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List od Redaktora Naczelnego
Szanowni Państwo,
Z radością witam Czytelników „Gospodarki Narodowej” w roku 2020.
Nasze czasopismo ma długą tradycję – od 1931 roku jesteśmy obecni w naukowej debacie w obszarze ekonomii, polityki gospodarczej, a także finansów
i zarządzania. Również w bieżącym roku zamierzamy publikować wyłącznie
artykuły istotne dla rozwoju teorii i praktyki nauk ekonomicznych.
Zapewnienie najwyższej jakości publikowanych treści jest podstawowym
celem naszej redakcji, ale także zespołu znakomitych recenzentów, którzy
swoje zadania (realizowane w systemie double blind) wykonują bezinteresownie. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy poświęcili czas
i dołożyli najwyższej staranności dla stałego podwyższania jakości naszego
czasopisma. Lista recenzentów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma: www.gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl.
W roku 2019 do redakcji wpłynęło 66 artykułów. Z tej liczby, bezpośrednio po złożeniu, tzn. bez wysyłania do recenzentów (outright desk rejections),
odrzucono 24 artykuły. Kolejne 10 artykułów odrzucono po recenzjach. Łącznie odrzucono 34 artykuły, co stanowiło 52% ogólnej liczby prac nadesłanych
do redakcji.
W numerach 1–4 z roku 2019 ukazały się 23 oryginalne artykuły naukowe,
w tym 9 w języku angielskim. Przypominam, że angielskojęzyczne teksty składane do „Gospodarki Narodowej” mogą korzystać zarówno z pisowni amerykańskiej, jak i brytyjskiej, powinny być jednak przed nadesłaniem do redakcji
starannie sprawdzone pod względem językowym.
Rok 2020 rozpoczyna jednocześnie kolejny etap rozwoju „Gospodarki
Narodowej”. Wewnątrzredakcyjna dyskusja na temat ewentualności wydawania czasopisma w całości w języku angielskim zaowocowała na razie
decyzją o rozwinięciu tytułu kwartalnika. Od bieżącego numeru brzmi on
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„Gospodarka Narodowa. Polish Journal of Economics”. Jesteśmy przekonani,
że zmiana ta zwiększy międzynarodową rozpoznawalność i cytowalność naszych artykułów.
W roku 2019 zakończyliśmy realizację projektu unowocześnienia czasopisma, finansowanego z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Efektem jest m.in. nowa strona internetowa oraz system obsługi redakcyjnej
w języku polskim i angielskim. Na stronie internetowej „Gospodarki Narodowej” pojawiło się także archiwum artykułów, które obecnie obejmuje aż
20 lat – od roku 2000.
Dzięki elektronicznemu systemowi obsługi procesu składania, recenzowania
i redagowania artykułów znacząco skrócił się czas oczekiwania od nadesłania
pracy do jej ostatecznej akceptacji. Dla artykułów, które ukazały się drukiem
w roku 2019, czas ten wyniósł średnio 135 dni – wobec 169 dni w roku 2018.
Nadal zwiększamy obecność naszego czasopisma w bazach artykułów i repozytoriach. W roku 2019 zaczęliśmy być indeksowani w Directory of Open
Access Journals (DOAJ) oraz w Google Scholar.
Zapraszam serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej, do lektury artykułów i – oczywiście – do publikowania.
Marek Gruszczyński

