjonalnych na zainteresowanie globalnych korporacji określoną lokalizacją. Badałem

także problemy ptzepŁywu kapitału z perspektywy globalnej. Szczególnię interesujące były dla

mnie relacje pomiędzy głównymi graczami na globalnym rynku, takimi jak Chiny czy USA.

Analizowałem wpływ uwarunkowńpolitycznych w tych państwach (szczególnie w Chinach)

na kieruŃi ich międzynarodowej ekspansji. Eksponowałem polityczne przyazyny nagłego

wycoflłvania się inwestorów zagtanicznych. Efektem tego była seria publikacji, wychodząca

swoim zakresem poza obręb v,ryłącznie polskiej gospodarki. Należą do nich: Miejsce Polski w

międzynarodowych napĘłuach inwesĘcji bezpośrednich, ,,Zeszlty Naukowe Wyższej Szkoły

Bankowej we Wrocławil" 2006, nr 6 (6); Bezpośrednie inwesĘcje zagraniczne oraz warunki

inwestowania na Słowacji, |w:l Problemy integracji europejskiej, tom 4, Wydawnictwo

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

oraz ich determinanĘ w Republice Czeskiej, ,,Przegląd Organizacji" 2006, ff 3; Scale and

structure of foreign direct investments - .flow to Poland in the Central-Eastern European

context, [w:] B. Kryk [red.), Competition, competitiveness and sustainable development,

Monograph No 4 in series Economics & Competition Policy, Uniwersytet Szczeciński,

Szczęcin 2006 (wspóInię z E. Jankowską); Bezpośrednie inwesĘcje zagraniczne w Chinach,

Skala, struktura i warunki inwestowania, ,,Przegląd Organizacji" ż007, nr 2; Bezpośrednie

inwestycje zagraniczne na świecie. Skąlą, struhura i skutki przepływów,,,Ekonomista" 2007,

nr 3 (wspólnie z G. Gómiewiczem); Bezpośrednie inwesĘcje zagraniczne na Ulrrainie i ich
determinanty,lw] E. Skawińska (red.), Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów,Instytut

Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznńskiej, Poznń2007; Foreign Direct Investment in

chosen Central and Eastern Europe countries against a background of world investment, |w:]

B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji,

Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008; Nowe kierunki ekspansji inwestorów zagranicznych w

Europie Srodkowo-Wschodniej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzanta

Uniwersytetu Szczecińskiego, nt 7, Zaruądzanię Przedsiębiorstwem, Szczecin 2008.

Zacz$emtakże zauważaĘ iż ogromny wpływ na gospodarki poszczególnych pństw, a

tym samym na relacje w gospodarce światowej mają również innego rodzaju przepłyny

kapitału (ploza inwestycjami bezpośrednimi), takie jak zagraniczne inwestycje portfelowe czy

deryłvaty finansowe. Dostrzegłem, żew ujęciu globalnym odgrywają one większą rolę, poprzez

znacznię większe strumienie przepływów, a także pTzęz swój w dużej mierze spekulacyjny

charakter. Już kilka lat przed kryzysem finansowym 2008+ sygnalizowałem narastanie
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globalnej banki spekulacyjnej, odzwierciędlonej w zwiększonym przepływie

międzynarodowego kapitału finansowego. Badałem także wpływ globalnych i lokalnych

uwarunkowańpolitycznych na sytuację państw w zakresie zadłużęnia zagranicznego. Efektem

tych przemyśleń była monografia napisana wspólnie z G. Gómiewiczem: Wprowadzenie do

międzynarodowych przepĘwów kapitału, TNOiK, Toruń 2006, ss,242, w której jako jedni z

pierwszych badaczy w Polsce sugerowaliśmy, że na międzynarodowe przepłyvły kapitału

należy patrzeć kompleksowo, łącznie analizĄąc ich rozmiary oraz detęrminanty. Wnioski w

niej zawarte dały początek serii publikacji dotyczących międzynarodowej pozycji

inwestycyjnej oraz pozostałych (poza BIZ) ptzepłyrłzów kapitału, należą do nich m.in.:

BezpoŚrednie inwestycje zagraniczne a inwesĘlcje portfelowe. Polska na tle świata, Studia

Ekonomiczne i Finansowe, WyzszaSzkoła BaŃowa w Toruniu, Toruń 2006 (pierwsze znane

mi w polskiej literuturzę porównanie światowych przepływów inwestycji bezpośrednich i
pośrednich); Zadłużenie zagraniczne Polski w latach 1990-2006, ,,Rocznik Naukowy WSB w

