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Wstęp
Przemiany we współczesnej gospodarce światowej nie tracą na prędkości w ostatnich
latach, a na wielu płaszczyznach obserwuje się wręcz ich przyspieszenie. Postępującej
od długiego już czasu globalizacji i regionalizacji z jednej strony towarzyszą procesy integracji i liberalizacji handlu, a z drugiej – przeciwstawne im tendencje dezintegracyjne
i protekcjonistyczne. Coraz większego znaczenia nabierają innowacje, m.in. finansowe,
dążenie do zrównoważonego rozwoju, intensywne migracje, problemy kulturowo-społeczne czy pogłębiające się konflikty ekonomiczne pomiędzy krajami. Za tymi przemianami próbują podążać również uczeni, poddając analizom poszczególne sfery krajowych
i ponadnarodowych gospodarek, próbując opisywać i wyjaśniać zależności między nimi
oraz formułując ważne wnioski i zalecenia dla decydentów. Ważną płaszczyzną badań
jest także weryfikacja dotychczasowych teorii, paradygmatów i okrzepłych fundamentów procesów poznawczych, czasem nie przystających już do współczesnego turbulentnego otoczenia, częstokroć zaskakującego nagłymi zwrotami, czy do bieżącego układu
sił i interesów, kształtującego otaczającą nas gospodarkę światową.
Prezentowany Czytelnikowi tom „Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” zawiera rezultaty prac badaczy reprezentujących większość polskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych. Artykuły dotyczą bardzo zróżnicowanej tematyki, tak jak zróżnicowane są procesy
zachodzące w globalnej ekonomii. Są tu teksty poświęcone zagadnieniom ujmowanym
w skali kraju, np. firmom z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, sektorowi usług
biznesowych, partycypacji Polski w globalnych łańcuchach wartości, perspektywom
rozwoju gospodarki Rosji, polityce imigracyjnej Australii czy kryzysowi zadłużenia Portoryko. Inne opracowania poruszają kwestie regionalne – polityki innowacyjne krajów
Ameryki Łacińskiej, problemy Grupy Wyszehradzkiej, skutki „klątwy surowcowej” dla
Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Rosji, konsekwencje brexitu dla budżetu Unii Europejskiej, możliwe scenariusze reform Europy w dobie kryzysu itd. Dużo miejsca poświęcono
łańcuchom wartości – tej problematyki dotyczą aż trzy artykuły. W niniejszym tomie inspirację również może odnaleźć osoba zainteresowana problematyką różnic kulturowych
w negocjacjach, handlu zagranicznego i pozycji konkurencyjnej Polski i Unii Europejskiej, dysproporcjami rozwojowymi, relacjami gospodarczymi Chin, przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych, koncepcją globalnych dóbr publicznych, migracjami
międzynarodowymi czy polityką regionalną, spójności i rolną Wspólnoty Europejskiej.
Życzymy Czytelnikowi satysfakcji z lektury niniejszego tomu, licząc na przychylny
odbiór i nawiązanie naukowego dyskursu.
Wawrzyniec Michalczyk, Aleksandra Szpulak

