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List od Redaktora Naczelnego
Szanowni Państwo,
zapraszam do lektury pierwszego numeru Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics w 2022 roku,
dziewięćdziesiątym pierwszym istnienia czasopisma. Od wielu dziesięcioleci należymy do grupy kilku najważniejszych ekonomicznych periodyków naukowych w Polsce, jesteśmy także coraz bardziej rozpoznawalni
na świecie.
W numerze 4/2021 ukazał się okolicznościowy artykuł Grzegorza Konata i Anny Jarosz-Nojszewskiej,
podsumowujący 90‑letnią historię Gospodarki Narodowej [Konat, Nojszewska, 2021]. Znajdziecie tam Państwo potwierdzenie, że w całym tym okresie byliśmy stale obecni w naukowej debacie ekonomicznej w Polsce
oraz staraliśmy się prezentować różne punkty widzenia, co jednak nie zawsze było możliwe. Jak piszą Autorzy
w zakończeniu artykułu: „Gospodarka Narodowa przebyła długą drogę” (s. 21).
W 2021 roku opublikowaliśmy 24 artykuły, w tym 12 w języku angielskim. Pierwszy raz w historii czasopisma połowa tekstów ukazała się w języku obcym. Będziemy się starali utrzymać tę proporcję, a nawet zwiększać udział artykułów po angielsku w miarę wzrostu liczby takich zgłoszeń.
Bardzo dziękuję wszystkim recenzentom, którzy poświęcili czas na opiniowanie tekstów nadsyłanych do
publikacji w naszym kwartalniku. W 2021 roku artykuły w GNPJE recenzowało 66 osób. Ich lista jest dostępna
na stronie internetowej czasopisma: gnpje.sgh.waw.pl.
W 2021 roku do Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics nadesłano ogółem 78 prac (72 w 2020 r.),
z czego aż 45 artykułów w języku angielskim (30 w 2020 r.). Pierwszy raz w historii ponad połowa zaproponowanych nam artykułów to teksty w języku innym niż polski. Ze zgłoszonych prac jedna została wycofana,
natomiast 45 – odrzuconych, w tym osiem po recenzjach, a 37 jako desk rejection. Wskaźnik odrzuceń nadesłanych tekstów (rejection rate) wyniósł zatem 58% (53% w 2020 r.).
Czas oczekiwania od nadesłania tekstu do jego ostatecznej akceptacji dla artykułów, które ukazały się drukiem w 2021 r., wyniósł średnio 181 dni – wobec 161 dni w roku 2020. Wydłużenie to wynika z coraz dłuższej
„kolejki” artykułów oraz ze zwiększenia liczby iteracji przy poprawianiu tekstów po recenzjach.
Pragnę przypomnieć autorom tekstów w języku angielskim, które otrzymujemy coraz liczniej, że przed
przesłaniem do redakcji powinny być profesjonalnie sprawdzone pod względem językowym. Konieczność taka
wynika między innymi z coraz większej obecności GNPJE w międzynarodowym obiegu naukowym: w 2021 roku
lista baz artykułów i repozytoriów, w których jesteśmy indeksowani, kolejny raz się powiększyła, tym razem
o EBSCO.
Najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu GNPJE następuje począwszy od bieżącego numeru czasopisma,
który publikujemy wyłącznie w formie online – kwartalnik nie będzie już ukazywać się drukiem. W związku
z tym przystąpiliśmy do repozytorium Portico, które zapewnia bezpieczną archiwizację e-czasopism w długim okresie. Jesteśmy przekonani, że obecność GNPJE wyłącznie w Internecie nie zmniejszy zainteresowania
naszym czasopismem.
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Zapraszam serdecznie do lektury artykułów w bieżącym numerze, a także w numerach poprzednich, dostępnych w formule Open Access na naszej stronie internetowej.
Marek Gruszczyński
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