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Niniejszy zeszyt jest zbiorem referatów przygotowanych na konferencję 
naukową „Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej -  dostosowania 
polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku”, która odbyła się 
w Bełchatowie w dniach 23-25.09.2002 r. Konferencja została zorganizowana 
przez Katedrę Polityki Ekonomicznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego. Była ona kolejną z mającego wieloletnią tradycję 
cyklu spotkań naukowych Katedr Polityki Ekonomicznej (Gospodarczej) 
wyższych uczelni w Polsce. Ideą corocznych konferencji katedr jednoimiennych 
z tej dziedziny jest konfrontacja wyników penetracji naukowych z jednej 
strony, a z drugiej -  wymiana informacji o doświadczeniach z zakresu 
dydaktyki przedmiotu „polityka ekonomiczna” . Ich pokłosiem są opracowania 
będące zbiorami referatów naukowych, poruszających aktualne problemy 
polityki gospodarczej na tle teoretycznych ujęć podejmowanych zagadnień. 
Podobny charakter ma zeszyt niniejszy. Zawiera on referaty przygotowane 
w różnych ośrodkach, napisane i wygłoszone tak przez niekwestionowane 
autorytety naukowe w tej dziedzinie, jak i przez młodych naukowców, 
wkraczających dopiero na trudną ścieżkę wypracowywania własnej pozycji 
naukowej. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania wiedzy o aktualnym 
stanie badań w obszarze polityki ekonomicznej oraz rozpoznania zróż
nicowanych poglądów środowiska zajmujących się nią badaczy1.

Problematyka konferencji koncentrowała się na dwóch współzależnych 
zagadnieniach: regulacyjnych aspektach polityki ekonomicznej oraz niezbęd
nych dostosowaniach polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego 
rynku. Współzależność ta jest zdeterminowana co najmniej dwoma czynnikami: 
po pierwsze -  bliskim członkostwem Polski w najbardziej rozwiniętej 
wspólnocie międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, a tym samym 
zwiększeniem udziału i znaczenia polskiej gospodarki na rynkach światowych, 
po drugie zaś -  koniecznością włączenia w nasilającą się w ostatnich latach 
dyskusję dotyczącą zakresu i roli regulacyjnej roli państwa we współczesnych 
wysoko rozwiniętych gospodarkach.

1 Zgodnie z wolą, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji, prof. dr. hab. 
Zbigniewa Kaźmierczaka, opublikowano wszystkie zgłoszone na nią materiały.



W referatach zgłoszonych na konferencję dało się wyodrębnić wyraźnie 
trzy ujęcia podjętego zagadnienia, obejmujące aspekty makroekonomiczne, 
mikroekonomiczne i sektorowe. Aspektom tym poświęcone zostały kolejne 
części zeszytu.

Część pierwsza objęła aspekty makroekonomiczne. Znalazły się w niej 
rozważania dotyczące, m. in.:

-  związków między zjawiskami decentralizacji oraz integracji i globalizacji 
w ujęciu historycznym;

problematyki konstrukcji i realizacji polityki gospodarczej w Polsce 
w okresie transformacji ex post i ex ante;

-  narzędziowej strony polityki ekonomicznej realizowanej w Polsce oraz 
w Unii Europejskiej;

-  funkcjonowania rynku kapitałowego;
polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw;

-  funkcjonowania rynku pracy.
Część druga zawiera aspekty mezoekonomiczne, a m. in. kwestie: 

rozwoju regionalnego, jego tendencji i uwarunkowań;
-  zarządzania i finansowania gospodarki samorządowej; 

wybranych problemów gospodarczych poszczególnych regionów.
W części trzeciej podjęto kwestie związane z aspektem sektorowym, 

koncentrując się na sektorze elektroenergetycznym.
Zakres tematyczny przedstawionych referatów świadczy o rozległości 

problematyki wiążącej się z regulacyjnymi aspektami polityki ekonomicznej 
w świetle dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego 
rynku i mnogości jej punktów widzenia. Świadczy również o potrzebie 
dalszych prac badawczych w tej dziedzinie.

Niniejszy tekst miał być napisany przez prof. dr. hab. Zbigniewa 
Kaźmierczaka, kierownika Katedry Polityki Ekonomicznej Wydziału Eko
nomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, pomysłodawcy i or
ganizatora konferencji. Nie zdążył go już przygotować. Odszedł od nas tak 
niespodziewanie -  znakomity uczony, wspaniały nauczyciel, niezawodny 
kolega. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
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