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WSTĘP
Numer czwarty z 2019 r. Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
„Studia i Prace” zostaje opublikowany ze znacznym opóźnieniem. Wiąże się
to z perturbacjami wywołanymi zmianą zasad punktowania czasopism naukowych
w 2019 r. oraz nową sytuacją wynikającą z ograniczeń, w jakich funkcjonuje nauka
w warunkach pandemii COVID-19 w 2020 r. Mimo trudności udało się pozyskać
sześć wartościowych i interesujących artykułów tworzących niniejszy numer czasopisma. Najogólniej rzecz ujmując, prezentowane opracowania, na podstawie
przeprowadzonych przez Autorów badań empirycznych i studiów literaturowych,
pokazują permanentne powstawanie specyficznych mechanizmów i uwarunkowań funkcjonowania systemu gospodarki rynkowej na różnych etapach rozwoju
społeczno-gospodarczego.
W artykule otwierającym M. Pawłowska oraz K. Puchalska prezentują badanie
poziomu konkurencji w branży skupiającej największe sieci sklepów detalicznych
o profilu spożywczym w Polsce. Autorki wykazują ustabilizowanie się układu oligopolistycznego w przedmiotowym zakresie i pojawienie się tendencji do ograniczania
konkurencji na rynku sprzedaży detalicznej w Polsce.
Kolejnym publikowanym opracowaniem jest artykuł pt. Czynniki środowiskowe
w analizie ESG. Autorzy, K. Matczak, J. Przybył i J. Wojciechowski, przedstawiają
w nim rosnące znaczenie czynników środowiskowych i klimatycznych w analizie przeprowadzanej przez inwestorów, w ramach rosnącego trendu inwestowania
odpowiedzialnego (ESG). Na podstawie wyników badań empirycznych wskazują
na rosnący wpływ czynników środowiskowych na koszt pozyskania kapitału przez
podmioty gospodarcze. Autorzy wykazują, iż „czynniki środowiskowe są ważnym
elementem analizy ESG przeprowadzanej przez inwestorów, a spółki wyróżniające
się pod kątem środowiskowym mogą uzyskiwać niższy koszt kapitału niż konkurencja, która ignoruje te aspekty”.
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W następnym z prezentowanych opracowań pt. Decision-making at the level of
a housing cooperative in Warsaw (Poland). Older adults’ participation A. Zubrzycka-Czarnecka przedstawia problematykę zaangażowania osób starszych w podejmowanie decyzji na poziomie spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie (Polska), w celu
zbadania cech uczestnictwa osób starszych w demokratycznym i deliberacyjnym
procesie polityki mieszkaniowej. Autorka wskazuje na aktywizację osób starszych,
ale i związane z tym problemy wynikające z antagonistycznego charakteru kształtowania większości polityk publicznych, w tym polityki mieszkaniowej. Źródła takiej
sytuacji można znaleźć w zróżnicowanych postawach, opiniach i zainteresowaniach
różnych grup osób starszych, w problemach komunikacyjnych oraz w międzypokoleniowych konfliktach interesów.
Z kolei w artykule pt. Możliwości pomiaru efektów promocji miasta na przykładzie
marki „Wschodzący Białystok” A. G. Dębski podnosi problem oceny wpływu działań „miękkich”, prowadzonych w ramach marketingu terytorialnego, na realne procesy społeczno-gospodarcze. Wyniki badań jakościowych przeprowadzonych przez
Autora na przykładzie Białegostoku wskazują, iż najłatwiej było uzyskać poprawę
pozycji konkurencyjnej miasta w sferze społecznej („mentalnej”), najtrudniej zaś
w sferze gospodarczej.
Nieco innych aspektów procesów społeczno-gospodarczych dotyczy artykuł pt.
