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of economy and management. The journal aims at publishing of high quality articles that may bring 
innovative and significant theoretical, conceptual, methodological and empirical contribution to relevant 
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of submitted articles. 

The European Journal of Economics and Management has a particular interest in macroeconomic 
researches that may demonstrate promising ways of national economy development, but by no means 
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