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Przedmowa

Rozpoczêty w po³owie 2007 r. kryzys na amerykañskim rynku nieruchomoœci bardzo szybko przekszta³ci³ siê w kryzys finansowy, który w warunkach globalizacji b³yskawicznie nabra³ charakteru miêdzynarodowego.
Og³oszone 25 wrzeœnia 2008 r. bankructwo renomowanego amerykañskiego
banku Lehman Brothers, o miêdzynarodowym zakresie dzia³ania, zapocz¹tkowa³o równie szybkie przekszta³cenie siê kryzysu finansowego w pierwsz¹
recesjê gospodarcz¹ doby globalizacji, porównywan¹ do wielkiej depresji
w gospodarce œwiatowej lat 1929–1933. W trzy lata po upadku tego banku,
recesja ukazuje swoje drugie dno. GroŸba bankructwa sta³a siê realna
w przypadku kilku krajów europejskich, a agencje rankingowe podwa¿y³y
przez lata niezachwian¹ wiarê w stabilny i trwa³y wzrost gospodarki amerykañskiej i w to, ¿e obligacje amerykañskiego rz¹du to ci¹gle najbezpieczniejsza inwestycja finansowa. Kolejne znacz¹ce zmiany na gie³dach i spadki
tempa wzrostu gospodarczego w coraz wiêkszej liczbie krajów uœwiadamiaj¹,
¿e koordynowane w skali miêdzynarodowej polityki interwencje finansowo-fiskalne przez rz¹dy i miêdzynarodowe organizacje finansowe nie prowadz¹
do zdecydowanego o¿ywienia gospodarki œwiatowej. Wspó³czesna recesja
zdaje siê byæ wypadkow¹ trzech kryzysów: modelu wzrostu gospodarczego
napêdzanego d³ugiem, hegemonicznej pozycji USA w gospodarce œwiatowej
i strukturalnego kryzysu surowcowo-energetycznego.
Uwarunkowania powy¿sze wskazuj¹ na strukturalny i wielowymiarowy
charakter obecnej recesji w gospodarce œwiatowej, której prze³amanie wymaga nowych, oryginalnych koncepcji i silnego przywództwa oraz œwiadomoœci, ¿e ¿aden kraj samodzielnie nie jest w stanie sprostaæ wyzwaniom
wspó³czesnoœci.
Œwiadomoœæ tych wyzwañ jest wspólna autorom artyku³ów sk³adaj¹cych
siê na 30 numer Prac i Materia³ów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego. Publikacja obejmuje 16 artyku³ów, w tym 12 pracowników Instytutu i 4 osób wspó³realizuj¹cych proces dydaktyczno-naukowy prowadzony w Instytucie.
Artyku³y wyraŸnie dziel¹ siê na trzy grupy tematyczne:
– rozwój rynku miêdzynarodowego,
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– organizacja i zarz¹dzanie procesami gospodarczymi,
– funkcjonowanie rynków finansowych.
We wszystkich artyku³ach autorzy podejmuj¹ istotne i aktualne problemy
bie¿¹cego rozwoju gospodarki œwiatowej w dobie globalizacji i recesji.
Jak w ka¿dym numerze Prac i Materia³ów, oprócz czêœci merytorycznej,
publikacja zawiera czêœæ dokumentacyjn¹, zatytu³owan¹ „Materia³y”. Stanowi ona kolejny cz³on swego rodzaju kroniki najwa¿niejszych wydarzeñ
w Instytucie w roku akademickim 2010/2011. Nasi absolwenci, którzy ukoñczyli w tym roku studia magisterskie i licencjackie w ramach prowadzonych
przez Instytut specjalnoœci: handel zagraniczny, miêdzynarodowe stosunki
gospodarcze, finanse miêdzynarodowe i bankowoœæ oraz marketing i marketing miêdzynarodowy, znajd¹ tu wykaz swoich obronionych na Wydziale
Ekonomicznym prac dyplomowych. Czêœæ ta zawiera równie¿ informacje
o napisanych pod kierunkiem promotorów z Instytutu pracach doktorskich.
Uwzglêdniono w tej czêœci tak¿e publikacje pracowników Instytutu Handlu
Zagranicznego oraz wa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y miejsce w Instytucie. Wa¿nym elementem tej czêœci jest przegl¹d osi¹gniêæ studentów, a szczególnie studenckich kó³ naukowych funkcjonuj¹cych przy Instytucie.
W czêœci „Materia³y” przedstawiamy tak¿e strukturê organizacyjn¹ i sk³ad
osobowy Instytutu Handlu Zagranicznego na dzieñ 1 paŸdziernika 2011 r.
Wyra¿am przekonanie, ¿e niniejsza publikacja bêdzie merytorycznie i faktograficznie interesuj¹ca dla sympatyków Instytutu.
¯yczê przyjemnej i po¿ytecznej lektury.
Bohdan Jeliñski
Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego

