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Wstęp
Publikacja „Ekonomia” została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Zawarte w niej opracowania odnoszą się do stosunkowo szerokiego spektrum problemów
naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią. Poszczególni autorzy przedstawiają wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie
rynku pracy i działań państwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i redukcji bezrobocia.
W opracowaniu tym poruszono także kwestie związane ze wzrostem i rozwojem gospodarczym w dobie światowego kryzysu finansowego oraz zagadnienia dotyczące
kapitału ludzkiego, zrównoważonego rozwoju i wahań koniunkturalnych. Część publikacji dotyczy wpływu polityki monetarnej i fiskalnej państwa na funkcjonowanie
i stabilizację gospodarki oraz koncepcji państwa dobrobytu, nierówności w poziomie życia pomiędzy państwami, problemów globalizacji, jak również metodologii
nauk ekonomicznych.
Niniejsza książka jest adresowana w głównej mierze do środowisk naukowych
i studentów wyższych uczelni na wszystkich poziomach kształcenia, ale także do
osób zainteresowanych różnymi zagadnieniami i zjawiskami ekonomicznymi.
Poszczególne fragmenty tej publikacji były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej,
którym chciałbym serdecznie podziękować za ich rzetelne recenzje. Składam także
wyrazy uznania wszystkim pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pracownikom Wydawnictwa
za wiele wysiłku i zaangażowanie, dzięki któremu powstała ta publikacja.
Mam głębokie przekonanie, że książka „Ekonomia”, którą oddajemy w Państwa
ręce, będzie inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do powstania
równie interesujących opracowań w przyszłości.
Jerzy Sokołowski
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