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Od redaktora
Przed kilkoma miesiącami, gdy autorzy przygotowywali teksty do tomu oddawanego właśnie do rąk czytelników, nie było jeszcze w mieszkańcach naszego kraju takiego poczucia niepewności i braku bezpieczeństwa – szczególnie ekonomicznego,
jakie jest teraz, u końca 2011 roku. Dochodziły do nas wtedy echa światowego kryzysu z 2008 roku, niektórzy optymiści zdążyli już nawet ogłosić jego zakończenie,
w naszym kraju było stosunkowo bezpiecznie. Obecnie Polska wciąż jest nazywana
„Zieloną Wyspą”, państwem, które potrafiło się obronić przed wielkimi zawirowaniami gospodarczymi ostatnich lat. Czy tak będzie nadal? Czy kryzys europejskiego
pieniądza ujawniony w pełni w ostatnim kwartale bieżącego roku, będzie miał głębsze – dalekosiężne skutki, powodujące niebezpieczne konsekwencje także dla nas?
W tym numerze czasopisma, będącym niejako kontynuacją poprzedniego – tyle
że w wymiarze międzynarodowym, autorzy podejmują się analizy zagadnień dotyczących między innymi migracji. Zamieszczone tutaj analizy dotyczą wpływu migracji zagranicznej siły roboczej na polski rynek pracy. W poprzednim numerze
podobna tematyka podejmowana w jednym z artykułów dotyczy szerszego kontekstu – całej Unii Europejskiej.
Zagadnienia dotyczące rynku pracy omawiane są także w tekstach innych autorów zamieszczonych w tym tomie, zastanawiających się np. nad strategią flexicurity
i jej konsekwencjami czy dopasowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego do oczekiwań pracodawców.
Gospodarki naszego kontynentu mają funkcjonować w oparciu na dobrze przygotowanym, kompetentnym kapitale ludzkim (takie były założenia traktatu lizbońskiego – o nim także w wymiarze międzynarodowym), w tym tomie proponujemy rozważania epistemologiczne dotyczące zakresu umiejętności polskich pracowników.
Ponadto, autorzy donoszą o wynikach swoich badań własnych dotyczących realizacji w naszym kraju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
W jednym z nich zastosowanie założeń tej koncepcji proponowane jest jako sposób
na poprawę niskiego, według badanych, poczucia bezpieczeństwa polskich pracowników, w drugim natomiast wyniki badań prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach wskazują na negatywną ocenę założenia SOP, pochodzącego z obrad okrągłego stołu w Caux. Jak widać, istnieje potrzeba dalszych badań w tym względzie.
Zapraszamy także do lektury opracowań poświęconych pozarządowym podmiotom życia społeczno-gospodarczego, dylematom związanym z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, a także nowym koncepcjom teoretycznym. Zachęcamy
również do zapoznania się z recenzjami niektórych nowych publikacji.
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