Toruniu" 2006, nr 5 (5) (wspólnie z G. Górniewiczem); Przyczyny zmian międzynarodowej

pozycji inwestycyjnej Polski,,,Toruńskie Studia Międzynarodowe" 2010, nr 1 (3) (wspólnie z

G. Górniewiczem); Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w olcresie kryzysu.

CzęŚĆ pierwsza i Część druga [w:] Metodologiczne aspekty zarzqdzania wartościq

przedsiębiorstwa, Zesz7Ąy Naukowe Uniwersl.tetu Szczecińskiego nr 737, Finanse, RyŃi
Finansowe, Ubezpieczenianr 56, Szczecin2O12 (wspóInie z G. Gómiewiczem). Były to jedne

z pierwszych w Polsce kompleksowych opracowań dotyczących międzynarodowej pozycji

inwestycyjnej pństwa znajdującego się w głębokim kryzysie.

W moichpublikacjach widoczna jest równieżreakcjanabieżące zmiany w gospodarce

światowej. Przykładowo przyczyny, przebieg i skutki kryzysu 2008+ analizowałem w:

BezpoŚrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii w kontekście globalnego lcryzysu

finansowego, [w:] Jacek Jaworski, Jan Wiśniewski (red.), Finanse w nowoczesnej gospodarce,

Prace naukowe WSB w Gdańsku, Tom I, Gdańsk 2008; Globalne przepĄłvy inwestycji

zagranicznych, jako główna przyczyna eksplozji światowego lcryzysu,,,Atheneum. Polskie

Studia Politologiczne" ż009, rr 22. Opracowanie to bezpośrednio poprzedzało rozpoczęcie

moich badań na temat uzależnięnia finansowego państwa. Postawiłęm w nim śmiałą tezę, iż za

światowy kryzys finansowy odpowiadaj ą przede wszystkim globalne przepłyvły kapitału

(w szczególności spekulacyjnego). Kwestie integracji europejskiej poruszałem w: Wpłw

członkostwa w Unii Europejskiej na polski rynek pracy, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły

BaŃowej w Toruniu, tr 3 (3), Toruń 2004; Europejski rynek pacy po rozszerzeniu, ,§owe
Życie Gospodarcze" 2004, nr 11 (materiał źródłov,1l zalecany ptzęz Ośrodek Informacji i
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Dokumentacji Europejskiej Sejmu RP,

http://libr.sejm.gov.plloide/index.php?topic:komisja_ue&id:okresy) - obydwa z Y. Szmyt-

Radośević (były to jedne z pietwszych w Polsce analiz, dotyczących potencjalnych zmian na

polskim rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej); The Poles and their Perception

on Employment Opportunities in the European Union Countries, "Studia Negotia" 20II, rlr 3

(Universitatis Babeq-Bolyai, Romania). Problemy marginalizacji w relacjach

międzynarodowych badałem w: Bezpośrednie inwesĘcje zagraniczne w Afryce jako przyHad

marginalizacji w procesach globalizacji gospodarki światowej, [w:] P.Siemiątkowski (red.),

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji,Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Oprócz wymienionych wyżej starszych publikacji, dotyczących integracji europejskiej

warto wskazać jeszcze kilka, wydanych stosunkowo niedawno, a stanowiących badania

wstępne do przygotowywanego pIzez mój zespół badawczy wniosku o grant NCN, pod

roboczym tytułem: Bilans integracji europejskiej. W tych publikacjach przenikają się

regionalne i globalne uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, kulturalne i społeczne

procesów integracji europejskiej. Do tej grupy publikacji należą Sytuacja gospodarcza Polski

i lłajów sqsiednich ćwierć wieku po przełomie transformacyjnym, ,,Toruńskie Studia

Międzynarodowe" 2012, nr 5; E. Jankowska, K. Kącka, B. Stachowiak , P. Siemiątkowski,

Introduction to the Balance of Integration of Central and Eastern European Countries, "British

Joumal of Education, Society &. Behavioural Science" 2014, No. 4 (10); E.Cieślik,

E.Jankowska, G.Gómiewicz, A.Piotrowicz, J.Redo, M.Redo, P.Siemiątkowski, Ekonomiczne

aspekty integracji europejskiej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.

Kiedy w 2013 roku zostałem zatrudniony w Katedrzę Bezpieczeństwa Wewnętrznego i

Międzynarodowego, na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu

moje zainteresowania badawcze zaczęŁy przesuwać się w stronę bezpieczeństwa

ekonomicznego. Zauwńyłem, żebadane przeze mnie dotychczas relacje globalne i regionalne

mają istotne przełożenie na bezpieczeństwo poszczegóInych państw,w szczególności naróżnę

aspekty ich bezpieczeństwa ekonomicznego. Zacz$em analtzowac napływy i wypływy

kapitału z vqlbranych państw pod kątem ich uzależnienia od podmiotów zewnętrznych.

