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WSTĘP
Prezentowany tom Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
jest już siedemnastą publikacją pt. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Efektem organizowanego corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej szerokiego
forum dyskusyjnego pracowników naukowych i praktyków samorządowych, podejmujących aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej, jest ponad siedemset
opracowań o charakterze naukowo-badawczym oraz aplikacyjnym.
Podobnie jak w ubiegłych latach zawartość tomu wypełniają opracowania dotyczące gospodarki lokalnej. Poruszono aspekty teoretyczne oraz omówiono studia
przypadków w zakresie: ekonomii sektora publicznego, rozwoju lokalnego, kreowania lokalnej przedsiębiorczości, marketingu terytorialnego, lokalnych klastrów, ekonomiki usług komunalnych oraz finansów lokalnych.
Prezentowana publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów
kierunku ekonomia oraz gospodarka przestrzenna, a także do pracowników samorządowych oraz radnych samorządów terytorialnych. Publikacja ta zawiera artykułu
naukowe będące wyrazem indywidualnych dociekań, koncepcji i ocen formułowanych przez ich autorów. Oddając do publicznej oceny kolejne opracowanie efektów
konferencji „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”, zapraszamy na kolejne jej
edycje.
Ryszard Brol

