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Wstęp
Niniejsza księga jubileuszowa została przygotowana z okazji 45-lecia pracy
naukowej prof. zw. dra hab. Jana Rymarczyka – twórcy i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Przedstawione opracowanie jest zbiorem artykułów przygotowanych przez
wybitnych przedstawicieli nauki oraz młodych naukowców, których łączy pasja
badawcza i zainteresowanie międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi.
Jest ono złożone z ośmiu zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera tekst
prof. zw. dra hab. Bogusława Fiedora – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Przedstawia on charakterystykę twórczej postawy i kariery zawodowej Jubilata, któremu poświęcona jest niniejsza księga. Na tym tle można zaobserwować rozwój Jego twórczości. Część druga to wywiad z prof. Janem Rymarczykiem, przeprowadzony przez panią Lucynę Wasylinę, w którym Pan Profesor
prezentuje historię rozwoju Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W kolejnych sześciu częściach publikacji znalazły się artykuły nadesłane
z okazji jubileuszu prof. Jana Rymarczyka.
W części trzeciej znajdują się artykuły, których autorzy podjęli dyskusję nad
globalnymi strukturami współczesnego świata oraz współzależnościami, jakie
między nimi zachodzą. Z kolei w części czwartej zamieszczono teksty traktujące
o wybranych problemach globalizacji. Dotyczą one najludniejszych i najszybciej
rozwijających się krajów współczesnego świata, czyli Chin i Indii, a także innych
gospodarek oraz takich, które obserwuje się na poziomie wybranych sektorów
czy obszarów działalności gospodarczej. Artykuły, które złożyły się na część
piątą, ukazują wybrane aspekty regionalizmu w gospodarce światowej. Autorzy
tekstów podejmują dyskusję nad procesami integracji regionalnej, które zachodzą
w Europie oraz Azji, a także zauważają rodzące się na tym gruncie problemy.
Część szósta zawiera referaty badające wybrane płaszczyzny regionalizmu w Polsce. Dotyczą one zarówno problemów gospodarczych, jak i społecznych. W kolejnej, siódmej części autorzy tekstów analizują różne aspekty działalności przedsiębiorstw ponadnarodowych, które są najważniejszymi aktorami globalnej gospodarki. Zwraca uwagę fakt, że wieloaspektowość problemów związanych z tymi
podmiotami stwarza możliwość badania ich działalności w różnych wymiarach.
Opracowanie zamyka część ósma, w której zebrano teksty poświęcone finansom
międzynarodowym we współczesnej gospodarce światowej. Ze względu na to, że
od 2007 r. dyskusje polityków i ekonomistów na świecie są zdominowane przez
kryzys finansowy i brak globalnej równowagi, ta problematyka wydaje się bardzo
aktualna.
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Wstęp

Wszystkie zawarte w księdze jubileuszowej teksty odzwierciedlają bogactwo
problemów, jakie występują we współczesnej gospodarce światowej, a jednocześnie uświadamiają wieloaspektowość zainteresowań badawczych środowiska
naukowego w Polsce. Redaktorzy naukowi niniejszego opracowania wyrażają
przekonanie, że każdy z zawartych w nim artykułów niewątpliwie zasługuje na
uwagę, a jego lekturę można polecić z pełnym przekonaniem.
Wrocław, 18 marca 2012 r.
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