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Wstęp
Niniejszy numer czasopisma Ekonomia poświęcony jest szeroko rozumianym problemom globalizacji, czyli przemianom zachodzącym we współczesnej gospodarce
światowej, polegającym na intensyfikacji powiązań pomiędzy jej podmiotami.
Globalizacja jako sposób realizacji procesów gospodarczych i społecznych nie jest
rozwiązaniem idealnym, wręcz przeciwnie – ma wiele wad i sprzeczności, co powoduje ostrą jej krytykę ze strony antyglobalistów, którzy w ogóle negują jej sens,
i alterglobalistów, którzy proponują inny jej model, dotychczas jednak nikt nie
wymyślił lepszego sposobu organizowania handlu i inwestycji w skali światowej.
Zjawiska, które się na nią składają, ulegają ciągłym zmianom o nierównomiernym
tempie – notowane są okresy przyspieszenia i zwolnienia, a nawet wręcz cofnięcia
się – vide globalny kryzys finansowy z lat 2007-2009. Dlatego istnieje konieczność
stałej ich obserwacji, opisu i wyjaśniania przyczyn i skutków oraz perspektyw dalszego rozwoju.
Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi niniejsza publikacja, na którą składają
się artykuły nadesłane i wygłoszone jako referaty na konferencji zorganizowanej
przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniach 16-17 maja 2010 r. Ich autorami są pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich w Polsce, głównie jednak z UE
we Wrocławiu. Tematyka jest dość zróżnicowana. Jak zwykle największa uwaga
skupiona jest na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych i handlu międzynarodowym oraz głównych podmiotach ich realizacji, tj. korporacjach transnarodowych. Spośród 24 artykułów 4 poświęcone są zagadnieniom innowacyjności, co
uzasadnione jest ich znaczeniem w tworzeniu „gospodarki opartej na wiedzy”. Autorzy nie pomijają również kwestii budzących powszechne obawy w społeczeństwie, tj. ostatniego kryzysu finansowego i kryzysu greckiego.
Wydaje się, że zarówno tematyka, jak i poziom opracowania powinny wzbudzić zainteresowanie potencjalnych Czytelników i przyczynić się do lepszego poznania skomplikowanych mechanizmów rozwoju współczesnego świata.
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