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Wstęp
Ekonomia to publikacja wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowania zawarte w niniejszej książce są poświęcone
rozważaniom dotyczącym aktualnych problemów naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią.
W tym tomie poszczególni Autorzy zaprezentowali wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie jakości życia i rozwoju społecznego-ekonomicznego, rynku pracy i procesów demograficznych. W opracowaniu tym znalazły
się także rozważania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), dylematów współczesnych teorii ekonomicznych, zrównoważonego rozwoju oraz roli
innowacji, kapitału intelektualnego i kapitału społecznego w gospodarce. Ponadto
część publikacji dotyczy modelu konsumpcji, handlu internetowego, funkcji sektora
bankowego oraz systemów regulacji rynku energii i produktów rolnych.
Publikacja adresowana jest 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 tego opracowania były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki
ekonomicznej, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich
rzetelne recenzje.
Ze swej strony składam wyrazy uznania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim
osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie tej książki.
Mam głębokie przekonanie, że niniejsze opracowanie będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych oraz że dzięki niemu w przyszłości
powstanie wiele równie interesujących publikacji.
Jerzy Sokołowski

