Przedmowa
W literaturze ekonomicznej trudno obecnie znaleŸæ równie popularne i jednoczeœnie budz¹ce tak du¿e kontrowersje s³owo, jak „globalizacja”. Dla niektórych
jest to historyczny proces, który w drugiej po³owie XX w. uleg³ przyspieszeniu.
Dla innych to fenomen wspó³czesnoœci zwi¹zany z gwa³townymi efektami wdra¿ania rewolucyjnych osi¹gniêæ techniczno-technologicznych oraz rozwojem nowych form transportu i komunikacji opartej na internecie czy nowych metod
zarz¹dzania wykorzystuj¹cych outsourcing i offshoring. Spowodowa³o to deindustrializacjê w wielu krajach wysoko rozwiniêtych i bezprecedensowy wzrost
bezpoœrednich inwestycji zagranicznych i rynków finansowych. Wykszta³ci³y siê
te¿ nowe podmioty gospodarcze – korporacje transnarodowe. Globalny œwiat
szybko siê zmienia, gdy¿ bariery czasu i œrodowiska geograficznego maj¹ coraz
mniejsze znaczenie.
W konsekwencji globalizacja to proces, którego efektem powinno byæ wyrównywanie siê poziomu rozwoju ekonomicznego œwiata i w³¹czenie krajów rozwijaj¹cych siê do œwiatowego systemu gospodarczego. WyraŸnie dostrzegalne s¹
jednak rosn¹ce nierównoœci w sferze spo³eczno-gospodarczej, prowadz¹ce do
bezrobocia i niesprawiedliwoœci oraz powoduj¹ce dalsze zubo¿enie krajów biednych, i niedopuszczalna rozpiêtoœæ standardów ¿ycia w skali œwiatowej. Istotnie
wzrós³ handel œwiatowy i miêdzynarodowa wspó³praca gospodarcza, ale to nie
œwiat, a regiony s¹ miejscem wzrostu tego handlu i wspó³pracy. W niektórych
regionach nastêpuje pog³êbienie takiej wspó³pracy, okreœlane jako integracja
gospodarcza, której najbardziej dojrza³¹ form¹ jest Unia Europejska.
Nie sposób jednoznacznie oceniæ globalizacji w jej wymiarze ekonomicznym,
gdy¿ za ka¿d¹ tez¹ stoj¹ dane statystyczne i oceny jakoœciowe oraz emocje i ró¿ne
systemy wartoœci. Niew¹tpliwie globalizacja ci¹gle stanowi wyzwanie merytoryczne i intelektualne dla spo³ecznoœci i gospodarki œwiatowej.
W œwietle powy¿szego problematyka wyzwañ gospodarki globalnej jest nadal
aktualna. By³a te¿ wiod¹cym tematem miêdzynarodowej konferencji naukowej
zorganizowanej w 2014 r. przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu
Gdañskiego, której efekt naukowy zawiera niniejsza publikacja. Najnowszy numer periodyku ukazuje dokonania naukowo-badawcze uczestników konferencji
reprezentuj¹cych polskie i zagraniczne oœrodki akademickie, z którymi od lat
wspó³pracuje Instytut, a tak¿e pracowników tego¿ Instytutu.
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Dorobek naukowy konferencji ujêto w piêæ grup tematycznych:
– wyzwania gospodarki globalnej,
– idea regionalizmu w gospodarce œwiatowej,
– Unia Europejska – 10 lat po rozszerzeniu,
– wyzwania wspó³czesnych finansów,
– przedsiêbiorstwo w otoczeniu miêdzynarodowym.
Publikacja obejmuje piêædziesi¹t siedem artyku³ów i prezentuje szeroki zakres
aktualnych problemów rozwoju gospodarki œwiatowej. Najliczniejsza grupa autorów podjê³a w swoich tekstach temat przedsiêbiorstwa w otoczeniu miêdzynarodowym. Bior¹c pod uwagê intelektualne kontrowersje wokó³ istoty i efektów globalizacji dla przedsiêbiorstw, koniecznoœæ jej uwzglêdniania w swojej dzia³alnoœci
sta³a siê nieunikniona. Co pi¹ty artyku³ zosta³ napisany i wyg³oszony w jêzyku
angielskim, co stanowi wyraz sta³ych d¹¿eñ organizatorów do umiêdzynarodowienia konferencji i upowszechnienia jej wyników za granic¹.
Czytelnik zainteresowany aktualnymi problemami miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej znajdzie w publikacji wiele oryginalnych materia³ów prezentuj¹cych przemyœlenia i rezultaty badañ w³asnych jej wspó³autorów. Organizatorzy konferencji i równoczeœnie wydawcy czasopisma wydaj¹ je corocznie i do³o¿¹
wszelkich starañ, aby kolejna jego edycja zachowa³a wiod¹c¹ tematykê i miêdzynarodowy charakter.
W imieniu Instytutu pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e problematyka i wyniki
badañ naukowych przedstawione w niniejszej publikacji stan¹ siê inspiracj¹ dla
pracowników naukowych z krajowych i zagranicznych oœrodków akademickich
w ich pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz podstaw¹ dalszego pog³êbiania wspó³pracy miêdzy Instytutem Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego z jego partnerami, a tak¿e oka¿¹ siê interesuj¹ce dla praktyki gospodarczej.
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