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Wstęp
Oddajemy Państwu do rąk publikację Polityka ekonomiczna, która 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
wieloaspektowego spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z polityką ekonomiczną zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Poszczególni
autorzy prezentują tu wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości i działalności sektora MSP, czynników wzrostu poziomu
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, polityki państwa w obszarze
rynku energii i rynku pracy, a także polityki proeksportowej.
Publikacja zawiera ponadto opracowania poruszające kwestie dotyczące funkcjonowania przemysłu przetwórczego, rozwoju produkcji rolnej i obszarów wiejskich, problematyki integracji europejskiej i absorpcji funduszy europejskich, polityki regionalnej i lokalnej, rozwoju turystyki oraz efektywności edukacji.
Niniejsza książka jest adresowana zarówno do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni, jak i do osób, które w praktyce zajmują się różnymi zagadnieniami ekonomicznymi. 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.
Składam też 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.
Jestem w pełni przekonany, że książka Polityka ekonomiczna będzie Państwa
inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do stworzenia równie
interesujących opracowań w przyszłości.
Jerzy Sokołowski
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