


Przedmowa

W czasach, gdy istnieje powszechna dostępność do Internetu i do zawartych 
tam różnorodnych tekstów, bez konieczności osobistego udania się do czytelni lub 
biblioteki, jak to było jeszcze 20 lat temu, trudno jest przekonać czytelnika do sięgania 
do konkretnego czasopisma i czytania zawartych tam artykułów naukowych. Niemniej 
jednak, aby znaleźć w Internecie odpowiedni artykuł (opracowanie) z dziedziny, która 
nas interesuje, konkretna osoba (autor) musiała daną treść przygotować. A jeśli jest 
to artykuł naukowy, musi być poddany rzetelnej ocenie (recenzji) innego fachowca 
z danej dziedziny wiedzy. W ten sposób uwiarygodniana jest treść. Niestety w Inter-
necie wiele jest opracowań anonimowych i nie są one poddane recenzjom, dlatego 
ich wiarygodność jest wątpliwa, podobnie jak to się dzieje w wielu komentarzach 
telewizyjnych, radiowych, gazetach, tygodnikach. W tym przypadku redaktor naczelny 
(i sekretarz) czuwa nad tym, by informacje i artykuły wyrażały idee reprezentowane 
przez właściciela gazety codziennej, tygodnika, stacji tv itp. Dlatego w większości 
gazet, czasopism ukazujących się co tydzień przemycanych jest wiele treści, których 
celem jest przekonanie czytelnika do poglądów reprezentowanych przez właściciela 
(większościowego udziałowca) gazety albo przez daną partię polityczną lub opcję 
ideową. Również w nauce nie ma w wielu dziedzinach jednoznacznych poglądów, 
w tym również w szeroko rozumianych naukach ekonomicznych obejmujących kie-
runek: ekonomia, zarządzanie, finanse i bankowość. Ba, poddaje się w wątpliwość, 
czy ekonomia w ogóle jest nauką1, ale jest na pewno dziedziną wiedzy, która ma 
zastosowanie praktyczne. Niestety okazuje się, że wiedza ekonomiczna przez zarzą-
dzających firmami, państwami jest słabo opanowana, skoro następuje upadek pod-
miotów gospodarczych, pojawiają się co kilka lat kryzysy finansowe2 i gospodarcze, 
państwa, samorządy, gospodarstwa domowe są zadłużone3 i znaczna ich część jest 
niewypłacalna. Wynika to z nieudolności zarządzania zasobami kadry kierowniczej, 
firm, samorządów, rządów w ciągle zmieniającym się otoczeniu i niedostosowywania 
się do nowych warunków. Ponadto chciwość zarządzających, dążących za wszelką 
cenę do osiągnięcia maksymalnego zysku, z jednoczesnym odchodzeniem od norm 
etycznych i wartości uznawanych przez naszych ojców, doprowadza do takiego 
skomplikowania funkcjonowania systemów, iż zarządzający, przy stanie wiedzy 
z przeszłości, nie są w stanie przewidzieć dalszego biegu wydarzeń i podejmują 
błędne decyzje, doprowadzające do zachwiania równowagi lub do krachu. Można 
więc twierdzić, iż niedostatek wiedzy i niskie morale wśród rządzących, a więc po-
dejmujących decyzje bieżące i strategiczne, są przyczyną kryzysów, upadków firm, 
bezrobocia, biedy. 

W tym miejscu warto przytoczyć za poetą T.S. Eliotem (1888–1965) „Gdzie 
jest wiedza, która się zagubiła pośród informacji? I gdzie jest mądrość, która się 

1 K. Kuciński (red.), Metodologia badań ekonomicznych. Dylematy, wyzwania. Difin, Warszawa 2010.
2 A. Sławiński, Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, „Ekonomista” 

2010 nr 2.
3 J. Kozioł, Dług publiczny i jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne, „Rocznik Żyrardowski”, 

tom VIII, WSRL, Żyrardów 2010.



Przedmowa 14

zatraciła w wiedzy?”. I dodajmy, a gdzie jest społeczna odpowiedzialność mię-
dzypokoleniowa4 i gdzie jest i jakie jest sumienie osób podejmujących decyzje 
na różnych szczeblach zarządzania. 

Istnieje więc potrzeba permanentnego uzupełniania wiedzy poprzez uczestnic-
two w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, konferencjach i czytanie ksią-
żek i czasopism naukowych, w których zawarta jest pogłębiona wiedza. Z dziedziny 
ekonomii taką wiedzę zawierają artykuły publikowane w „Ekonomiście” wydawanym 
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, w „Go-
spodarce Narodowej” wydawanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, 
w „Wiadomościach Statystycznych” wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny, 
w „Polityce Społecznej” wydawanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i wiele 
innych. Ponadto każda szanująca się Szkoła Wyższa lub jej wydziały wydają periodyki 
naukowe. Każdego roku z dziedziny nauk ekonomicznych ukazuje się szereg książek 
i ich recenzji zawartych w czasopismach (między innymi w wyżej wymienionych). 

Pomimo wielu ukazujących się czasopism naukowych w Polsce z dziedziny 
ekonomii, ambicją środowiska naukowego Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego 
w Żyrardowie jest włączenie się w nurt tych badań ekonomicznych, owocem 
których są artykuły opublikowane w 8 tomach „Rocznika Żyrardowskiego”. W za-
leżności od zawartej treści i podziału geograficznego, poszczególne artykuły 
przyporządkowano do odpowiednich działów. 

Tak jak w poprzednich tomach, również w niniejszym tomie IX w części 
pierwszej (patrz spis treści) zawarte są opracowania dotyczące problemów ogólno-
światowych. Artykuł prof. Kazimierza Kucińskiego spina problemy globalne z lokal-
nymi, zaś treść zawarta w opracowaniu dr. Jerzego Stopyry uzmysławia nam rolę 
banków centralnych w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego wywołanego przez 
nieodpowiedzialne decyzje sektora bankowego. W części drugiej (Europa) znajdują 
się 4 artykuły o zróżnicowanych problemach, które dotyczą Irlandii (sprawy socjalne, 
handel), Szwajcarii i Danii. W części trzeciej znajduje się 7 opracowań, których treść 
związana jest z obszarem całej Polski. Problemy poruszane w tych artykułach dotyczą 
zagadnień aktualnych (prywatyzacja, ochrona środowiska naturalnego, turystyka, 
kondycja finansowa banków, mienie komunalne) jak też wybiegających w przyszłość 
(emerytury). W części czwartej zawartych jest 5 opracowań geograficznie związanych 
z woj. mazowieckim, przy czym jedno z nich dotyczy niezbyt odległej przeszłości, jaką 
stanowi okres II Rzeczypospolitej. Wreszcie w części piątej związanej ze środowiskiem 
lokalnym, jakim jest Żyrardów, znajdują się trzy opracowania dotyczące przeszłości 
miasta, które w 2016 r. będzie obchodziło stulecie nadania mu praw miejskich. Treść 
„Rocznika” uzupełniają informacje i zdjęcia z życia szkoły oraz wykaz absolwentów, 
którzy ukończyli studia w roku akademickim 2010/11.

Życzę Czytelnikom interesującej lektury zawartej w tym tomie „Rocznika”, 
jak i w poprzednich 8 tomach.

      W. Rakowski
4 Przypomnijmy, że dług publiczny naszego kraju na koniec 2011 roku przekroczył 800 mld zł. Jego 

obsługa wymaga ponoszenia rosnących z każdym rokiem ogromnych wydatków budżetowych 
(21 mld zł w 2001 r., 32 mld w 2009 r., 34 mld w 2010 r., i 40 mld w 2011 r.). 


