WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” poświęcony aktualnym problemom rozwoju
społeczno-gospodarczego. Prezentowane opracowania tematycznie wyraźnie koncentrują się wokół dwóch kluczowych zagadnień określających teraźniejszość społeczno-gospodarczą Polski i jej europejskiego otoczenia.
W części pierwszej zamieszczono sześć artykułów dotyczących, najogólniej rzecz
ujmując, podstawowych „niespójności” współczesnych paradygmatów rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. wzajemnych relacji z jednej strony procesów globalizacji
i integracji, a z drugiej upodmiotowionego, w wymiarze ekonomicznym i społecznym, rozwoju lokalnego.
Część tę otwiera opracowanie K. Żukrowskiej zatytułowane Problem symetrii
między otwartą gospodarką a otwartym społeczeństwem. Artykuł koncentruje się na
omawianiu problemu braku symetrii między otwarciem gospodarki a otwarciem
społeczeństwa.
W dalszej kolejności M. Łojko w artykule Partnerstwo lokalne w ekonomii społecznej jako nowy paradygmat budowania spójności społecznej stwierdza, iż istota
lokalnego partnerstwa jest jedną z kluczowych kwestii związanych z nowym paradygmatem budowania spójności społecznej i jest narzędziem dla nowego ładu gospodarczego i społecznego.
E. Majchrowicz-Jopek w artykule Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma
świadczenia usług publicznych z zakresu oświaty wskazuje na przykład angażowania
niepublicznych aktorów w edukację, co stało się dominującym modelem budowy
i funkcjonowania nowych szkół w Wielkiej Brytanii, stanowiąc element upodmiotowienia społeczności lokalnych.
W przedmiotowym nurcie badań mieści się także artykuł K. Jarosińskiego
Zróżnicowanie przestrzenne dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w latach
2007–2015 wskazujący na wzrost rozpiętości w poziomie dochodów gmin w Polsce
i konsekwencje tego procesu dla przyszłego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej.
Piąte w kolejności jest opracowanie M. Humanickiego i K. Olszewskiego – Foreign
direct investment in real estate and related business services: Poland vs OECD countries
(Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nieruchomości i pokrewne usługi biznesowe: Polska wobec krajów OECD). Autorzy prezentują tu ewolucję napływających BIZ w Polsce w latach 1998–2012, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości i pokrewnej
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działalności gospodarczej. Określają, czym Polska różni się w zakresie dekompozycji
sektorowej w usługach pochodzących z BIZ od innych krajów OECD.
Tę część rozważań zamyka artykuł J. Janek Społeczne i ekonomiczne przesłanki
sycylijskiego separatyzmu od zjednoczenia Włoch do połowy XX wieku. Mafia a kwestia niepodległości Sycylii, w którym autorka sygnalizuje niezwykle złożoną genezę
i współczesność tendencji separatystycznych.
W części drugiej zamieszczono cztery artykuły podejmujące, ogólnie mówiąc,
wybrane współczesne problemy sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego stabilności.
J. Łupińska w opracowaniu Skutki wprowadzenia podatku bankowego w Polsce
w kontekście możliwości ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez krajowy sektor bankowy przedstawia możliwości internalizacji negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez banki z wprowadzoną w Polsce
opłatą bankową na początku 2016 r. Przeprowadzone badanie uwzględnia adaptacyjną reakcję polskich banków na nowo wdrożony podatek.
Artykuł J. Grzywacza i E. Jagodzińskej-Komar Rola banków i sektora FinTech
w świetle implementacji dyrektywy PSD2 wskazuje perspektywy rozwoju współpracy
między sektorem bankowym a FinTech w kontekście wdrożenia dyrektywy PSD2.
Autorzy zwracają uwagę na zmieniającą się rolę banków, które już podjęły działania
w celu wykorzystania możliwości związanych z wdrożeniem tego rozwiązania UE
w zakresie europejskiego rynku płatności.
P. Chodnicka-Jaworska i P. Jaworski w opracowaniu Credit rating a ryzyko kredytowe emitenta analizują wpływ ratingu kredytowego kraju na ryzyko kredytowe
emitentów mierzone różnicą między rentownościami obligacji a spreadami IRS.
Stwierdzają m.in., iż spadek i wzrost ratingów kredytowych ma statystycznie istotny
wpływ na ryzyko kredytowe emitentów.
P. Mazur w opracowaniu Pomiar ryzyka rynkowego miarą wartości zagrożonej.
Metoda kombinowania prognoz wskazuje m.in., iż miara wartości zagrożonej jest
ważnym elementem pomiaru ryzyka głównie w instytucjach finansowych, ale może
być również wykorzystywana przez inne firmy. Przedstawia metodę łączenia prognoz, którą można wykorzystać w kontekście prognozowania wartości zagrożonej.
Jak widać, mimo tematycznej różnorodności, prezentowane w niniejszym numerze Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” opracowania
bardzo dobrze wpisują się w nurt aktualnie prowadzonych dyskusji nad kluczowymi
problemami funkcjonowania i rozwoju Polski w warunkach współczesnej złożoności i zmienności społeczno-gospodarczej.
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