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Od Redakcji 

Część opracowań publikowanych w tym wydaniu „Zeszytów Naukowych" była 
prezentowana na dorocznym seminarium naukowym Kolegium Gospodarki Świa-
towej, które odbyło się w czerwcu 2008 r. Problematyka poszczególnych artykułów 
jest tak zróżnicowana, jak zróżnicowane są zainteresowania badawcze pracowników 
Kolegium. I tak dr Wanda Dugiel pisze o problemach związanych z włączaniem krajów 
rozwijających się do światowego systemu handlu. Zmiany w polityce państw wobec 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych charakteryzuje obszernie w swoim artykule 
dr Mieczysław Szostak. Zagadnienia związane z sytuacją w Polsce, a dotyczące korzyści 
ze specjalnych stref ekonomicznych w zwalczaniu lokalnego bezrobocia, funkcjonowania 
systemu transportu lądowego w warunkach integracji europejskiej, znaczenia działań 
marketingowych w działalności portów lotniczych oraz czynników konkurencyjności 
przedsiębiorstwa hotelowego omawiają doktorzy Adam Ambroziak, Paweł Lesiak, Da-
riusz Kaliński i Magdalena Kachniewska. 

O transakcjach offsetowych jako formie wymiany międzynarodowej i kontrowersjach 
wokół nich pisze dr Ewa Baranowska-Prokop, a dr Magdalena Proczek omawia w swoim 
artykule perspektywę finansową Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat. Doktorantki 
Kolegium Gospodarki Światowej prezentują zagadnienia związane z polityką UE doty-
czącą obszarów wiejskich (Malwina Bajer) i innowacjami w sektorze farmaceutycznym 
w Polsce (Anna Tyszka i Beata Lubos). 

Gościnnie na łamach „Zeszytów Naukowych" publikują prof. Joanna Kizielewicz 
z Akademii Morskiej w Gdyni, która dokonuje analizy finansowania działalności instytucji 
rządowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się promocją 
i kreowaniem wizerunku Polski, oraz dr Anna Kozłowska z Katedry Socjologii SGH, która 
przedstawia wybrane przykłady działań skierowanych do kobiet, wpisujących się w społecz-
ną odpowiedzialność biznesu globalnych przedsiębiorstw produkujących kosmetyki. 

W dziale Materiały i opracowania przedstawiamy omówienie pracy Williama 
A. Gortona zatytułowanej Karl Popper and the Social Sciences, wydanej przez State Uni-
versity of New York Press w 2006, a w dziale Z życia naukowego Kolegium - informacje 
o konferencjach zorganizowanych w okresie maj-wrzesień 2008. 
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From the Editor 

The present issue contains, among others, papers that had been presented at the an-
nual scientific seminar of the World Economy Faculty held in June 2008. The matters 
introduced in single papers are diversified as diversified are the scientific interests of the 
Faculty's research staff. So, there is Wanda Dugiel, Ph.D, who focuses on issues related to 
inclusion of the developing countries into the world trade system. Mieczysław Szostak, 
Ph.D, portrays changes in the state policies relevant to the foreign direct investment. 
Adam Ambroziak, Ph.D, Paweł Lesiak, Ph.D, Dariusz Kaliński Ph.D, and Magdalena 
Kachniewska, Ph.D, focus on issues related to the present situation in Poland like, 
respectively, the contribution of special economic zones to the reduction of the local 
unemployment, the inland transport system performance under the conditions of the 
European integration, the significance of marketing activities to airport operations, and 
factors decisive for the competitive ability of a hotel enterprise. 

Ewa Baranowska-Prokop, Ph.D., discusses the offset arrangements that are a form 
of the international trade, and the controversies around them, and Magdalena Proczek, 
Ph.D., portrays the European Union financial perspective for the next five years. The 
doctoral students present issues related to the European Union policy in the field of 
rural areas and women's entrepreneurship (Malwina Bajer), as well as innovations in 
the pharmaceuticals sector in Poland (Anna Tyszka i Beata Lubos). 

Guest contributors to the present issue of "Scientific Notebook" are Professor Joanna 
Kizielewicz, from the Maritime Academy in Gdynia who scrutinises the financing of 
governmental and municipal institutions as well as non-governmental organisations 
that promote and create the Poland's image ai home and abroad, and Anna Kozłowska, 
Ph.D., from the Chair of Sociology who presents selected examples of activities addressed 
to women that fit in with the corporate social responsibility schemes of the global cos-
metics manufacturers. 

The section 'Materials and Papers' contains a review of William A. Gorton's Karl 
Popper and the Social Sciences published in 2006 by the State University of New York 
Press. The following section 'From the World Economy Faculty' presents conferences 
organised by the World Economy Faculty between May and September 2008. 
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