Panie, Panowie,
z dość dużą satysfakcją przekazuję do wykorzystania czwarty numer Gospodarki
Współczesnej Roczników Naukowych UJK. Ciekawe artykuły zamieszczone w bieżącym numerze mają związek z uwarunkowaniami rozwoju gospodarczego w wymiarze lokalnym, zwłaszcza w aspekcie finansowym i zarządczym. Lokalność bowiem w znaczeniu nowoczesnym zyskuje na znaczeniu. Co więcej, prawdopodobna
jest teza o nabieraniu znaczenia lokalności, nie tylko w ekonomicznym znaczeniu.
Ważne jest, że lokalność zwłaszcza poza wielkim aglomeracjami, jej rozwój i pomyślność oraz coraz lepsze warunki życia, to wartości, jakby powiedział Immanuel
Kant, same w sobie. Dobro gospodarki lokalnej, co więcej – ludzi, musi skłaniać
m.in. finansistów i zarządców do badania możliwości przyspieszania rozwoju społeczno-gospodarczego. Tej tematyce właśnie poświęcono V. Ogólnopolskie Forum
Gospodarki Współczesnej, które odbyło się na początku grudnia 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Organizatorami było
po raz pierwszy nowo powstałe koło PTE w Piotrkowie Trybunalskim oraz jak zwykle dwie katedry tj. Katedra Zarządzania i Katedra Ekonomii. Wielkim zaszczytem
dla uczestników konferencji był patronat honorowy ze strony Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Pani Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej oraz Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Pana Krzysztofa Chojniaka.
Dużym sukcesem V. Ogólnopolskiego Forum Gospodarki Współczesnej były wyjątkowo ciekawe wystąpienia gości z zagranicy jak i z różnych ośrodków akademickich w kraju. Dotyczyło to m.in. reprezentantów takich uczelni jak Vaasa University
in Finland, SGGW w Warszawie, UJK w Kielcach, Uniwersytet Łódzki i WSBiP
w Ostrowcu Św. Co również bardzo ważne uczestniczyli w Forum szefowie samorządów gminnych, miejskich, powiatowych, przedstawiciele KWB w Bełchatowie,
prezesi i dyrektorzy banków, właściciele przedsiębiorstw prywatnych oraz liczne
grono doktorantów. Wyjątkowa ważna merytorycznie i twórcza była również dyskusja przedstawicieli tych środowisk.
Jak zwykle serdecznie dziękuję wszystkim autorom publikacji za napisanie artykułów. Dziękuję również pracownikom Katedry Ekonomii i Katedry Zarządzania,
recenzentom, członkom Rady Programowej oraz Komitetu Redakcyjnego, szczególnie dziękuję Pani dr Anetcie Zielińskiej za pomoc w przygotowaniu czwartego
numeru Gospodarki Współczesnej.
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