OD REDAKCJI

Oddajemy w Państwa ręce czwarty w 2019 roku numer kwartalnika „Myśl
Ekonomiczna i Polityczna”. Tym razem chcielibyśmy rozpocząć od podziękowań dla prof. zw. dr. hab. Józefa M. Fiszera, wieloletniego Redaktora
Naczelnego naszego czasopisma. To dzięki wiedzy, zaangażowaniu i pracy
Pana Profesora nasz kwartalnik stał się jednym z wiodących pism naukowych
w obszarze nauk społecznych, a wielu młodych naukowców mogło na jego
łamach publikować swoje pierwsze opracowania naukowe. Dziękując za lata
współpracy, liczymy także na jej owocne kontynuowanie!
Niniejszy numer czasopisma składa się z dwóch części – pierwszej, obejmującej artykuły naukowe, oraz drugiej, obejmującej recenzje prac naukowych. Zakres merytoryczny wiąże się z tożsamością naszego pisma – łączy ono
wiedzę ekonomiczną, społeczno-gospodarczą oraz problematykę międzynarodową. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom ekonomiczno-gospodarczym,
polityce ochrony zdrowia oraz sprawom międzynarodowym.
Na część pierwszą składa się osiem artykułów naukowych. Otwiera ją
artykuł Krzysztofa Nowaka pt. „Wybrane aspekty decyzji inwestycyjnych
inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w świetle elementów teorii
finansów behawioralnych”, w którym autor poddaje analizie wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów z lat 2011 i 2018. Autor dochodzi do interesujących wniosków i wykazuje, że ponad połowa inwestorów indywidualnych,
podejmując decyzje inwestycyjne, kierowała się własnymi analizami, a blisko
połowa własnym wyczuciem.
W drugim artykule, autorstwa Grzegorza Kozłowskiego, pt. „Wpływ
uwarunkowań gospodarczych na poziom wydatków obronnych Stanów Zjednoczonych” badaniu poddano między innymi wpływ i zależności między wzrostem produktu krajowego brutto a poziomem wydatków obronnych w USA.
W konkluzjach Autor dochodzi do wniosku, że w historii polityki budżetowej
Stanów Zjednoczonych przesłanki gospodarcze dla kształtowania wydatków obronnych zyskały na znaczeniu po zakończeniu II wojny światowej,
w momencie utworzenia kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego.
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W artykule Ewy Radomskiej pt. „Uwarunkowania i proces rozwoju gospodarczego Korei Południowej w aspekcie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” zweryfikowano interesującą hipotezę: umiejętność
rozpoznania kluczowych źródeł konkurencyjności oraz świadomie prowadzona, aktywna, konsekwentnie i etapowo realizowana polityka prorozwojowa
stanowiły główne determinanty rozwoju gospodarczego Korei Południowej
w latach 1960–2018.
Artykuł Tadeusza Płusy i Henryka Porajskiego pt. „Uwarunkowania stanu
zdrowia polskiego społeczeństwa” odnosi się do niezwykle ważnych i aktualnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Autorzy
podkreślają, że stan zdrowia populacji danego kraju pozostaje w ścisłej zależności od stopnia rozwoju ekonomicznego i oddziaływania środowiska naturalnego. W artykule przeanalizowano m.in. uwarunkowania formalnoprawne,
prawno-finansowe oraz organizacyjne bezpieczeństwa zdrowotnego. Autorzy
artykułu podnieśli także niezwykle ważną kwestię świadomości społecznej
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz promocji i edukacji zdrowia.
Jak piszą: „Aby ludzie mogli uczestniczyć w procesach leczenia oraz potrafili
zapobiegać złym stanom zdrowia i wzmacniać swój organizm, muszą przede
wszystkim wiedzieć, jak to robić”.
Z kolei artykuł Ewy Nalewajko pt. „Uwłaszczone politycznie społeczeństwa i wiarygodne sądy” otwiera cykl trzech opracowań z zakresu nauki
o polityce i administracji. Autorka dokonuje niezwykle interesującej analizy
myśli Pierre’a Rosanvallona, jednego z najwybitniejszych francuskich badaczy
polityki. Wykazuje, że jego koncepcje nie tylko nie są hermetyczne, ale też
dają się doskonale wpisać w główny nurt współczesnych debat na temat kryzysu modelu przedstawicielskiego i mogą je wzbogacić. Szczególnie zaakcentowała ten obszar rozważań, który dotyczy zjawiska osłabiania siły reprezentacji
i legitymizacji partii politycznych, gdyż skupia się tu jak w soczewce podejście
badacza do natury przemian politycznych.
W tekście zatytułowanym „Azja, ze szczególnym uwzględnieniem Chin,
w polityce zagranicznej Polski w XXI wieku” Mariusz Rukat stawia trafną
tezę: polityka zagraniczna Polski w Azji (również w odniesieniu do Chin) od
lat posiada reaktywny charakter, pozbawiony dynamiki kreowania głębokich
politycznych relacji i wydaje się nie zawierać skonsolidowanej – wertykalnej
bądź horyzontalnej – strategii. Twierdzenie to generalnie wpisuje się w słabości polskiej polityki zagranicznej. Ważne jednak, że istnieją autorzy, dla których ten – trochę porzucony – kierunek polityki zagranicznej RP jest ważny.
Ostatni, zamykający tę część wydania artykuł Marka Gałęzowskiego
pt. „Niemcy, ZSRR i powojenny ład europejski w myśli politycznej Znaku
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– Związku Odrodzenia Narodowego” jest interesującym historycznym spojrzeniem na działalność tej organizacji konspiracyjnej oraz przedstawieniem
sformułowanych w jej kręgu poglądów politycznych. Jak twierdzi Autor,
Znak uznawał za priorytet konieczność udziału w wojnie z Niemcami aż do
ich pokonania i zabezpieczenia państw europejskich przed groźbą agresji
z ich strony w przyszłości. Równocześnie jednak jego publicyści dostrzegali,
że zakończenie wojny nie będzie równoznaczne z przejściem do pokojowego kształtowania ładu w Europie Środkowej, gdyż temu zagrażała polityka ZSRR.
Ten numer „Myśli Ekonomicznej i Politycznej” zamykają dwie recenzje autorstwa Stanisława Kozieja i Józefa M. Fiszera, poświęcone kolejno
planowaniu strategicznemu bezpieczeństwa narodowego oraz pokryzysowej Europie.
Życzymy wszystkim czytającym przyjemnej lektury oraz zachęcamy do
współpracy z naszą Redakcją i z Uczelnią Łazarskiego, jedną z najlepszych
szkół wyższych w Polsce.
dr Adrian Chojan
Redaktor Naczelny

