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Wstęp
Książka Ekonomia została wydana w serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorami artykułów w niej zawartych są pracownicy najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych.
Podjęta w opracowaniu tematyka wpisuje się w szeroki wachlarz zjawisk ekonomicznych obserwowanych w skali makroekonomicznej. Autorzy prezentują wyniki
swoich badań w zakresie zmian obserwowanych na rynku pracy oraz problemów
w dziedzinie demografii. W publikacji podjęto także problematykę innowacyjności
oraz kapitału ludzkiego, które w znacznym stopniu determinują pozycję konkurencyjną
danej gospodarki. Istotną część opracowania stanowią artykuły, w których analizie
poddano zagadnienie wzrostu gospodarczego.
Adresatami niniejszej książki są przedstawiciele środowisk naukowych, studenci
wyższych uczelni na wszystkich poziomach kształcenia oraz osoby, dla których interesujące jest wyjaśnianie istoty i charakteru zjawisk ekonomicznych, w tym praktycy. Poszczególne fragmenty książki były recenzowane przez grono profesorów
uniwersyteckich, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za wnikliwe
i rzetelne recenzje.
Podziękowania za włożony trud w powstanie tej publikacji składam także pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu oraz pracownikom Wydawnictwa.
Pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że książka, którą oddajemy w Państwa
ręce, stanowić będzie inspirację do dalszych badań naukowych, co przyczyni się do
powstania równie interesujących opracowań w przyszłości.
Jerzy Sokołowski
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