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Wstęp

Początek trzeciego tysiąclecia przyniósł, niespotykane w dotychczasowej
historii gospodarczej Polski, wielkie wyzwania rozwojowe. Wraz z przystąpieniem do
Unii Europejskiej mamy niepowtarzalną szansę włączenia się w główny nurt
nowoczesnej gospodarki światowej i czerpania korzyści, płynących z między
narodowego podziału pracy. Rozpoczęta w 1990 r. transformacja systemowa,
obejmująca radykalne zmiany ustrojowe i gospodarcze, jest warunkiem przezwyciężenia
dystansu ekonomicznego i cywilizacyjnego, dzielącego nas od państw wysoko
rozwiniętych. Od 14 lat jesteśmy poddawani głębokiej i nieuchronnej presji
restrukturyzacji, zdeterminowanej tworzeniem podstaw regulacyjnych gospodarki
rynkowej oraz:
1) potrzebą przebudowy i modernizacji pozostałości gospodarki socjalistycznej;
2) włączeniem do wspólnego rynku europejskiego, wymuszającym poszukiwanie
nowych przewag konkurencyjnych i sektorów szansy;
3) procesem globalizacji, determinującym

innowacyjność, niezbędną w tworzeniu

podstaw nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
Przyszła pozycja konkurencyjna gospodarki zależy od umiejętności sprostania
tym wyzwaniom. Konieczność zmian wydaje się oczywista, choć często są one bolesne
i

wywołują

opór

różnych

środowisk.

Szczególnie

„baronowie”

gospodarki

socjalistycznej, będący bazą rewolucji „solidarnościowej”, czują się oszukani
i z trudnością akceptują reguły gospodarki rynkowej.
Powodzenie procesu modernizacji polskiej gospodarki jest zdeterminowane
przede wszystkim przez:
-

aktywność i przedsiębiorczość ludzi zdolnych do rozwijania nowych biznesów;

-

tworzenie rynkowego ładu ekonomiczno-społecznego, czytelnego oraz powszechnie
akceptowanego i respektowanego;
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-

ofensywną politykę strukturalną, tworzącą podstawy rozwoju konkurencyjnych
w wymiarze globalnym przedsiębiorstw i sektorów gospodarki.

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej pozostawiają ciągle
wiele do życzenia. Od 1990 r. znacznie więcej energii i środków przeznaczał rząd na
obronę „pomników” gospodarki planowej (górnictwo, hutnictwo, PKP), mniej - na
kształtowanie warunków rozwoju nowych konkurencyjnych firm i obszarów aktywności
gospodarczej.
Prezentowana

książka

przedstawia

dokonania

naukowe

pracowników

i współpracowników działającej od dwóch lat Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej
w Ostrołęce. Stanowi próbę opisu i oceny wybranych mechanizmów strukturalnych,
determinujących rozwój polskiej gospodarki. Nie obejmuje w pełni podjętej
problematyki. Jest zbiorem dziewięciu samodzielnych artykułów, systematyzujących
rozważania w czterech płaszczyznach: kontekst europejski, analizy strukturalne
i instrumentalne propozycje lepszego zarządzania biznesem, oraz - mezoekonomiczna
ocena przeobrażeń lokalnej gospodarki miasta Ostrołęki.
Powstanie

niniejszej

publikacji

uzasadniają przesłanki

poznawcze

i dydaktyczne. Po nasze opracowanie mogą sięgnąć zainteresowani problematyką
rozwoju polskiej gospodarki studenci, ekonomiści, politycy i działacze publiczni, a także
ludzie biznesu.
Prezentowany tom otwiera serię opracowań, będących wynikiem aktywności
badawczej i popularyzatorskiej pracowników WSES. Zamierzamy je poświęcić
zagadnieniom ekonomicznym, ważnym dla rozwoju polskiej gospodarki.
Serdecznie zapraszamy do lektury i jednocześnie zachęcamy do polemiki
z autorami poszczególnych tekstów.
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