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WSTĘP

Współczesny świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Rosnący stopień 
złożoności zwiększa liczbę istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem 
gospodarki i społeczeństwa. Wysoce uzasadnione wydaje się więc podejmowanie 
tych kwestii i czynienie z nich obszarów tematycznych badań naukowych. Nie-
ustannie zmieniający się świat to nieograniczone pole eksploracji otwierające się 
przed przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych z różnych dziedzin. To nie-
wyczerpalne źródło stawiania pytań ważnych dla współczesnych społeczeństw 
oraz podejmowania prób odpowiedzi na nie, formułowania hipotez oraz weryfi -
kacji ich prawdziwości. Badania podejmowane przez ekonomistów i przedstawi-
cieli innych nauk społecznych umożliwiają lepsze zrozumienie świata, a w nim 
mechanizmów gospodarczych, które wpływają na stopień zaspokojenia potrzeb 
ludzi. Wiedza o procesach gospodarczych jest kluczowa w podejmowaniu decyzji 
przez podmioty, niezależnie od tego, czy analizujemy działalność państwa, korpo-
racji ponadnarodowej, małej fi rmy rodzinnej, czy przeciętnego Kowalskiego doko-
nującego zakupy w osiedlowym sklepie. To od niej zależą w dużej mierze wyniki 
aktywności gospodarczej. Ekonomiści wskazują również, że na osiągane efekty 
oddziałuje wiele innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Pojawiają się 
one systematycznie w podejmowanych badaniach naukowych, a szczególnie w ich 
wynikach.

Analizy procesów gospodarczych wymagają stosowania adekwatnych metod 
oraz wykorzystania odpowiedniego instrumentarium. Badacz nieustannie powi-
nien doskonalić swój warsztat naukowy, by podejmowane tematy były lepiej rozpo-
znawane, a analizowane zależności skuteczniej identyfi kowane. Proces tworzenia 
wiedzy w odniesieniu do turbulentnego otoczenia gospodarczego i społecznego, 
w którym kreowane są wartości ekonomiczne, wydaje się trudny. Dochodzenie 
do prawdy wymaga dużego wysiłku. Ważne jest zatem, aby w przypadku młodych 
naukowców tworzyć pozytywną przestrzeń do rozwoju, aby podejmowali próby 
rozwiązywania istotnych problemów ekonomicznych i tym samym budowali swój 
warsztat naukowy. 

Podjęte w niniejszym tomie tematy mieszczą się w zbiorze aktualnych za-
gadnień, stanowiących źródło rozważań naukowych podejmowanych we współ-
czesnej ekonomii. Celem tej publikacji jest przybliżenie Czytelnikom kwestii eko-
nomicznych poruszanych przez doktorantów oraz młodych pracowników nauki. 
To już kolejna, czwarta monografi a z cyklu „Współczesne problemy ekonomiczne 
w badaniach młodych naukowców”. Młodzi badacze-doktoranci ponownie podjęli 
wyzwanie przeanalizowania trudnych tematów i zaproponowania swojego punktu 
widzenia na ich rozwiązanie. W artykułach niniejszego tomu odnajdziemy opisy 
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oraz diagnozy szeregu problemów współczesnego świata, a także powiązanych 
z nimi procesów gospodarczych. 

Monografi a składa się z jedenastu artykułów naukowych. Podzielono je na 
dwie grupy. Pierwsza z nich zawiera prace, których autorzy podjęli się analiz teore-
tycznych. W tej części Czytelnicy mogą zapoznać się z tekstami dotyczącymi kon-
cepcji path dependence, istoty przedsiębiorczości i czynników wpływających na 
nią oraz kapitału zagranicznego. W drugiej części monografi i umieszczono artyku-
ły zawierające w dominującej mierze analizy empiryczne. Autorzy kolejnych tek-
stów podjęli tematykę ekonomii współdzielenia (dyskutowaną coraz powszech-
niej), narastających nierówności majątkowych oraz inwestycji w badania i rozwój 
jako determinantów innowacyjności. Inne zagadnienia, które stały się bazą do 
badań przeprowadzonych przez młodych naukowców, związane są z wyzwania-
mi stojącymi przed polityką państwa: znaczenie świadczeń rodzinnych w polityce 
rodzinnej, fi nansowanie instytucji kultury, imigracja zarobkowa oraz gospodarka 
odpadami w miastach. 

Wszystkie zamieszczone w niniejszej monografi i teksty stanowią wynik in-
tensywnej pracy badaczy znajdujących się u progu naukowej drogi. Chciałabym 
podziękować wszystkim Autorom za podjęcie trudnych tematów i przygotowanie 
ciekawych tekstów. Stanowią one Państwa wkład w dyskusję nad problemami eko-
nomicznymi współczesnej gospodarki. Mam nadzieję, że przyczynią się do stawia-
nia kolejnych pytań o równie istotne kwestie oraz do podejmowania prób odpo-
wiedzi na nie. Czyż nie o to chodzi w rozwoju nauki?

Chciałam przekazać wyrazy szczególnej wdzięczności członkom Rady 
 Naukowej monografi i: dr Kindze Karpińskiej, dr Luizie Kosteckiej-Tomaszewskiej, 
dr Magdalenie Owczarczuk, dr. inż. Tomaszowi Poskrobko oraz dr Annie Wierzbic-
kiej. Bez Państwa zaangażowania publikacja tej książki byłaby zdecydowanie dużo 
trudniejsza.


