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W zeszycie zaw arto artykuły powstałe w wyniku badań własnych p ro -
wadzonych przez pracow ników  K atedry  Polityki Ekonom icznej, Zakładzie 
G ospodarki K om unalnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w K atedrze Polityki 
Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych A kadem ii Ekonomicznej 
we W rocławiu. T em atyka zeszytu obejmuje zagadnienia rynku pracy, gos-

podarki regionalnej i lokalnej, k tóre są przedm iotem  specjalizacji zespołów 
wymienionych K atedr i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nakładem  W ydaw-
nictw a U niw ersytetu Łódzkiego w serii F o lia  O econom ica ukazało  się 
w ostatnich latach osiem zeszytów zatytułow anych Rynek pracy i bezrobocie.

Z akres analizy został podporządkow any budżetow i, jak i przyznano 
Katedrze Polityki Ekonomicznej. W wyniku tych ograniczeń autorzy korzystali 
głównie z publikow anych źródeł danych statystycznych (kom ercjalizacja 
dostępu do danych).

Treść zeszytu składa się z siedmiu artykułów , k tóre prezentujemy poniżej. 
W pierwszym artykule rozw ażana jest sytuacja na rynkach pracy krajów  
E uropy Środkowowschodniej. N a podstawie analizy danych statystycznych 
podjęta została próba podsum ow ania przemian, jakie nastąpiły w om awianej 
zbiorowości państw  pod kątem identyfikacji grup zyskujących i tracących 
w wyniku przechodzenia do gospodarki rynkowej. W yciągnięte wnioski są 
w przeważającej mierze pesymistyczne i nic napaw ają nadzieją na przyszłość.

W kolejnym  artykule poddano  analizie przestrzenne zróżnicow anie 
bezrobocia w polskiej gospodarce, uwzględniając trzy kry teria  ew iden-
cjonow ania w ystępowania bezrobocia według m iejica zam ieszkania, a więc 
województwo, m iasto lub wieś. D ociekania doprow adziły au tork i do wnios-
ków, k tóre m ogą być cennym przyczynkiem do syntezy zm ian systemowych 
w obrębie rynku pracy. A utork i wskazały m. in. na: znaczne zróżnicowanie 

przestrzenne bezrobocia, szczególnie wysoki poziom  bezrobocia młodzieży, 
„długookresow ość” pozostaw ania bez pracy, koncentrację natężenia w zbio-
rowości osób o niskich kwalifikacjach oraz wśród osób pozbawionych 
praw a do  zasiłku.

T em atyka następnego opracow ania dotyczy m etod analizy regionalnych 
rynków  pracy, w tym konkretyzacji pojęć regionalnych i lokalnych rynków  
pracy i oceny odpowiednich m etod badania sytuacji na tych rynkach. 

W skazano również na ew entualną przydatność diagnostyczną wybranych 
m etod do oceny regionalnych rynków pracy w „nowych w ojew ództw ach” .



W następnym  artykule prezentowane są, głównie na gruncie teorii, 

zagadnienia efektywności sektora publicznego w w arunkach konkurencji, na 

przykładzie służb i usług publicznych. Odniesiono się także do  niektórych 

aspektów  praktycznych działań om awianego sektora z odw ołaniam i do 

doświadczeń innych krajów.

Z kolei podjęto problem atykę współzależności systemowych w regionie. 

A u to r rozwija koncepcję regionu jak o  systemu ekonom icznego zbudow anego 

z trzech podsystemów: sterującego, ludności, zagospodarow ania, o raz prze-

strzeni. A kcentow ane jest znaczenie powiązań systemowych na poziomie 

regionalnym , krajowym , euroregionalnym  i globalnym.

W następnym  opracow aniu uwaga została skupiona na kwestii roli 

polityki regionalnej jako  dziedziny polityki ekonomicznej w procesie integracji 

z U nią Europejską. D okonano oceny spójności zasad konstruowania i realizacji 

polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej, sform ułow ano także 

rekom endacje pod adresem polskiej polityki regionalnej.

Zeszyt kończy artykuł w sprawie celów współczesnej polityki zagos-

podarow ania przestrzennego w kontekście harm onijnego zagospodarow ania 

Polski. A utorka zwraca uwagę na szczególne znaczenie zgodności celów 

polityki przestrzennej z celami polityki gospodarczej państwa. W yeksponowano 

pojęcie system u gospodarki przestrzennej -  pow iązania m iędzy celami 

i składnikam i w dążeniu do ich osiągnięcia.

Znaczenie zawartości zeszytu polega przede wszystkim na ukazaniu 

ak tualiów  w form ie opisu statystycznego, kom petentnego kom entarza, 

autorskich refleksji nad zawartością często nieznanych publikacji tematycznych, 

osobistych sugestii i przewidywań. Spodziewamy się pozyskać zainteresowanie 

szerokiego kręgu czytelników, wśród których znajdą się zapewne przed-

stawiciele sfer opiniotwórczych, decyzyjnych a także studentów  poszukujących 

źródeł wiedzy.


