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Zagadnienia i problematyka stosunków międzynarodowych zdomino-

wały kolejny numer Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia 

i Prace”. Teksty dotyczą zarówno kwestii politycznych, jak i gospodarczych 

w wymiarze europejskim i globalnym. Poprzedzone zostały opracowaniem zawierają-

cym socjologiczną i kulturową analizę tożsamości europejskiej w ujęciu historycznym. 

Autor akcentuje w nim występujące trwałe cechy wpływające na charakter tożsamości 

europejskiej oraz zwraca uwagę na te, które podlegają ewolucji i historycznej zmien-

ności. Kolejne artykuły poświęcone zostały problemowi instytucjonalizacji w sto-

sunkach międzynarodowych w związku z rozwojem stosunków zewnętrznych Unii 

Europejskiej. Ona sama jest rozpatrywana jako podmiot w procesie instytucjona-

lizacji stosunków międzynarodowych. Kontynuację tej problematyki odnajdziemy 

w analizie stanu umów UE z otoczeniem międzynarodowym, ze szczególnym uwzględ-

nieniem państw Wspólnoty Niepodległych Państw oraz wybranych państw Afryki 

i Azji. Bardziej szczegółowe rozważania dotyczą instytucjonalizacji stosunków 

zewnętrznych UE na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej, która staje się istotnym dla 

Unii regionem w relacjach gospodarczych.

Dwa interesujące opracowania dotyczą problemów związanych z gospo-

darkami dwóch najludniejszych państwa świata: ChRL oraz Indii. Pierwszy 

z nich stanowi politologiczną, choć zawierającą także wątki z ekonomii międzyna-

rodowej, analizę roli i znaczenia ChRL w międzynarodowej polityce energetycznej. 

Stosunkowo rzadko patrzymy na gospodarkę tego państwa jako na największego 

na świecie konsumenta energii, a polityka mająca zapewnić bezpieczeństwo ener-

getyczne dla dalszego rozwoju i ekspansji pozostaje jakby na uboczu zainteresowań 

badaczy. Powoli jednak staje się ona priorytetem władz chińskich, a przynajmniej 

jej znaczenie w decyzjach gospodarczych wyraźnie wzrasta. W odniesieniu do Indii 

w przeszłości znacznie częściej analizowano kształt systemu politycznego, akcentu-

jąc znaczenie tego państwa jako „najludniejszej demokracji świata”. Współcześnie 

znacznie większe zainteresowanie budzą kwestie gospodarcze, a szczególnie specy-

� czna rola gospodarki Indii w ramach procesów globalnych. Ostatni kryzys gospo-

darczy wymusił pewne istotne zmiany w zachowaniach inwestorów zagranicznych 

w tym państwie, co ma wpływ na perspektywy rozwoju gospodarczego i konkuren-

cyjność indyjskiej gospodarki.
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Zagadnienia polityczne i gospodarcze w wymiarze międzynarodowym 

cechuje bardzo wysoka dynamika i zdarza się, że kolejne wydarzenia w istotny 

sposób korygują istniejące dotąd i podzielane powszechnie poglądy specjali-

stów na dany temat. Dlatego prezentowane teksty, mimo że uwzględniają naj-

bardziej aktualne wydarzenia i procesy, z czasem będą wymagały uzupełnień 

i uaktualnienia. Jednakże w tym momencie wydają się odzwierciedlać aktualny 

stan badań dotyczący prezentowanej problematyki, co wystarczająco przemawia 

za ich udostępnieniem szerszemu gronu zainteresowanych badaczy, doktorantów 

i  studentów.
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