Przedmowa
W 2008 r. wspó³czesna gospodarka œwiatowa stanê³a wobec wyzwañ spowodowanych recesj¹ gospodarcz¹ i kryzysem idei globalizacji jako procesu gwarantuj¹cego trwa³y, szybki i zrównowa¿ony wzrost ekonomiczny. Skutki tego mo¿na
zaobserwowaæ bezpoœrednio w bardzo ró¿nych sferach dzia³alnoœci gospodarczej: nie tylko we wspó³pracy miêdzynarodowej, ale tak¿e na rynkach towarowych, w przedsiêbiorstwach i ¿yciu spo³ecznym. Ta z³o¿onoœæ i wieloaspektowoœæ sytuacji w gospodarce œwiatowej znajduje swoje odbicie w niniejszym
opracowaniu.
Obecny kryzys gospodarczy rozpocz¹³ siê w sferze finansów, a ujawnione
strukturalne problemy jej rozwoju nie zosta³y przezwyciê¿one. Jeden z tych problemów to omówiona w opracowaniu akumulacja rezerw walutowych jako przyczyna nierównowagi na rachunku obrotów bie¿¹cych. Na pewne szanse poprawy
sytuacji zwraca uwagê artyku³ poœwiêcony wprowadzeniu uregulowañ zawartych w Bazylea III, a nastêpny przedstawia sposoby skuteczniejszego zarz¹dzania
ryzykiem kredytowym. Dwa kolejne artyku³y dotycz¹ Polski. Ich autorzy koncentruj¹ siê na zmianach w zakresie korzystania z us³ug bankowych przez ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa oraz na mo¿liwoœciach oferowanych przez rynek us³ug
forfaitingowych.
Nastêpna grupa artyku³ów dotyczy rysuj¹cych siê zmian dostosowawczych
w gospodarce na poziomie struktur organizacyjnych korporacji transnarodowych, rynku miêdzynarodowych przewozów morskich czy wymiany handlowej
Polski z Niemcami, Rosj¹ i Chinami. W tej grupie tematycznej mieœci siê te¿ ocena
mo¿liwoœci wykorzystania potencja³u chiñskiego rynku gier komputerowych
przez polskich producentów.
Du¿¹ czêœæ opracowania zajmuje problematyka spo³ecznych skutków zachodz¹cych zmian w sferach:
– zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
– zmian czasu pracy w krajach Unii Europejskiej,
– kszta³towania aktywnoœci osób starszych w zakresie us³ug teleinformatycznych,
– wypalenia zawodowego,
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– funkcjonowania turystyki lotniczej w warunkach globalizacji i rosn¹cej konkurencji,
– strategii rozwoju miasta w œwietle gospodarki opartej na wiedzy (przyk³ad
Gdyni).
Konsekwencj¹ globalizacji jest fragmentaryzacja procesów produkcji w gospodarce œwiatowej, która spowodowa³a zmiany w zakresie przewag konkurencyjnych poszczególnych krajów. Za beneficjenta tych procesów uwa¿ane s¹ kraje
rozwijaj¹ce siê, których miêdzynarodowe przewagi konkurencyjne rosn¹. Zwraca
na to uwagê jeden z artyku³ów.
Niniejsz¹ publikacjê uzupe³niaj¹ dwa teksty. Jeden przybli¿a nowe rozwi¹zanie usprawniaj¹ce obs³ugê celn¹ podmiotów gospodarczych w Polsce poprzez
wprowadzenie instytucji upowa¿nionego przedsiêbiorcy, drugi zaœ prezentuje
wyniki badañ przeprowadzonych w £ódzkiem, dotycz¹cych oceny systemu
zarz¹dzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w tym województwie.
Ta doœæ zró¿nicowana tematycznie pozycja przynosi oryginalne spojrzenie na
gospodarkê œwiatow¹ – globalizacja wywiera wp³yw na rozwój spo³eczno-gospodarczy w wymiarze miêdzynarodowym, poszczególnych krajów, przedsiêbiorstw,
a tak¿e jednostek. Niniejsza publikacja powinna stanowiæ inspiracjê do dalszych
szczegó³owych i pog³êbionych badañ.
Tegoroczne wydanie czasopisma Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego ukazuje siê pod zmienionym tytu³em International Business and
Global Economy. Zmieni³o siê te¿ ujêcie treœci poszczególnych materia³ów, tak aby
publikacja szerzej otworzy³a siê na wspó³pracê z partnerami zagranicznymi i sta³a
siê nowoczeœniejsza. Bêdzie ona dostêpna nie tylko w formie ksi¹¿ki, jak dotychczas, ale równie¿ w wersji elektronicznej.
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