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Z dużą satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma 
„Studia i Prace WNEiZ US”. Znajdują się w nim artykuły poświęcone różnym ob-
szarom współczesnej ekonomii i istotnym problemom funkcjonowania współczes-
nych gospodarek. Opracowania zamieszczone w tym numerze, będące wynikiem 
dociekań teoretycznych oraz badań empirycznych prowadzonych przez ich autorów 
pochodzących z różnych uczelni krajowych, cechują się aktualnością i walorami 
naukowymi.

Jak w każdym numerze tej serii, również i w tym zostały wydzielone trzy 
jego części. Ciągły rozwój ekonomii jako nauki oznacza konieczność prowadzenia 
badań, ale także rozważań teoretycznych i metodycznych, które prezentowane są  
w pierwszej części „Problemy teoretyczne i metodyczne”. Zawarte w niej artykuły 
oparte na studiach literaturowych dotyczą zagadnień odnoszących się do teoretycz-
nych podstaw funkcjonowania gospodarek, ich ugrupowań i podmiotów gospodar-
czych (Rola organizacji pozarządowych w budowaniu kapitału społecznego – ujęcie 
teoretyczne; Powstanie europejskiej unii walutowej jako optymalnego obszaru walu-
towego; Wpływ dochodu na decyzje konsumenta na rynku – analiza wybranych teo-
rii konsumpcji), metodologii nowych obszarów ekonomii (Ekonomia homo sapiens) 
oraz metod wykorzystywanych w tej dziedzinie (Nowa metodologia sporządzania 
bilansu płatniczego; Analityczno-syntetyczna forma sprawozdań finansowych).  
W części drugiej tomu zatytułowanej „Studia i materiały” zamieszczonych jest 
osiemnaście artykułów, których różnorodna tematyka dotyczy aktualnych proble-
mów funkcjonowania gospodarek, regionów, sektorów, rynków i podmiotów. Au-
torzy prezentowanych opracowań przedstawiają w nich wyniki własnych badań od-
noszących się do szerokiego spektrum problemów ekonomicznych, ale nie pomijają 
także problemów społecznych i ich związków.



�  Problemy wsPółczesnej ekonomii

Mamy nadzieję, że opracowania te potraktowane zostaną jako forma ustosun-
kowania się ich autorów do ważnych problemów współczesnej gospodarki, a zróżni-
cowana tematyka artykułów zawartych w tym numerze stanie się nie tylko źródłem 
uzupełniania wiedzy, ale także inspiracją do poszukiwania nowych tematów badaw-
czych. 

W części trzeciej numeru przedstawiono recenzję monografii wydanej  
w 2015 roku, poświęconej efektywnej współpracy w transferze wiedzy z nauki do 
przemysłu na przykładzie województwa opolskiego. Oddając do rąk Czytelników 
tę publikację, liczymy, że spotka się ona z zainteresowaniem nie tylko specjalistów 
zajmujących się ekonomią, ale również słuchaczy różnych poziomów studiów eko-
nomicznych chcących poszerzyć swoją wiedzę.
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