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Call for Papers: POLITYKA GOSPODARCZA 

Polityka gospodarcza jest nieodłącznym elementem egzystencji każdego państwa i obejmuje te jego 

działania, które dotyczą zarówno procesów gospodarczych zachodzących w jego granicach, jak i jego 

stosunków gospodarczych z zagranicą. Od starożytności polityka gospodarcza realizowana jest głównie 

przy pomocy regulacji prawnych dotyczących kwestii fiskalnych, budżetowych i monetarnych oraz 

bezpośredniej działalności gospodarczej państwa. Jej znaczenie i zakres niewątpliwie wzrosły w XX 

wieku w związku z wojnami światowymi, interwencjonizmem państwowym lat 30., budową państwa 

dobrobytu i funkcjonowaniem gospodarek realnego socjalizmu po II wojnie światowej. Znaczenie 

polityki gospodarczej utrzymało się na wysokim poziomie również w dobie globalizacji gospodarczej. 

W rezultacie państwo oraz inne krajowe i międzynarodowe instytucje polityczne i gospodarcze były i 

są znaczącymi, a w niektórych wypadkach dominującymi podmiotami życia gospodarczego.  Wszystko 

to sprawia, że polityka gospodarcza zasługuje na dalszą pogłębioną analizę różnych jej przejawów, 

uwarunkowań i rezultatów, w tym sukcesów i porażek, gdyż stanowi jeden z najważniejszych 

czynników kształtujących życie gospodarcze i społeczne na przestrzeni dziejów.   

 

Proponowane zagadnienia: 

- przejawy, metody i efektywność polityki gospodarczej na przestrzeni dziejów 

- doktryny i systemy polityczne wobec polityki gospodarczej 

- wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej 

- społeczne i polityczne konteksty i uwarunkowania polityki gospodarczej 

- polityka gospodarcza wybranych państw lub organizacji ponadnarodowych (w tym, budżetowa, 

finansowa, handlowana, dotycząca rynku pracy i regulacji dochodów i cen) 

- polityka gospodarcza dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów 

- polityki rozwoju gospodarczego: strukturalna, przemysłowa, żywnościowa, regionalna, 

żywnościowa, ochrony środowiska, naukowa i innowacyjna, inwestycyjna 

- powiązania pomiędzy polityką gospodarcza a koniunkturą gospodarczą i rynkiem pracy 

- polityka gospodarcza a polityka społeczna 

- polityka gospodarcza a stosunki międzynarodowe.  

 

Volume 38 of the Studia Historiae Oeconomicae for 2020 zostanie opublikowany online na platformie 

SCIENDO/DeGruyter oraz w formie tradycyjnej. Czasopismo jest indeksowane w następujących 

serwisach: Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell's Directory; Celdes; CNKI Scholar (China National 

Knowledge Infrastructure); CNPIEC; EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; 

EconBiz; ECONIS; Genamics JournalSeek; Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL 

(Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); 

ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc); ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials 

Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat 

OCLC). 

Ponadto SHO otrzymało finansowanie w Ministerialnym Konkursie wsparcia dla Czasopism 

Naukowych na lata 2019-2020, w związku z czym znajduje się na liście czasopism punktowanych i 

oferuje 20 pkt. za artykuł.  

 

Kontakt: Tadeusz Janicki wyki@amu.edu.pl ; Lucyna Błażejczyk – Majka majkal@amu.edu.pl 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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