Przedmowa
Ju¿ po raz pi¹ty Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego
przygotowa³ dla Pañstwa tom „International Business and Global Economy” –
kontynuatorkê publikacji o czterdziestoletnich tradycjach nosz¹cej pierwotnie
nazwê „Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego”. Akronim obecnego tytu³u – IBage – mo¿na odczytaæ jako Wiek Biznesu
Miêdzynarodowego (IB Age) i tak przecie¿ faktycznie jest. Kolejne dekady pokazuj¹, ¿e to w³aœnie biznes miêdzynarodowy odgrywa wspó³czeœnie wyj¹tkowo
istotn¹ rolê. Nie wyobra¿amy sobie dziœ przestrzeni ekonomicznej zamkniêtej
w ramach jednego pañstwa i jednej gospodarki.
Tegoroczna edycja IBage ma charakter bardzo szczególny, gdy¿ dedykowana
jest czworgu profesorom naszego Instytutu, którzy w tym roku obchodz¹ swój
jubileusz. Siedemdziesi¹ta rocznica ich urodzin zbiega siê z ich blisko piêædziesiêcioletnim zwi¹zkiem z Wydzia³em Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego,
albowiem wszyscy s¹ absolwentami UG b¹dŸ jego poprzedniczki – Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej, na bazie której wydzia³ powsta³.
Profesorowie Bohdan Jeliñski, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider oraz
Dorota Simpson przez kilka dekad wspólnej z nami pracy byli bardzo szczególnymi i oddanymi Instytutowi pracownikami. Przez te wszystkie lata s³u¿yli mu ca³¹
swoj¹ wiedz¹, umiejêtnoœciami organizacyjnymi i dydaktycznymi, bo przecie¿
ka¿dy, kto podejmuje pracê na uczelni, musi sprostaæ tym trzem obszarom: byæ
rzetelnym naukowcem, doskona³ym organizatorem i wspania³ym dydaktykiem.
Nasi Profesorowie tacy w³aœnie s¹. Wszyscy osi¹gnêli szczyty kariery naukowej.
Wszyscy wielokrotnie pe³nili w Instytucie funkcje dyrektorskie. Wszyscy przyczynili siê do jego rozkwitu. Wszyscy s¹ uznanymi i lubianymi przez studentów
dydaktykami.
Dzisiaj ca³y zespó³ Instytutu Handlu Zagranicznego chcia³by wyraziæ szacunek i wdziêcznoœæ za mo¿liwoœæ korzystania z ich wiedzy i doœwiadczenia, za
wskazywanie perspektyw, za inspiracjê do pracy badawczej i za tych wiele spêdzonych z nami lat. Z okazji jubileuszu przekazujê szanownym jubilatom,
w imieniu w³asnym i wspó³pracowników, najserdeczniejsze ¿yczenia wielu lat
dobrego zdrowia i dalszej aktywnoœci naukowej, a tak¿e wszelkiej pomyœlnoœci.
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Za nami kolejny rok pe³en wa¿nych wydarzeñ politycznych i gospodarczych,
rok, w którym znowu nale¿y ustosunkowaæ siê do tego, co dzieje siê wokó³ nas,
kolejny okres, który poddajemy analizom, a ich wyniki dodajemy do wczeœniejszych badañ, staraj¹c siê wyci¹gn¹æ prawid³owe wnioski i przewidzieæ przysz³e
zdarzenia.
Tegoroczna publikacja sk³ada siê z dwóch czêœci – pierwszej poœwiêconej naszym jubilatom i drugiej, na któr¹ sk³ada siê dwadzieœcia artyku³ów naukowych
podzielonych na trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy wyzwañ stoj¹cych
przed gospodark¹ globaln¹. Tu m.in. umieszczono teksty zwi¹zane z usieciowieniem, innowacyjnoœci¹ oraz globalnymi regulacjami bankowymi. W drugim znalaz³y siê artyku³y na temat wspó³czesnego handlu i finansów. W trzecim zebrano
teksty odnosz¹ce siê do zagadnieñ, które wi¹¿¹ siê z dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstw we wspó³czesnej gospodarce globalnej.
Z roku na rok – dziêki licznym artyku³om pisanym w jêzyku angielskim
(w bie¿¹cym numerze stanowi¹ one a¿ 65%) – nasze czasopismo dociera do coraz
szerszej grupy czytelników. Publikuj¹ u nas nie tylko pracownicy Instytutu Handlu
Zagranicznego, ale tak¿e polscy i zagraniczni naukowcy, m.in. z partnerskich
uczelni. Nasze pismo nabiera rozmachu i staje siê znane w ca³ym œrodowisku,
z czego bardzo siê cieszymy.
Mam nadziejê, ¿e artyku³y zawarte w IBage stan¹ siê dla Pañstwa inspiracj¹
do dalszych badañ naukowych.
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