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List od Redaktora Naczelnego
Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie do lektury nowego numeru czasopisma, pierwszego
w roku 90. urodzin naszego kwartalnika! Jesteśmy z czytelnikami i autorami
– w różnych formach i wydaniach – od 1931 r., zawsze w centrum naukowych
dyskusji o ekonomii, polityce gospodarczej, finansach i zarządzaniu. W ciągu
tych dziewięćdziesięciu lat czasopismo kilkakrotnie zmieniało swoją nazwę:
od 2020 r. nosi tytuł Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics
(GNPJE), co odzwierciedla coraz większe jego umiędzynarodowienie.
W ostatnim czasie dokonaliśmy również zmian w strukturze redakcji. Obecnie kwartalnikiem kieruje trzyosobowa Redakcja (Editors) oraz wieloosobowy
Zespół Redakcyjny (Associate Editors). Za przyjęcie naszego zaproszenia do
współpracy bardzo dziękuję nowym członkom tego Zespołu, z Polski i zagranicy. Jestem przekonany, że wspólnie utrzymamy wysoką jakość czasopisma.
Bardzo dziękuję wszystkim recenzentom, którzy poświęcili czas na opiniowanie tekstów zgłaszanych do redakcji. W 2020 r. artykuły w GNPJE recenzowało 80 osób (w 2019 r. – 65). Lista recenzentów jest dostępna na stronie internetowej kwartalnika.
W 2020 r. do redakcji nadesłano 72 artykuły (66 w 2019 r.), z czego 30 tekstów w języku angielskim (22 w 2019 r.). Ze zgłoszonych prac cztery zostały
wycofane, a 38 – odrzuconych, w tym 31 bez wysyłania do recenzentów (desk
rejection). Odrzucono zatem 53% z ogólnej liczby nadesłanych tekstów. Podobnie było w 2019 r., kiedy odrzuciliśmy 52% zgłoszeń.
We wszystkich numerach z 2020 r. ukazały się łącznie 24 oryginalne artykuły naukowe, w tym 10 w języku angielskim. W numerach 3/2020 i 4/2020,
podobnie jak w numerze bieżącym, teksty angielskojęzyczne stanowią połowę
liczby opublikowanych artykułów. W kolejnych wydaniach kwartalnika będziemy się starali utrzymać tę proporcję. Jednocześnie przypominam Autorom,
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że teksty w języku angielskim składane do GNPJE mogą korzystać zarówno
z pisowni amerykańskiej, jak i brytyjskiej, przed nadesłaniem do redakcji powinny być jednak starannie sprawdzone pod względem językowym.
Czas oczekiwania od nadesłania pracy (możliwego wyłącznie za pośrednictwem konta w panelu Editorial System) do jej ostatecznej akceptacji dla artykułów, które ukazały się drukiem w 2020 r., wyniósł średnio 161 dni – wobec
136 dni w 2019 r. oraz 169 w 2018 r. Przyczyn wydłużenia okresu od nadesłania artykułu do jego akceptacji jest wiele. Zalicza się do nich np. zwiększenie
liczby rund poprawiania tekstów po recenzjach.
Czasopismo jest coraz bardziej rozpoznawalne na świecie. W 2020 r. lista
repozytoriów i baz artykułów, w których indeksowana jest Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, powiększyła się o CEEOL (Central
and Eastern European Online Library), natomiast od 2021 r. zaczynamy być
uwzględniani w EBSCO. Kwartalnik jest również stale obecny m.in. w Web
of Science (Emerging Sources Citation Index), ERIH+, DOAJ oraz RePEc.
Zapraszam serdecznie do lektury artykułów w bieżącym numerze, a także
w numerach poprzednich, zamieszczonych w całości – w otwartym dostępie
– na naszej stronie internetowej: www.gnpje.sgh.waw.pl.
Marek Gruszczyński

