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Wstęp

Polityka ekonomiczna to kolejna publikacja wydana w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, stanowiąca drugą część cyklu
pt. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych (część pierwsza wydana w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego” nr 509). Jej
składowe stanowią dorobek uczestników konferencji pod tym samym tytułem, skupiającej grono pracowników najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych.
Artykuły zawarte w niniejszej publikacji zostały poświęcone rozważaniom nad
wieloaspektowym spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z polityką ekonomiczną, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Liczni
autorzy zaprezentowali tu wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących stymulowania konkurencyjności sektora
MŚP oraz aktywnego wspierania, zarówno przez państwo, jak i przez władze lokalne, nowo powstających podmiotów gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości.
Poruszono tu również zagadnienia zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co stanowi wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Publikacja zawiera ponadto opracowania odnoszące się do internacjonalizacji działalności gospodarczej, współpracy międzynarodowej, polityki
regionalnej i lokalnej, konkurencyjności powiatów i gmin i ich rozwoju społeczno-gospodarczego, a także produkcji rolnej i problemów sektora usług transportowych.
Publikacja ta jest adresowana do środowisk naukowych i studentów wyższych
uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się problemami polityki ekonomicznej. Poszczególne jej artykuły były recenzowane przez profesorów uniwersytetów,
w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym
w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich rzetelne recenzje. Składam
również wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym w powstanie tej książki.
Jestem przekonany, że Polityka ekonomiczna będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych i przyczyni się do powstania równie interesujących opracowań w przyszłości.
Jerzy Sokołowski

