
Przedmowa

Celem naszego czasopisma jest umo liwienie wymiany wiedzy naukowej
na tematy zwi zane z szeroko rozumian  polityk  gospodarcz . Staramy si
to realizowa  od 1999 r., tj. od czasu wznowienia wydawania czasopisma
�Polityka Gospodarcza�, którego tradycje si gaj  okresu mi dzywojennego.

W niniejszym, podwójnym numerze, datowanym na lata 2001-2002,
znajdziecie Pa stwo artyku y z wielu ró nych pól badawczych. S  to m.in.
teksty dotycz ce rozwoju gospodarczego i polityki gospodarczej ró nych
pa stw, zewn trznych uwarunkowa  rozwoju gospodarczego Polski i jej polity-
ki gospodarczej, integracji Polski z Uni  Europejsk , cykli koniunkturalnych
� ich metodologii mierzenia i wyniki badan empirycznych, teorii polityki gospo-
darczej, przemian makro- i mikroekonomicznych w Polsce oraz ich perspek-
tyw, przemian i polityki strukturalnej, ró nych zagadnie  polityki makroekono-
micznej oraz mikroekonomicznej w Polsce, polityki regionalnej i lokalnej.
Jak wi c wida , zakres tematyczny artyku ów po raz kolejny jest bardzo szero-
ki, obrazuj c ró ne zainteresowania badawcze osób zajmuj cych si  t  dzie-
dzin .

Artyku y do niniejszego wydania zosta y zebrane w latach 2001-2002.
Cz  z nich pochodzi z zagranicy, ze wspó pracuj cych z Katedr  Polityki
Gospodarczej Szko y G ównej Handlowej w Warszawie katedr polityki gospo-
darczej oraz o rodków badawczych. Jednak e wi kszo  z nich jest autorstwa
polskich adeptów nauki: od profesorów do doktorantów. Chcieliby my podzi -
kowa  Autorom za zainteresowanie wykazane naszym czasopismem.

Mamy nadziej , e zarówno ró norodno  artyku ów i szeroki zakres te-
matyczny, a tak e dobór autorów, spotkaj  si  ponownie z zainteresowaniem
naszych Czytelników.

Na zako czenie chcieliby my poinformowa  o kolejnej, organizowanej
przez Katedr  Polityki Gospodarczej SGH konferencji pt. Polityka gospodarcza
w teorii i praktyce, która odb dzie si  w 2002 r., tradycyjnie ju  w pierwszy
pi tek grudnia. Polecamy równie  zainteresowanie inicjatywami wspó pracuj -
cej z Katedr  fundacji (na stronie internetowej: www.instytut.info).
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