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WSTĘP

Z wielkim zadowoleniem, a jednocześnie z nadzieją na uznanie Czytelników, 
oddajemy kolejny tom „Problemów współczesnej ekonomii”, ukazujący się w cza-
sopiśmie „Studia i Prace WNEiZ US”. Zebrane w nim artykuły poruszają różne za-
gadnienia współczesnej ekonomii i stanowią wynik analiz teoretycznych oraz badań 
empirycznych Autorów z wielu wiodących polskich uczelni. Na uwagę zasługuje ich 
wysoki poziom naukowy, aktualność oraz istotne możliwości aplikacyjne.

Jak w każdym numerze czasopisma, tak i w tym tomie wydzielono trzy części. 
W pierwszej z nich, zatytułowanej „Problemy teoretyczne i metodyczne”, przedsta-
wiono pięć artykułów opartych na studiach literaturowych. Opracowania te dotyczą 
zagadnień odnoszących się do teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarek 
zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i makroekonomicznej. Zawarto w nich 
przemyślenia teoretyczne dotyczące: kategorii modelu biznesowego, fi nansów pu-
blicznych, mnożnika fi skalnego, oddziaływania państwa na gospodarkę w obszarze 
ochrony środowiska, możliwości wykorzystania ustaleń ekonomii behawioralnej 
w państwowej regulacji rynków oraz wykorzystania case study jako akceleratora 
transmisji wiedzy i rozwoju. 

W części drugiej tomu, zatytułowanej „Studia i materiały”, zamieszczono dzie-
więtnaście artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań empirycznych do-
tyczących bieżących problemów funkcjonowania gospodarki w różnych jej obsza-
rach oraz na różnych poziomach agregacji. W obszarze fi nansów poruszono kwestię 
stabilizacyjnej funkcji kursu walutowego, akumulacji aktywów rezerwowych, wy-
korzystania wskaźników fi nansowych, księgowych i gotówkowych oraz ocenę kon-
dycji fi nansowej sektora ochrony zdrowia. W części tej przedstawiono również wy-
niki badań dotyczące infrastrukturalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, 
ekspansji fi rm typu start-up oraz konsumpcji. Badania empiryczne dotyczą także 
rolnictwa i obszarów wiejskich, handlu usługami, w tym turystyki, ochrony środo-
wiska oraz energetyki. Omówiono tutaj również zagadnienia związane z gospodarką 



kreatywną, zarządzaniem publicznym, wykorzystaniem systemów informatycznych 
w zarządzaniu wiedzą, transferem technologii i komercjalizacją wiedzy. Poruszo-
no również problematykę kapitału społecznego, a przede wszystkim kompetencji 
społecznych, zaufania, solidarności społecznej oraz społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Opracowania te świadczą o różnorodności zainteresowań Autorów oraz ich 
ocen dotyczących zjawisk ekonomicznych i są niewątpliwie znaczącym wkładem do 
współczesnego dyskursu naukowego.

W „Recenzjach i omówieniach”, trzeciej części niniejszego tomu, zaprezento-
wano przygotowaną przez Danutę Miłaszewicz recenzję monografi i pod redakcją 
Krzysztofa Surówki poświęconej ekonomii sektora publicznego.

Oddając do rąk Czytelników tę publikację, mamy nadzieję, że spotka się ona 
z zainteresowaniem, pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie wielu problemów ekono-
micznych, pobudzi do refl eksji i skłoni do prowadzenia dalszych badań.
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