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Pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (do 
czerwca 2003 r. Katedry Handlu i Finansów Międzynarodowych) przygotowali 
kolejny zeszyt naukowy zatytułowany Wybrane zagadnienia z zakresu między
narodowych stosunków gospodarczych. Składa się na niego 17 artykułów, 
których problematyka dotyczy aktualnych zagadnień związanych z tymi 
stosunkami. Jest to plon pracy naukowo-badawczej pracowników Katedry 
z roku 2003. Prezentowane w zeszycie najnowsze rozważania teoretyczne, 
jak również oceny naukowe odnoszące się do wielu współczesnych problemów 
gospodarczych, mogą stanowić uzupełnienie podstawowej wiedzy dostępnej 
w publikowanych książkach i być przydatne do prowadzenia zajęć dydak
tycznych oraz przy pisaniu prac magisterskich przez studentów.

Ponieważ międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina wiedzy 
bardzo szeroka, również prezentowana w zeszycie problematyka nie jest 
jednorodna. Wynika to z odmiennych zainteresowań pracowników Katedry, 
które -  ogólnie rzecz ujmując -  oscylują z jednej strony wokół tematyki 
związanej z handlem zagranicznym a z drugiej z finansami, przy czym ta 
druga dziedzina dotyczy zarówno finansów międzynarodowych, jak i za
rządzania finansami czy rynku finansowego. Stąd też zdecydowaliśmy się 
w niniejszym zeszycie ułożyć artykuły po prostu w kolejności alfabetycznej 
według nazwisk autorów. Nie jest to więc zeszyt poświęcony określonemu 
tematowi badawczemu. Generalnie, znaczna część znajdujących się w nim 
artykułów poświęcona jest sprawom finansów międzynarodowych, jednak 
niektóre odnoszą się do problemów makroekonomicznych, a niektóre do 
finansów przedsiębiorstw. Kolejna grupa artykułów porusza zagadnienia 
związane z integracją gospodarczą i postępującą globalizacją, a inna zagad
nienia związane stricte z handlem zagranicznym. Są również w zeszycie 
artykuły, których nie można zakwalifikować do powyższych grup tematycz
nych, a które same nie stanowią jednorodnej grupy.

Gospodarka światowa zmienia się w wyniku szybko postępującej globa
lizacji. Zmienia się także miejsce Polski w tej gospodarce. Postępująca 
integracja, w tym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, przyspieszy 
jeszcze ten proces. Na tym tle pojawiają się określone problemy, które 
warto poddać badaniom naukowym. Dotyczą one w szczególności zasad 
i instrumentów prowadzenia polityki gospodarczej. Niosą również szereg 
zagrożeń, związanych przykładowo z oddziaływaniem rynku światowego na



polską gospodarkę. Wyżej opisana tematyka stanowi przedmiot badań 
pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Część 
wyników tych badań jest prezentowana w przedkładanym czytelnikowi 
zeszycie. Każdy z artykułów zamyka streszczenie w języku angielskim, co 
umożliwia zapoznanie się także obcokrajowców, przynajmniej z podstawowymi 
kwestiami w nich prezentowanymi.


