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Wstęp
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych to publikacja
wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
stanowiąca znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się
w Polsce ośrodków naukowych. Składa się z 35 artykułów, z czego dwa przygotowano w języku angielskim.
Prezentowane opracowania zawierają rozważania odnoszące się do wielu aktualnych problemów naukowo-badawczych dotyczących wielu aspektów teorii ekonomii
oraz realizacji polityki ekonomicznej w wymiarze mikro- i makroekonomicznym.
Autorzy tekstów zebranych w niniejszej książce opisują wyniki swoich dociekań
naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz związanych z rozwojem
gospodarczym i polityką gospodarczą na szczeblu zarówno centralnym, jak i samorządowym. Niniejsza publikacja zawiera ponadto opracowania poświęcone polityce
podatkowej, pieniężnej, bankowości i usługom finansowym. Poruszana jest w niej
również tematyka zarządzania przedsiębiorstwem, spójności społecznej na obszarze Unii Europejskiej, polityki rolnej i handlu żywnością, mieszkalnictwa, transportu, jak również kwestie związane z rozwojem konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw, efektywności wydatków na B+R oraz zmian struktury zatrudnienia
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
Książka jest kierowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób w praktyce zajmujących się finansami publicznymi, współczesnymi
problemami polityki ekonomicznej czy ekonomii. Poszczególne jej fragmenty były
recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr
ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym chciałbym serdecznie podziękować.
Składam wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim osobom
i instytucjom przyczyniającym się do powstania tej książki za ich zaangażowanie
i wkład w powstanie publikacji.
Jestem w pełni przekonany, że książka Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań
naukowych, przyczyniając się w przyszłości do powstania równie interesujących
opracowań.
Jerzy Sokołowski