Odmienności kulturowe a poziom rozwoju państw o małym potencjale ekonomicznym, w którym A. Teperek stwierdza m.in., iż: „Rozmaite kultury, będące pod silnym oddziaływaniem religii, od wieków niosły za sobą odmienny stosunek do pracy,
a to z kolei miało istotny wpływ na gospodarki państw i ich poziom rozwoju”. Autorka
poszukuje i wskazuje na występowanie ww. związków, ale zdaje sobie sprawę z ograniczeń wynikających z przyjętej metody badań. Stwierdza bowiem: „Analiza odmienności kulturowej państw OMPE (o małym potencjale ekonomicznym – przyp. red.)
została dokonana według klasyfikacji S. Huntingtona opartej na podstawie kręgów
kulturowych, będących pod wpływem religii i etyki oraz języka, aczkolwiek należy
mieć na uwadze, iż istnieje wiele innych czynników (np. ustrój państwowy, jakość
administracji, przywództwo, zawartość społeczeństw, zasoby kapitałowe, położenie
geograficzne), które również mają ogromny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego państw OMPE, a nie były przedmiotem analizy w tym artykule”.
W tym nurcie rozważań mieści się również ostatnie opracowanie zatytułowane
Змінау чисельності, зайнятості та етноконфесійному складі підприємців-промисловців м. Львова у міжвоєнний період (за даними переписів 1921 і 1931
рр.) – Dynamika liczebności, zatrudnienia oraz struktury etnicznej i wyznaniowej
przedsiębiorców przemysłowców Lwowa w okresie międzywojennym (według spisów
ludności z lat 1921 i 1931). W artykule zaprezentowano bardzo interesujące ujęcie
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tytułowego zagadnienia dokonane niejako „z zewnątrz”, z odległej perspektywy historycznej. Autor zwraca uwagę na występowanie podstawowych zróżnicowań, a właściwie dysproporcji etnicznych w przedmiotowej grupie ludności Lwowa w okresie
międzywojennym.
Jak wspomniano na początku, prezentowany numer Kwartalnika Kolegium
Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” ukazuje się z wyraźnym opóźnieniem.
Pojawiły się trudności ze skompletowaniem treści obecnego numeru. Przyczyny
tego stanu wymagają wyjaśnienia. W imieniu Redakcji czasopisma uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą informacją o sytuacji Kwartalnika po ogłoszeniu
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy czasopism punktowanych:
• Jednym z celów powstania w 2010 r. Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” było stworzenie forum dyskusji naukowej dla pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, m.in. poprzez publikację wyników prowadzonych w Kolegium
badań statutowych. Ważnym zadaniem było również umożliwienie doktorantom
uzyskania kompetencji w zakresie opracowywania i publikacji tekstów naukowych w procesie przygotowywania rozpraw doktorskich. Taki profil działalności czasopisma nie był kwestionowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i nie był przeszkodą w otrzymywaniu punktacji w kolejnych ocenach
czasopism naukowych.
• We wrześniu 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na dofinansowanie działalności czasopism naukowych. Redakcja Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” przygotowała i złożyła
odpowiedni wniosek w tym zakresie.
• Warunkiem formalnym zakwalifikowania ww. wniosku do rozpatrzenia przez
Ministerstwo było posiadanie w treści numerów czasopisma wydanych w latach
2015–2017 poniżej 50% artykułów naukowych, których autorami byliby pracownicy macierzystej Instytucji. Okazało się, iż do tej liczby Ministerstwo zaliczyło również publikacje doktorantów SGH. W rezultacie Kwartalnik posiadał
w ww. okresie 62,24% publikacji tak rozumianych „Autorów wewnętrznych”.
• Wniosek Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”
o uzyskanie ww. dofinansowania nie był dopuszczony do oceny ze względów
formalnych, co okazało się później jednoznaczne z nieumieszczeniem Kwartalnika na liście czasopism punktowanych.
• Już okres oczekiwania na opublikowanie listy czasopism naukowych, tj. pierwsze
półrocze 2019 r., spowodował zmniejszenie zainteresowania składaniem artykułów przeznaczonych do druku w Kwartalniku.
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Ogłoszenie oficjalnej listy naukowych czasopism punktowanych w lipcu 2019 r.,
na której z ww. przyczyn nie znalazł się Kwartalnik, ostatecznie przesądziło
o znacznym zmniejszeniu zainteresowania potencjalnych Autorów artykułów
naukowych publikacją na łamach Kwartalnika. Redakcja Kwartalnika ma nadzieję
na znalezienie odpowiedniej formuły pozwalającej na utrzymanie przedmiotowej serii wydawniczej, tworzonej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Andrzej Gałązka

