
Wstęp
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 47/3, 7-8

2017



7

WSTĘP

Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Studia i Prace 
WNEiZ US”. Zamieszczono w nim 38 artykułów dotyczących różnorakich pro-
blemów współczesnej ekonomii oraz recenzję książki. Niniejsza praca zawiera 
opracowania 49 autorów z 20 ośrodków akademickich oraz dwóch ośrodków po-
zaakademickich. Niniejszy tom 3 numeru 47/2017 czasopisma został podzielony 
na trzy części. Część pierwsza dotyczy rozważań teoretycznych i metodycznych, 
część druga poświęcona jest prezentacji empirycznych wyników badań z zakresu 
problemów współczesnej ekonomii, zaś część trzecia prezentuje recenzję książki 
napisanej pod redakcją Urszuli Zagóry-Jonszty i Renaty Pęciak.

W części I zatytułowanej Problemy teoretyczne i metodyczne zamieszczono 
osiem artykułów dotyczących wybranych metod analizy problemów ekonomicz-
nych. Podjęto w nich zagadnienia dotyczące metodologii oceny credit ratingów, wi-
kinomicznych wzorców biznesowych w warunkach polskich, znaczenia ekonomii 
behawioralnej w procesie zmiany paradygmatu w ekonomii oraz metody badań tra-
dycyjnej ekonomii. Ponadto zawarte w niej prace prezentujące istotę oraz możliwo-
ści wykorzystania w badaniach naukowych Analitycznego Procesu Hierarchicznego, 
Vector Measure Construction Method, metody symulacji systemowo-dynamicznej, 
modeli Computable General Equilibrium oraz taksonomicznej analizy informacyj-
ności kostek danych z wykorzystaniem pojęcia objętości informacyjnej.

Cześć II numeru zatytułowana Studia i materiały jest zbiorem 30 różnorod-
nych tematycznie artykułów prezentujących wyniki badań empirycznych z zakresu 
współczesnej ekonomii. Artykuły w tej części dotyczą zagadnień rynku pracy, jego 
funkcjonowania, krzywych Phillipsa i tendencji w obszarze zatrudnienia w gospo-
darce polskiej i innych państwach Unii Europejskiej, wspierania przedsiębiorczo-
ści przez samorząd gminny, budowy przewagi konkurencyjnej przez przedsiębior-
stwa czy zmian w kulturze pracy w przedsiębiorstwach ICT. Ponadto poruszono 
w nich kwestie polityki państwa w zakresie wspierania eksportu, napływu kapitału 
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zagranicznego, realizacji zasad wikinomii w administracji publicznej, roli państwa 
na rynkach żywności i napojów bezalkoholowych oraz ich funkcjonowania. Poza 
tym autorzy w swoich artykułach przedstawili wyniki badań na temat roli przemy-
słów morskich, infrastruktury drogowej, specjalnych stref ekonomicznych, innowa-
cji ekologicznych, odnawialnych źródeł energii, produktów turystycznych, sektora 
usług i branży hazardowej dla rozwoju aktywności gospodarczej. W części II cza-
sopisma zawarte są również artykuły omawiające zagadnienia dotyczące współcze-
snej mobilności ludności, kwestie efektywności systemów zarządzania gospodarki 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowania dynamiki docho-
dów w gminach, kosztów prac melioracyjnych oraz czynników wpływających na 
wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele budowlane.

Część III, zatytułowana Recenzje i omówienia, prezentuje recenzję książki pt. 
Kategorie wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, ujmującej 
kwestie związane z wolnością z perspektywy myśli ekonomicznej i jej ewolucji hi-
storycznej.

Zagadnienia poruszane w artykułach i recenzji zamieszczonych w niniejszym 
numerze czasopisma „Studia i Prace WNEiZ US” są bardzo różnorodne, co sta-
nowi niewątpliwą zaletę tego opracowania. Z tej przyczyny, oddając powyższą pu-
blikację do rąk Czytelników, wyrażamy nadzieję, że praca spotka się z dużym za-
interesowaniem. Żywimy przekonanie, że pozwoli ona lepiej zrozumieć znaczenie 
wielu współczesnych problemów ekonomicznych i pobudzi do refleksji, co zaowo-
cuje dalszymi badaniami w poruszanych tutaj zagadnieniach i wielu innych obsza-
rach naukowych.
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