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Kolejny numer naukowego periodyku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 
Szkoły Głównej Handlowej zawiera tradycyjnie artykuły, które można odnieść do 
różnych dyscyplin naukowych. W bieżącym numerze przeważają jednak teksty 
poświęcone problematyce � nansów i dotyczy to zarówno opracowań autorstwa pra-
cowników naukowych, jak i napisanych przez doktorantów. Artykuł wstępny poświę-
cony problemowi długu publicznego występującego w państwach strefy euro stanowi 
bardzo dobre wprowadzenie do tej problematyki. Kłopoty poszczególnych państw 
wynikające ze znacznego poziomu długu publicznego (suwerennego) są pochodną 
ostatniego kryzysu gospodarczego, który spotęgował jego narastanie. Wynikało to 
często z działań podejmowanych przez władze publiczne zmierzających do wspie-
rania instytucji � nansowych czy niektórych branż przemysłu, aby uchronić je od 
� nansowej katastrofy. Innym aspektom zagadnień � nansów poświęcone zostały 
kolejne teksty, analizujące szczegółowe problemy dotyczące Polski, jednak zawsze 
w szerszym kontekście Unii Europejskiej. Oznacza to upowszechnianie się w świa-
domości również młodych badaczy potrzeby bardziej kompleksowego podejścia do 
analizy problematyki � nansowej.

Obok wspomnianych zagadnień, które charakteryzuje pewna ciągłość wystę-
powania, umieszczono w numerze dwa bardzo aktualne opracowania poświęcone 
zmianom w polityce i gospodarce ChRL w ostatnim okresie. Zmiana pokoleniowa, 
jaka dokonała się we władzach partyjnych i państwowych tego znaczącego w gospo-
darce i polityce globalnej państwa, oraz jej ewentualne następstwa wywołały szereg 
komentarzy i pogłębionych analiz dotyczących przewidywanych zmian w dotych-
czasowej polityce chińskiego kierownictwa. Autorzy zamieszczonych artykułów są 
bardziej ostrożni i powściągliwi w stosunku do publicystów czy niektórych polity-
ków w ferowaniu ocen dotyczących hipotetycznych zmian polityki gospodarczej czy 
polityki zagranicznej ChRL.

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne jest organizatorem wielu konferencji nauko-
wych o krajowym i międzynarodowym znaczeniu. Długą tradycję mają coroczne 
międzynarodowe konferencje Kolegium poświęcone najbardziej aktualnym pro-
blemom teoretycznym z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych czy praw-
nych i praktyce życia gospodarczego, politycznego i kulturowego. Podobne kon-
ferencje młodych pracowników Kolegium zdobywają sobie dopiero uznanie, choć 
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z pewnością już dziś ich organizatorów można pochwalić za pomysłowość i entu-
zjazm. Sprawozdania z obu konferencji znalazły się w części Varia.

Życzę wszystkim inspirującej lektury
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