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Biorąc pod uwagę komplikujące się warunki funkcjonowania współczesnych 
państw, a przede wszystkim rosnące znaczenie instytucji i rynków finansowych, które 
przybrały globalny charakter, w badaniach z zakresu polityki publicznej występować 
będzie zróżnicowanie problematyki zarówno horyzontalne, jak i wertykalne. Procesy 
odchodzenia od neoliberalnej ideologii, która zawładnęła umysłami decydentów 
politycznych i gospodarczych w okresie minionych trzydziestu lat, są widoczne 
w wielu państwach świata, a nawet całych regionach. Współcześnie w wymiarze 
praktycznym oznacza to powrót regulacji i aktywności różnych organów państwa, 
na różnych jego szczeblach i w dziedzinach, które dotąd uznawane były za domenę 
indywidualizmu, prywatyzacji i deregulacji. W wymiarze wertykalnym oznacza to, 
że nie udało się politykom i decydentom będącym pod wpływem neoliberalnych 
dogmatów „zamknąć” państw narodowych na poziomie wewnętrznym – regional-
nym i lokalnym, a także nie udało się ich zastąpić w stosunkach międzynarodowych 
wielkimi korporacjami czy instytucjami finansowymi. Niestabilność i niepewność, 
jaką wprowadziły neoliberalne koncepcje rozwoju gospodarczego, politycznego i spo-
łecznego w relacje społeczne i gospodarcze wewnątrz państw, jak i w regionalne oraz 
globalne stosunki międzynarodowe, wymagają współcześnie istotnych korekt. Pojawia 
się coraz więcej propozycji i refleksji w naukach społecznych (ekonomii, politologii, 
socjologii, naukach o polityce publicznej) o wyraźnie heterodoksyjnym charakterze.

W ramach naszego periodyku zamierzamy uczestniczyć w toczących się dys-
kusjach naukowych i prezentować różne stanowiska metodologiczne występujące 
w naukach społecznych. Będziemy to czynić ze świadomością, że niektóre teorie, 
koncepcje czy ideologie mają aktualnie schyłkowy charakter i służą intelektualnemu 
konserwatyzmowi, a w sensie poznawczym oznaczają gnoseologiczny oportunizm. 
Raczej prezentować i upowszechniać będziemy postawy aktywne, proobywatelskie, 
propaństwowe i takież działania podmiotów publicznych skupionych na wartościach 
wspólnych, solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Drugi numer „Studiów” zawiera zróżnicowane przedmiotowo i zakresowo opra-
cowania. Część z nich ma znaczenie regionalne w wymiarze europejskim i azjatyc-
kim, inne zaś odnoszą się bezpośrednio do problemów public policy w perspektywie 
poszczególnych państw – Polski, Francji czy Norwegii. Podejmujemy próby umiesz-
czania w każdym z numerów przynajmniej jednego opracowania dotyczącego teorii 
nauk o polityce publicznej i tak jest również w niniejszym numerze. Ze względu 
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na postępujące również w Polsce umiędzynarodowienie badań z podmiotowej dyscy-
pliny nie ograniczamy naszych Autorów w wyborze języka, w którym przygotowują 
swoje artykuły. Dawno dostrzeżono paradoks polegający na tym, iż językiem urzę-
dowym w naszym państwie jest język polski, jednak jako badacze jesteśmy znacznie 
wyżej oceniani przez zwierzchników i w konsekwencji przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, jeśli „wypowiadamy się” w językach „nieurzędowych”, co 
szczególnie w naukach humanistycznych i społecznych ma antytożsamościowy dla 
nauki polskiej charakter.

W numerze zamieszczamy także sprawozdanie z trzeciego Seminarium nauko-
wego z serii Zrozumieć politykę publiczną, którego organizatorem było Kolegium 
Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej. W 2015 roku odbędą się dwa 
kolejne seminaria z tego cyklu. Informacje na ich temat, jak również możliwość 
przekazywania swoich uwag i propozycji dotyczących naszego periodyku, znajdziecie 
Państwo na stronie Redakcji oraz internetowej stronie Kolegium Ekonomiczno-Spo-
łecznego i dostępnych tam komunikatorów. Życzymy inspirującej lektury.
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