Okazało się, że w wielu przypadkach wartość nagromadzonego w gospodarkach narodolvych

kapitału zagranicznego przyjmuj e rozmiary, które nie mogą pozostać bez wpływu na

bezpieczeństwo. Będąca następstwem i jednocześnie przyczyną rozwoju globalizacji polityka

znoszenia barier w przepływie towarów i kapitału spraw7ła, że stopień zaangńowańa

transnarodolvych korporacji w globalne relacje polityczne, ekonomiczlę azy społeczne nigdy
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nie był większy. Siła globalnych korporacji (nie tylko ekonomiczna ale i polityczna),

niejednokrotnie przewyższająca mozliwości gospodarek narodowych, pogłębia problemy

zagraricznego uzależnienia finansowego państw, wynikające znarastariamtędzynarodowych

zasobów kapitału, rozlokowanych na całym świecie. Biorąc powyższe pod uwagę zaczĄem

stawiać autorską tezę o zevlnętrznymuza\ężnieniu finansowym pństw będących uczestnikami

międzynarodowego obrotu kapitałowego, jednocześnie proponując metody pomiaru

uzależnienia. W tej grupie publikacji należy .vqyrożntó Financial Dependence of the PIIGS

Countries, "Journal of World Economic Research" 2013, YoL 2, No. 5 (wspólnie z E,.

Jankowską); The Evaluation of Chinese Economic Policy in the Light of its International

Investments Position, "Atheneum. Polish Political Science Studies" ż0I3, nr 40; Financial

dependence of the Polish economy, "Torun Intemational Studies" 2014, nr 7; Financial

dependence of the selected countries of Central and Eastern Europe [w:] V.Bobcak,

A.Romanova, LVojnikova (eds.), Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, Pavol Jozef Śafórik

University in Kośice, Faculty of Law, Kośice 2015 (wspóInię z E, Jankowską).

W ostatnim roku zaj$em się również problematyką bezpieczeństwa społecznego, co

było zwtązane z moją aktywnością zawodową w praktyce samorządowej. Podczas procesu

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla jednej z Lokalnych Grup DziŃania (LGD) w

województwie mazowieckim, przeprowadzlłem szerokie badania potrzeb mieszkńców wsi i

małych miejscowości. Ich wyniki wykorzystałem w kilku publikacjach z zal<ręsu

bezpieczeństwa społecznęgo, które obecnie są w procesie wydawniczym. Założenia jednego z

tych opracowań (,,Zagrozenia bezpieczeństwa społecznego w świetle badań mieszkańców

powiatu makowskiego") przedstawiłem już na konfęrencji naukowej ,,Administracja publiczna.

Bezpieczeństwo pństwa w kontekście bezpteczeństwa międzynarodowego", zorganizowanej

przęz Katedrę Systemu Politycznego UMK, w dniach 10-11.03.2016. Drugi artykuł (Lokalna

Strategia Rozwoju a bezpieczeństwo społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania

Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej) został przyjęty do druku w monografii konferencyjnej.

Jego tezy zaprezentulę na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Innowacje dla

Bezpieczenstwa i Zintegrowanego Rozwoju Polityka Społeczna - Ekonomia - Kapitał -
Gospodarka", orgalizowanej pIzęz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 8 czerwca

2016 roku.

Byłem czynnym uczestnikiem ponad trzydziesttt międzynarodowych i krajowych

konferencji naukowych, wygłaszając na nich referaty. Byłem również uczestnikiem zespołu

badawczego w grancie nr 757-PSM: Spisy rosyjskich jeńców wojennych zmarłychw obozach
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jenieckich w Polsce w latach I9I9-I922, pod kierunkiem dra hń. Zbigniewa Karpusa, prof.

UMK.

Wszystkie wymienione vłyżej problemy są badane przeze mnie w ujęciu

interdyscyplinamym, przęz pryzmat globalnych i regionalnych uwarunkowń politycznych,

ekonomicznych i społecznych. Takie podejście wymaga szerokiej i aktualnej wiedzy.

Umożliwia jednocześnie uzyskanie szerszej perspek§,rvy badawczej, niż ograniczenie się do

jednej, wybranej dyscypliny. Należy także podkreślić widoczną ewolucję mojego dorobku

naukowego, zdeterminowaną uzyskanym wykształceniem, aprzede wszystkim zatrudnieniem

w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, a poźniej na Wydziale Politologii i Studiów

Mtędzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moie badania naukowe

zaczęły wówczas przesuwać się w kierunku politologii, częgo efektem j est ostatnia monografia.

18


