Przedmowa
To ju¿ siódmy tom rocznika naukowego „International Business and Global
Economy”, wydawanego do tej pory przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego i stanowi¹cego kontynuacjê ukazuj¹cych siê przez kilka
poprzednich dekad „Prac i Materia³ów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego”. Ten rocznik to ju¿ ostatni wydawany przez Instytut Handlu
Zagranicznego. W marcu 2020 r. Instytut obchodzi³by swoje piêædziesiêciolecie –
podobnie jak sam Uniwersytet. Panta rhei, jak twierdzi³ grecki filozof Heraklit
z Efezu. O zmianach zadecydowa³a Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wy¿szym i Nauce oraz jej konsekwencje. Z dniem 1 grudnia 2019 r. Instytut przemianowany zosta³ na Katedrê Biznesu Miêdzynarodowego, rozstaj¹c siê
równoczeœnie z czêœci¹ zespo³u, który utworzy³ now¹ jednostkê: Katedrê Zrównowa¿onych Procesów Rynkowych. Te dwa niezale¿ne byty bêd¹ odt¹d tworzy³y
swoje historie, a przed naszym czasopismem otwiera siê niepewna przysz³oœæ.
Decyzje o przyznaniu punktacji, która stanowi o losach poszczególnych czasopism, zapadaj¹ daleko i czasem trudno siê z nimi pogodziæ…
Ka¿dy z numerów w d³ugiej historii czasopisma wymaga³ wiele wysi³ku
i troski ze strony kolejnych redaktorów. Przez wiele lat funkcjê redaktora naukowego czasopisma pe³ni³a pani prof. Hanna Treder, póŸniej pani dr Urszula Mrzyg³ód,
pani dr Katarzyna Ba³andynowicz-Panfil, a obecnie pani dr Joanna Adamska-Mieruszewska. To dziêki nim, a tak¿e, oczywiœcie, dziêki autorom artyku³ów
z roku na rok nasze czasopismo stawa³o siê coraz bardziej znane w œrodowisku.
To tu wydawano czêsto artyku³y zg³aszane nastêpnie jako publikacje wchodz¹ce
w sk³ad najwa¿niejszego osi¹gniêcia naukowego w procedurach awansowych.
Chcia³abym w tym miejscu wszystkim tym osobom serdecznie podziêkowaæ
za ich pracê i oddanie sprawie naszego czasopisma.
Przekazywany Pañstwu numer IBage, jak wszystkie poprzednie, prezentuje
wyniki badañ nie tylko pracowników naszego Instytutu, ale tak¿e tych pochodz¹cych z innych oœrodków akademickich w kraju i za granic¹. Autorzy tomu
omawiaj¹ aktualne i wa¿ne zagadnienia gospodarcze maj¹ce wymiar miêdzyna-
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rodowy, poruszaj¹c z jednej strony problemy teoretyczne, a z drugiej – praktyczne. Mam nadziejê, ¿e teksty te stan¹ siê dla Pañstwa inspiracj¹ do dalszych badañ
naukowych.
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