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Az olvasó kezébe kerülő Pro Publico Bono aktuális számának tartalma első ránézésre meglehetően vegyes. A tartalmi sokszínűség ugyanakkor olyan alapvető problémáknak a vizsgálatát adja, amelyek egy része nemzetközi viszonylatban a gazdasági, politikai elemzések élére
került, és tudományos kutatásuk most kezdődik el, másik része a hazai közjogi tudományos
élet aktuális problematikáit tükrözi.
A 2016. június 23-án megtartott brit népszavazás többek értelmezése szerint új Európát
vizionál, amelynek politikai, gazdasági és nem utolsósorban intézményi, jogi hatásai is várhatóak. Korántsem mellékes, hogy egy új erőegyensúly hogyan érinti Magyarország érdekérvényesítő képességeit. Európánál maradva, a hetvenes évek óta ambivalens megítélésben
részesül az Unió szociálpolitikája, mind a belső gazdaság szereplői, mind a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban részt vevők részéről. Az egyik tanulmány a világ gazdaságát és politikája alakulását egyre erőteljesebben meghatározó Kína szociálpolitikájának tendenciáit,
ideológiai alapját hasonlítja össze az európai szociálpolitikával. A világgazdaság jövőjének
meghatározó szegmense az energiaforrásokhoz való hozzáférhetőség. Ez mind az olajexportáló, mind az olajimportáló országok részéről összehangolt együttműködést és nem utolsósorban feszültségmentes kommunikációt igényel, különösen napjainkban, amikor a közel-keleti stabilitás visszaállítása kiemelt stratégiai jelentőségű. A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem külföldi PhD-hallgatója ad áttekintést erről a helyzetről. A nemzetközi tanulmányok jóvoltából végezetül bepillantást nyerhetünk Szlovénia alkotmányos demokráciájának
egyes elméleti és gyakorlati területeire, különös tekintettel a referendum intézményére.
Minden ország közigazgatásának egyik determináns tényezője a közszolgálati integritás
szintje, minősége. Ezen a területen egyetemünk oktatója-kutatója úttörő jelentőségű kutatásokat végzett, amelynek eredményét – szerzőtársával együtt – ismerteti folyóiratunkban.
A közigazgatás számára egyáltalán nem közömbös a tehetséggondozás, a jövő elitjének támogatása. Tanulmányunk a közszolgálati munkaerőpiac szempontjából elemzi ezt a problémát. Fenntarthatóság, humánerőforrás-gazdálkodás és közszolgálat címmel vizsgálja
a közszolgálat előtt álló kihívásokat az állandóan változó környezetben angol nyelvű tanulmányunk is. A közszolgálat versenyképessége, hatékonysága különös jelentőséget kap a közigazgatás átalakításának folyamatában, és a felhívott tanulmányok ennek megfelelően elemzik a közszolgálat egyes szegmenseit.
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