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Od Redakcji 

W pierwszej części tego wydania Zeszytów Naukowych publikujemy opracowania 
prezentowane na seminarium naukowym pt. „Organizacje międzynarodowe wobec 
wyzwań globalizacji", które odbyło się 21 listopada 2008 r. Podstawową tezą seminarium 
było twierdzenie, że globalizacja zmienia warunki funkcjonowania międzynarodowych 
organizacji oraz stawia nowe wyzwania. Wyzwania te powodują konieczność poszukiwa-
nia nowych rozwiązań i przeprowadzenia reform tychże organizacji. W prezentownych 
opracowaniach podjęte zostały ważne problemy, przed którymi stoją dzisiaj organi-
zacje międzynarodowe. Problem odpowiedzialności organizacji międzynarodowych 
w warunkach globalizacji porusza w swoim opracowaniu prof. Jerzy Menkes (SGH). 
O działaniach zmierzających do usprawnienia mechanizmu decyzyjnego w Unii Euro-
pejskiej pisze prof. Krystyna Michałowska-Gorywoda (SGH). Z kolei prof, Tadeusz Borys 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) omawia rolę organizacji międzynarodowych 
wobec globalnych problemów ochrony środowiska naturalnego. Procesy integracyjne 
Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Azjatyckiego Banku Rozwoju prezentuje 
prof, Bogusława Drelich-Skulska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Odpo-
wiedzi na pytanie, czy organizacje międzynarodowe się przeżyły, poszukuje w swoim 
opracowaniu prof. Elżbieta Chrabonszczewska (SGH). 

Ponadto w tym wydaniu znaleźć można artykuły podejmujące takie zagadnienia, 
jak liberalizacja świadczenia usług finansowych w związku z rozwojem rynków ka-
pitałowych nowych krajów członkowskich UE (Mirosław Kachniewski), wpływ sieci 
społecznych i technologicznych na innowacje w gospodarce (Adam Karbowski) oraz 
opracowania doktorantów Kolegium Gospodarki Światowej omawiające rynek usług 
zbiorowego inwestowania w Polsce i wybranych krajach europejskich na przestrzeni 
lat 2002-2008 (Aneta Malinowska); analizujące wyzwania, z którymi zetknęły się Sło-
wenia, Cypr i Malta w związku z przystąpieniem do strefy euro (Hanna Sroczyńska), 
podejmujące tak interesujące zagadnienia jak ceny drapieżne (Hanna Trojanowska) oraz 
fuzje i przejęcia na polskim rynku bankowym (Paweł Paczóski). 

Spoza Kolegium gościmy na łamach tego wydania Zeszytów Naukowych Marcina 
Menkesa, który analizuje przemiany, jakie dokonały się w podmiotowości funkcjonalnej 
wybranych organizacji gospodarczych - Organizacji Gospodarczej i Finansowej, Grupie 
Banku Światowego oraz Międzynarodowej Organizacji Handlu. 


