Szanowni Państwo,
z dużą satysfakcją przekazuję do wykorzystania trzeci numer Gospodarki Współczesnej Roczników Naukowych UJK. Artykuły zaprezentowane w tym numerze
mają związek z ekonomicznymi, zarządczymi i finansowymi uwarunkowaniami
rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Problem jednak w tym, że z jednej strony coraz
częściej się mówi o zrównoważonym rozwoju, z drugiej zaś można mieć wiele wątpliwości czy zrównoważony rozwój jest równoznaczny z najszybszym rozwojem
przedsiębiorstw i państwa jako całości. Powstaje zatem pytanie – kiedy rzeczywiście
powinien być zapewniony rozwój zrównoważony a kiedy można by było okresowo rozwoju nie równoważyć. Wątpliwości związane ze zrównoważonym i nie zrównoważonym rozwojem mogą dotyczyć również odpowiedzi na pytanie – dla kogo
zrównoważony rozwój jest korzystny finansowo a dla kogo niekorzystny. Inny
w wielu obszarach bowiem jest punkt widzenia na te kwestie społeczeństwa jako
całości, poszczególnych przedsiębiorców, bankowców, aparatu fiskalnego itp.
Najogólniej można się chyba zgodzić, że zagadnienie zrównoważonego i nie
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw jest ważne, aktualne i wielowątkowe.
Był to wystarczający asumpt do tego by podjąć to zagadnienie na Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie IV. Forum Gospodarki Współczesnej.
Forum to odbyło się 17 czerwca 2016 roku w piotrkowskiej Filii. Gościliśmy po
raz kolejny liczne grono naukowców z różnych ośrodków uniwersyteckich zajmujących się finansowaniem rozwoju gospodarczego i zarządzaniem w tym zakresie.
Hasłem przewodnim były „Teoretyczne i aplikacyjne aspekty zarządzania rozwojem
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Patronat honorowy nad IV. Forum
Gospodarki Współczesnej objął J.M. Rektor UJK Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJK Prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner oraz
Prezydent Miasta Piotrkowa Pan Krzysztof Chojniak. Forum zakończyło się dużym sukcesem zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym.
Oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim autorom publikacji z kraju i z zagranicy za napisanie ciekawych i ważnych merytorycznie artykułów. Dziękuję również
pracownikom Katedry Ekonomii i Katedry Zarządzania, recenzentom, członkom
Rady Programowej oraz Komitetu Redakcyjnego za przygotowanie tego numeru
naszego Czasopisma.
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