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Wstęp

W niniejszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim artykuły związane z obszarem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Otwiera go tekst
Joanny Michalczyk poświęcony bezpieczeństwu żywności i wpływowi na nie procesów globalizacji. Zjawiska mające swoje źródło w globalnej gospodarce analizują
również autorki kolejnych tekstów traktujących o przepływach kapitałowych w czasie kryzysu oraz handlu międzynarodowym i transmisji zjawisk recesyjnych. Następne dwa artykuły poruszają problemy związane z europejską integracją walutową
– dotyczące trudności polskiej drogi do euro oraz doświadczeń Estonii w tym zakresie. Z kolei Magdalena Kinga Stawicka w swoim opracowaniu na temat działalności
przedsiębiorstw międzynarodowych charakteryzuje znaczenie w tym kontekście
produkcji na zlecenie oraz usług outsourcingowych.
W ostatnich trzech tekstach w mniejszym stopniu uwypuklony jest wymiar międzynarodowy. Piotr Leszczyński analizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności
banków, Łukasz Jurek – problematykę prywatyzacji stacjonarnej pomocy społecznej,
natomiast ostatni artykuł, autorstwa Sebastiana Bobkowskiego, teoretyczny w swojej istocie, porusza problematykę modeli obliczeniowych równowagi ogólnej, a także ich zastosowania do ewaluacji skutków liberalizacji wymiany. Wydanie zamykają
omówienia dwóch książek. Pierwszą z nich, tj. „Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Przegląd aktualnego stanu”, pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej, recenzuje Janusz
Płaczek, z kolei drugą, autorstwa Radosława Koszewskiego, pt. „Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw”
– Jan Rymarczyk.
Życzymy inspirującej lektury, wyrażając nadzieję, że teksty publikowane
w „Ekonomii” będą stanowiły natchnienie do pracy naukowej, a także staną się
przydatne w dydaktyce.
Bogusława Skulska
Wawrzyniec Michalczyk

