
WPROWADZENIE 

Przedstawiona czytelnikom publikacja pt. „Konkurencyjno��

i innowacyjno�� gospodarki a bezrobocie” stanowi zbiór 21 opracowa�, które 

koncentruj� si� na ró�nych aspektach bezrobocia. Składa si� ona z czterech 

cz��ci. Cz��� I pt.: ”Teoretyczne analizy procesów gospodarczych” obejmuje 

4 artykuły. Cze�� II pt. „Konkurencyjno�� i innowacyjno�� gospodarki”
obejmuje równie� cztery artykuły. W cz��ci III pt. „Analizy rynku pracy” 

zamieszczono sze�� artykułów. Cz��� IV pt. „Problemy polityki gospodarczej”
zawiera siedem artykułów. 

Wi�kszo�� prezentowanych opracowa� ma charakter empiryczny. Natomiast 

cz��� opracowa� ma charakter zdecydowanie teoretyczny. Autorzy prezentuj�
w nich dorobek mi�dzynarodowej i polskiej my�li ekonomicznej, a tak�e swoje 

sugestie dotycz�ce polityki gospodarczej. 

J. Godłów-Legi�d	 w swoim artykule prezentuje oraz podejmuje prób� oceny 

argumentów zwolenników i przeciwników ingerencji pa�stwa w procesy 

gospodarcze. W artykule zweryfikowano trzy hipotezy badawcze. Po pierwsze, 

kryzys ujawnia, �e dominacja krótkookresowych celów ekonomicznych 

i politycznych oraz innowacje finansowe zmieniaj� zasadniczo rol� mechanizmu 

cenowego. Po drugie, bł�dne jest przeciwstawianie rynku i regulacji. Po trzecie, 

u podstaw kryzysu le�y pogwałcenie klasycznych zasad gospodarowania, które 

ma 	ródła zarówno w polityce, jak i metodologii współczesnej ekonomii. 

Celem opracowania S. I. Bukowskiego jest próba odpowiedzi na pytanie, czy 

na gruncie dorobku teorii ekonomii da si� wyja�ni� ex ante zjawiska zachodz�ce 

w gospodarce. Autor ponadto podejmuje równie� kwesti� roli polityki 

makroekonomicznej w przeciwdziałaniu recesji.  

W opracowaniu J. L. Bednarczyka przedstawione zostały teoretyczne 

i praktyczne aspekty polityki antyinflacyjnej na przykładzie krajów Eurolandu. 
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Autor prezentuje równie� alternatywny model okre�lania celu inflacyjnego przez 

EBC, oparty na koncepcji inflacji neutralnej (inflacji nie spowalniaj�cej wzrostu 

gospodarczego). 

Celem artykułu I. Bludnik jest przedstawienie teoretycznych podstaw 

polityki makroekonomicznej (tzn. polityki fiskalnej i pieni��nej) w ramach 

nowej syntezy neoklasycznej. Artykuł ten ma charakter teoretyczny. 

Celem artykułu E. Dworak i W. Kasperkiewicza jest ocena poziomu 

innowacyjno�ci gospodarki polskiej na tle krajów Unii Europejskiej. 

W opracowaniu podj�to równie� prób� wyja�nienia przyczyn niskiej 

innowacyjno�ci polskiej gospodarki oraz odpowiedzi na pytanie dotycz�ce 

wyboru strategii innowacyjnej dla polskiej gospodarki. 

J. Rosiek oraz A. Zygula w swoim artykule podejmuj� prób� pokazania 

zró�nicowania poziomu konkurencyjno�ci rynków pracy w krajach UE. Oprócz 

analiz empirycznych w opracowaniu zostały przedstawione rozwa�ania 

teoretyczne dotycz�ce poj�cia oraz determinantów konkurencyjno�ci rynku 

pracy. 

W artykule S. Roszkowskiej podj�ta została próba okre�lenia regionalnego 

zró�nicowania konkurencyjno�ci gospodarki na szczeblu powiatów w Polsce 

w latach 2003–2008. W opracowaniu w oparciu o metod� taksonomiczn�
oszacowano wska	niki konkurencyjno�ci gospodarki powiatów. 

W opracowaniu E. Kwiatkowskiego i L. Kucharskiego zbadano wpływ 

poziomu konkurencyjno�ci gospodarki na sytuacj� na rynkach pracy. W artykule 

oprócz rozwa�a� teoretycznych przedstawiono równie� wyniki analiz 

empirycznych dotycz�cych wpływu konkurencyjno�ci na sytuacj� na 

powiatowych rynkach pracy w Polsce w latach 2003–2008. 

