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Wstęp
Niniejsza publikacja jest efektem konferencji naukowej „Funkcje władz publicznych
w gospodarce rynkowej”, która odbyła się w dniach 26-27 sierpnia 2010 r. w Karpaczu. Celem konferencji była integracja środowiska naukowego i władz publicznych
odpowiedzialnych za kreowanie polityki gospodarczej na poziomie regionalnym,
lokalnym i krajowym w warunkach procesu globalizacji, integracji, a także niedawnego kryzysu o charakterze finansowym i gospodarczym. W dobie poważnego załamania gospodarczego w skali gospodarki światowej istotna jest zarówno właściwa
diagnoza przyczyn tego załamania, jak i znalezienie skutecznych metod łagodzenia
jego skutków. W dobie integracji rynków i dominacji korporacji transnarodowych
w systemie gospodarki światowej konieczne staje się wypracowanie nowych form
i metod oddziaływania państwa na gospodarkę. Interakcje między sektorem biznesu
a władzami publicznymi są bowiem wielorakie. Konieczne staje się określenie roli
państwa w warunkach braku stabilności gospodarki, w tym zwłaszcza zadań finansów publicznych czy polityki społecznej w łagodzeniu kryzysu. Ważnym aspektem
jest także aktywizacja gospodarki w skali regionalnej i lokalnej i szczególna rola
przypisywana samorządom terytorialnym, z uwzględnieniem elementów istotnych
dla kształtowania nowej gospodarki.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych z wielu polskich ośrodków akademickich, m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu,
a także przedstawiciele praktyki gospodarczej (Urząd Statystyczny we Wrocławiu).
Zaprezentowane w niniejszej publikacji artykuły dotyczą problematyki finansów
publicznych (w tym finansów samorządu terytorialnego), determinant rozwoju lokalnego i regionalnego, wpływu procesu integracji i globalizacji na procesy rozwoju
czy też kwestii zarządzania w gospodarce przestrzennej.

