Przedmowa
Oddajemy do r¹k Czytelników kolejny, 37 tom czasopisma wydawanego
przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego. Ju¿ szósty raz
publikacja ukazuje siê pod zmienionym tytu³em: „International Business and
Global Economy”, w skrócie IBage, co mo¿na odczytaæ jako IB Age, czyli „Epoka
Biznesu Miêdzynarodowego”.
Tegoroczny tom podzielony zosta³ na cztery czêœci odpowiadaj¹ce wyzwaniom stoj¹cym przed wspó³czesn¹ gospodark¹ œwiatow¹.
Pierwsza czêœæ, „Wyzwania gospodarki globalnej”, zawiera trzynaœcie artyku³ów, które dotykaj¹ najistotniejszych kwestii bêd¹cych konsekwencj¹ postêpuj¹cej globalizacji. Ostatnie lata przynosz¹ pewne spowolnienie tych procesów,
tym niemniej takie zagadnienia, jak globalne ³añcuchy wartoœci, konkurencyjnoœæ
miêdzynarodowa, miêdzynarodowy transfer technologii, migracje miêdzynarodowe, tendencje protekcjonistyczne w œwiecie czy zmiana roli gospodarek
azjatyckich, w tym Chin, w œwietle przeobra¿eñ i perturbacji, jakie mia³y miejsce
w ostatniej dekadzie, wytyczaj¹ kierunek dalszych badañ.
Jedenaœcie artyku³ów zaprezentowanych w drugiej czêœci zebranych zosta³o
pod wspólnym tytu³em „Wyzwania wspó³czesnego handlu i finansów”. Ich autorzy przybli¿aj¹ rozmaite aspekty dotycz¹ce obu tytu³owych kwestii, wskazuj¹
m.in. na czynniki spowolnienia handlu miêdzynarodowego czy rolê pañstwa
w procesie internacjonalizacji chiñskiego juana.
Trzecia czêœæ to „Wyzwania przedsiêbiorstw w gospodarce globalnej”. Dziewiêciu autorów tej czêœci porusza wiele problemów istotnych dla wspó³pracy
miêdzynarodowej przedsiêbiorstw, jak np. inteligencja kulturowa czy kompetencje relacyjne.
W ostatniej czêœci, zatytu³owanej „Wyzwania procesów integracyjnych”, siedmiu autorów zajmuje siê m.in. tematyk¹ integracji gospodarczej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, przybli¿aj¹c aktualne problemy.
Opublikowane w tym tomie artyku³y z jednej strony dokumentuj¹ wysi³ki
badawcze i rozwój naukowy pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego UG
oraz innych oœrodków naukowych z Polski i zagranicy, a z drugiej stanowi¹ uzu-
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pe³nienie literatury przedmiotów wyk³adanych na kierunkach zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ ekonomiczn¹ problematyk¹ miêdzynarodow¹.
Czêœæ tekstów napisana zosta³a w jêzyku angielskim, co, mamy nadziejê,
u³atwi dotarcie do publikacji Czytelnikom zagranicznym zainteresowanym poruszan¹ w nich tematyk¹.
¯yczê Czytelnikom IBage, by artyku³y zawarte w tym tomie, zainspirowa³y ich
do badañ naukowych, a Autorom, by nie ustawali w wysi³kach i dalej zg³êbiali interesuj¹c¹ ich problematykê.
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