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Wstęp

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 509 zawierają
43 artykuły, w tym kilka w języku angielskim, stanowiące znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków akademickich.
Zostały one poświęcone rozważaniom odnoszącym się do szerokiego spektrum aktualnych problemów naukowo-badawczych, które dotyczą wielu aspektów teorii
ekonomii oraz realizacji polityki ekonomicznej – w skali mikro- i makroekonomicznej.
W publikacji bardzo liczne grono autorów zaprezentowało rezultaty swoich
dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz związanych
z polityką gospodarczą, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym,
oraz rozwojem społeczno-gospodarczym. Ponadto publikacja ta zawiera opracowania dotyczące finansów publicznych, polityki fiskalnej w wymiarze krajowym
i unijnym, a także polityki podatkowej, polityki pieniężnej, bankowości i analizy
finansowej przedsiębiorstw.
Omówiono zagadnienia związane z problematyką rynku pracy, wydajności pracy i zróżnicowania wynagrodzeń. Wiele miejsca poświęcono również problematyce
dotyczącej polityki rolnej, efektywności produkcji rolnej, prac B+R w obszarze rolnictwa oraz międzynarodowego handlu żywnością. Ponadto część autorów skupiła
swoją uwagę na gospodarce turystycznej, górnictwie, rynku energii elektrycznej,
rynku mediów, transporcie lotniczym, a także na kwestiach związanych z kapitałem
intelektualnym i teorią innowacji.
Publikacja jest adresowana do środowisk naukowych i studentów wyższych
uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują 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 w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich rzetelne recenzje.
Ze swej strony składam wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim
osobom i instytucjom za ich zaangażowanie i wkład w powstanie tej publikacji.
Żywię też głębokie przekonanie, że ona będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do publikowania równie interesujących opracowań
w przyszłości.
Jerzy Sokołowski

