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Wstęp

Artykuły zamieszczone w niniejszym, czternastym zeszycie „Gospodarki przestrzennej” przygotowanym w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poświęcone są wybranym problemom planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie publikowane teksty odzwierciedlają aktualne problemy badawcze Autorów z rozmaitych dziedzin gospodarki przestrzennej. W zeszycie zaprezentowano
wyniki badań naukowych dotyczących takich obszarów gospodarki przestrzennej,
jak: ład przestrzenny, polityka regionalna, rozwój zrównoważony regionów, regionalny rynek pracy, innowacyjność województw, strategie województw w obszarze
zrównoważonego rozwoju i transportu, baza ekonomiczna miasta, koncepcja miasta
kreatywnego, suburbanizacja, obszary przygraniczne, obszary wiejskie, kapitał
ludzki, jakość życia, gospodarka nieruchomościami, marketing terytorialny, środki
europejskie i ich wpływ terytorialny, ekonomiczne implikacje decyzji planistycznych w gminach i inne. Treści zawarte w artykułach stanowią osobisty pogląd Autorów na przedstawiony w nich problem. Każdy tekst podlegał recenzowaniu przez
dwóch recenzentów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
Wyrażamy przekonanie, że publikacja ta będzie stanowiła istotny wkład w rozwój gospodarki przestrzennej jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, będzie
także inspiracją do dalszych badań i analiz porównawczych. Większość artykułów
oprócz wartości czysto naukowej ma także walor aplikacyjny. Pozwala to z optymizmem spoglądać w przyszłość tej szybko rozwijającej się dziedziny naukowej, jaką
jest gospodarka przestrzenna.
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