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Przekazujemy Państwu drugi w 2020 roku numer kwartalnika „Myśl Eko-
nomiczna i Polityczna”. Składa się on z dwóch części – pierwsza obejmu-
je artykuły naukowe, druga zaś recenzje prac naukowych i sprawozdania 
z  konferencji naukowych. Zakres merytoryczny tych artykułów wpisuje się 
w podstawowe założenia czasopisma, w których wiedza ekonomiczna i spo-
łeczno-gospodarcza łączy się z problematyką międzynarodową. W niniejszym 
numerze znajdziemy także debiuty publikacyjne studentów Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Pierwszą część otwiera artykuł Tomasza Gardzińskiego i Andrzeja Łaben-
dy pt. „Spółdzielnia socjalna jako dynamicznie powstające przedsiębiorstwo 
społeczne”. W obliczu problemów społeczno-gospodarczych, jakie będzie 
generować pandemia COVID-19, autorzy tego opracowania są zdania, że 
spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorstwo społeczne stanowi podmiot wyrę-
czający państwo w mierzeniu się z takimi zagadnieniami jak bezrobocie, bez-
domność czy niepełnosprawność.

Drugi artykuł, autorstwa Natalii Wilczewski i Magdaleny Bryk, dotyka 
ważnych aspektów handlu zagranicznego oraz potencjalnego wpływu na niego 
epidemii koronawirusa. Autorki doszły do wniosku, że Polska osiąga dobre 
wyniki eksportu dzięki sukcesywnie zwiększającemu się geograficznemu 
zróżnicowaniu kierunków ekspansji handlu. Twierdzą jednak, że pandemia 
przyczyniła się do znacznego osłabienia polskiego handlu zagranicznego. 
W dłuższym okresie przed dużym wyzwaniem stoją zwłaszcza importerzy, 
wskutek wyraźnego osłabienia się złotego względem innych walut używanych 
powszechnie do rozliczeń w handlu zagranicznym.

W trzecim artykule, autorstwa Gia Zoidzego, ujęta jest analiza problemów 
sektora rolnego Gruzji oraz konceptualny model ich eliminacji, który opiera 
się na określonych założeniach jakościowych i łączy idee zawarte w szerokiej 
koncepcji. Jest to o tyle istotne, że współcześnie sektor rolniczy Gruzji boryka 
się z wieloma trudnościami.
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W kolejnym artykule Dorota Śmigielska analizuje realizację i skutki pro-
gramu „Rodzina 500+” w Polsce. Według autorki, choć program ten ma 
odwrócić obserwowany od kilku lat spadek liczby urodzeń oraz poprawić 
warunki życia najbiedniejszych rodzin, to jednak dane statystyczne pokazują, 
że pomimo ambitnych założeń dodatek 500+ nie przyczynił się do poprawy 
sytuacji demograficznej kraju i finansowej rodzin.

W piątym artykule Maciej Smolarek ukazuje interesujące zagadnienie 
chińskiego rynku dzieł sztuki w drugiej dekadzie XXI wieku. Zdaniem autora 
rynek ten rozwija się obecnie w stałym tempie, zajmując silną trzecią pozycję 
na świecie. Niewiele jest krajów, które pod względem bogactwa działalności 
artystycznej mogłyby konkurować z Chinami, jednym z największych państw 
źródłowych dóbr kultury na świecie i zarazem jednym z największych rynków 
dzieł sztuki.

Ten numer „Myśli Ekonomicznej i Politycznej” zamyka recenzja Piotra 
Stolarczyka poświęcona bankowemu ryzyku systemowemu oraz sprawozdanie 
przygotowane przez Jacka Brdulaka i Ewelinę Florczak z konferencji nt. 
„Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku” zorganizo-
wanej na Uczelni Łazarskiego 26 listopada 2019 roku.

Życzymy wszystkim przyjemnej lektury oraz zachęcamy do współpracy 
z naszą Redakcją i z Uczelnią Łazarskiego, jedną z najlepszych szkół wyższych 
w Polsce. 
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