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Wstęp
Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu zorganizowała w dniach 19-21 kwietnia 2010 r. trze
cią już konferencję dotyczącą polityki spójności Unii Europejskiej pt. Jaka polityka
spójności po 2013 k ? Konferencja była kolejną z cyklu Polityka spójności Unii Eu
ropejskiej - cele, efekty realizacji, problemy do dyskusji.
Na nasze zaproszenia odpowiedziało nie tylko środowisko naukowe, ale także
praktycy zarządzający rozwojem społeczno-gospodarczym w różnych instytucjach,
w tym przede wszystkim w samorządach terytorialnych. Udział w konferencji wzię
ło 67 osób. Najliczniej były reprezentowane zespoły naukowe prowadzące badania
w dziedzinie polityki: gospodarczej, budżetowej, regionalnej, a także badania doty
czące rozwoju przestrzennego, integracji europejskiej, zatrudnienia i funkcjonowa
nia rynków pracy.
Na konferencji wygłoszone zostały 32 referaty w ramach następujących sek
cji: Wzrost gospodarczy i rozwój zrównoważony w Unii Europejskiej, Rola polityki
spójności Unii Europejskiej w podnoszeniu poziomu rozwoju i konkurencyjności
polskich regionów, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 wobec
problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Warunki przełamania sła
bej dynamiki rozwoju polskich regionów, Polityka spójności wobec rynków pracy
w Unii Europejskiej, Spójność terytorialna w polityce krajowej oraz w polityce Unii
Europejskiej, Przyszłość polityki spójności - koncentracja na celach prorozwojo
wych Wspólnoty.
Na konferencję przygotowaliśmy dwa tomy opracowań, które stały się podstawą
do wygłoszenia referatów przez ich autorów. Pierwszy, pt. Jaka polityka spójności
po roku 2013, został wydany w serii „Prace Naukowe” przez Wydawnictwo Uni
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i rozdany uczestnikom konferencji. Dru
gi tom, przygotowany już po konferencji, również zawiera opracowania odnoszące
się do problemów spójności rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego
obecnej i przyszłej Unii Europejskiej.
Wydanie obu tomów sfinansowano ze środków projektu badawczego Minister
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 11403232/457 pt. Rozwijanie konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości a poprawa spójności społecznej,
ekonomicznej i przestrzennej w polskich regionach po 2006 roku. Mamy nadzieję, że
w obu tomach udało się zgromadzić opracowania interesujące, odnoszące się zarów
no do sukcesów, jak i porażek europejskiej oraz polskiej polityki spójności. Zgodnie
z przyjętymi zasadami, ostatnia swoimi zadaniami ściśle wpisuje się w realizację
celów unijnej polityki spójności.

10

Wstęp

Autorzy opracowań zamieszczonych w obecnym tomie zwracają uwagę, że od
Unii Europejskiej, jej członków oraz jej regionów zachodzące przemiany wymagają
reform gospodarczych, pozwalających obronić jej dotychczasową ważną pozycję na
rynku globalnym. Sądzą również, że w coraz bardziej integrującym się społeczeń
stwie europejskim rozstrzygnięcia w wielu ważnych dziedzinach gospodarczych
i społecznych wymagają wprowadzenia nowych systemów zarządzania, koordynu
jących interwencję pomiędzy poziomem unijnym, krajowym, regionalnym i lokal
nym. W ten sposób Unia powinna być zarządzana nie tylko na podstawie konsensusu
wynikającego ze stosowania zasady pomocniczości. Autorzy uznają także, że należy
tworzyć warunki do bardziej elastycznego funkcjonowania, wykorzystującego wie
dzę i umiejętności społeczeństw członków Unii na różnych poziomach podejmo
wania decyzji w ramach prowadzonej polityki publicznej, w tym również polityki
spójności. Uważają, że jest to zadanie strategiczne nie tylko dla polityki spójności
Polski, ale również dla polityki spójności Unii Europejskiej.
Opracowania zamieszczone w obu tomach - dzięki zgromadzeniu na konferencji
szerokiego grona autorów reprezentujących spektrum liczne dziedziny nauki oraz
wiele poglądów - odnoszą się zarówno do obecnych, jak i przeszłych celów unijnej
polityki spójności oraz sposobów jej realizacji, oraz są interesujące dla szerokiego
grona czytelników zajmujących się tematyką stosunków międzynarodowych, globa
lizacji, konkurencyjności i innowacyjności. Obie publikacje mogą być przydatne dla
praktyków i będą mogły być wykorzystane w procesie dydaktycznym na wyższych
uczelniach.
Mirosława Klamut