Celem opracowania W. Jarmołowicza i M. Knapi�skiej jest prezentacja, 

analiza i ocena zmian na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 

2000–2009. W artykule przedstawiono poziom oraz tendencje zmian 

podstawowych wielko�ci dotycz�cych rynku pracy w Polsce i w UE.  

Celem opracowania T. Misiaka oraz T. Tokarskiego jest statystyczna analiza 

wpływu stóp wzrostu PKB na stopy wzrostu liczby pracuj�cych i stopy 

bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. W analizach empirycznych 

uwzgl�dniono równie� wpływ wspólnej waluty euro na ww. zmienne 

makroekonomiczne.  

P. Kubiak w swoim artykule podejmuje analiz� oczekiwa� płacowych 

bezrobotnych w Polsce oraz ich determinantów. W opracowaniu przedstawiono 

wyniki analiz ekonometrycznych w oparciu o dane pochodz�ce z BAEL-u. 

Kolejny artykuł, którego autorem jest K. Nyklewicz podejmuje problematyk�
znaczenia pracy skróconej dla stabilizacji zatrudnienia w Republice Federalnej 

Niemiec. Oprócz ogólnej charakterystyki rodzajów pracy skróconej 
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przewidzianej w niemieckim prawie, autor prezentuje rozwój oraz znaczenie 

tych instrumentów dla stabilizacji zatrudnienia w RFN. 

Celem artykułu A. Owczarczyk jest zbadanie tendencji zmian zatrudnienia 

w małych i �rednich przedsi�biorstwach w Polsce w latach 1998–2007 oraz 

zbadanie statystycznych zale�no�ci mi�dzy stop� bezrobocia a dynamik�
zatrudnienia w małych i �rednich przedsi�biorstwach zarówno w uj�ciu 

agregatowym, jak i regionalnym.  

Celem tego artykułu K. My�li�skiej jest przedstawienie tendencji oraz 

uwarunkowa� sytuacji na rynku pracy w woj. łódzkim. Autorka przedstawiła 

równie� oszacowania poziomu bezrobocia strukturalnego w woj. łódzkim. 

W opracowaniu A. Krajewskiej i P. Krajewskiego przedstawiono rozkład 

obci��e� fiskalnych w Polsce. W opracowaniu na podstawie analizy polskiego 

systemu finansowego zweryfikowano hipotez�, �e obci��enia podatkowe 

nakładane na przedsi�biorców uległy w badanym okresie zmniejszeniu 

w porównaniu z opodatkowaniem pracy. 

W artykule A. Rogut i Z. 
ółkiewskiego podj�to prób� odpowiedzi na 

pytanie, czy płaca minimalna w Polsce powinna by� zró�nicowana regionalnie. 

Oprócz rozwa�a� teoretycznych w opracowaniu przedstawiono wyniki 

oszacowa� modeli ekonometrycznych.  

Celem artykułu A. Stepniak-Kucharskiej jest przedstawienie pakietu 

antykryzysowego uchwalonego w 2009 roku w Polsce. W artykule podj�te 

zostały równie� rozwa�ania na temat wykorzystania oraz skuteczno�ci 

dost�pnych instrumentów.  

W swoim artykule A. Organi�ciak-Krzykowska podejmuje prób� oceny 

efektywno�ci aktywnych programów rynku pracy w woj, warmi�sko-mazurskim 

w latach 1999–2008. Artykuł ma charakter empiryczno-teoretyczny. 

Celem artykułu Ł. Arendta jest przedstawienie potrzeb i oczekiwa�
pracodawców wobec Ochotniczych Hufców Pracy. Opracowanie ma charakter 

empiryczny. W artykule wykorzystano dane z bada� ankietowych 

przeprowadzonych w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim 

i wielkopolskim 

Celem artykułu J. Stasiaka jest próba odpowiedzi na pytania, w jakim 

kierunku zmierza system edukacji w Polsce oraz czy system edukacji jest 

dostosowany do potrzeb rynku pracy. W artykule przedstawiono zmiany 

systemu edukacji w Polsce oraz dane statystyczne dotycz�ce struktury 

kształcenia. 
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Celem artykułu M. Kozłowskiego jest próba ukazania wpływu organizacji 

rz�dowych na zakres partycypacji finansowej na poziomie przedsi�biorstwa. 

W artykule podj�to prób� odpowiedzi na pytania dotycz�ce strategii oraz działa�
poszczególnych rz�dów w kierunku wspierania partycypacji finansowej. Autor 

próbuje równie� odpowiedzie� na pytanie, jakie przeszkody mog� utrudnia�
dalszy rozwój partycypacji finansowej. 

         Eugeniusz Kwiatkowski 

         Leszek Kucharski 


