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Wstęp
Od 1998 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu jest wydawana seria Gospodarka Przestrzenna. Inicjatorem wydawania
serii był Krzysztof R. Mazurski, a kontynuatorami (od 2002 r.) Zbigniew Przybyła
i Jacek Potocki. Niniejszy tom Gospodarki przestrzennej powstał przy współpracy
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Gospodarki Przestrzennej)
z Uniwersytetem Szczecińskim (Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych).
W dobie poważnych transformacji, zarówno globalnych, europejskich, jak
i w układzie regionalnym i lokalnym, konieczne wydaje się ciągłe diagnozowanie
społecznych, ekonomicznych i przestrzennych przyczyn tych zmian. Wiedza ta może
posłużyć do trafnego definiowania perspektywicznych modeli procesów rozwojowych
oraz odpowiedniego modyfikowania współczesnej polityki społeczno-gospodarczej
prowadzonej na szczeblu unijnym i krajowym.
W warunkach coraz dynamiczniejszych zmian i wynikającego z nich braku stabilności gospodarki konieczne jest zdefiniowanie roli sektora publicznego z jego
zadaniami w zakresie kształtowania finansów publicznych, polityki gospodarczej,
regionalnej czy społecznej. Z drugiej strony niezwykle istotne jest badanie wpływu
tych zmian na otaczającą nas rzeczywistość. Z tego względu przedmiotem uwagi jest
także lokalny i regionalny wymiar gospodarki i szczególna rola przypisana samorządowi terytorialnemu.
Tak zakreślony obszar zainteresowań wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i wymiany poglądów przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (w tym: ekonomii,
zarządzania, prawa, finansów publicznych, geografii i politologii). Z tego właśnie
względu w niniejszym tomie zebrano prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe,
których wspólnym mianownikiem jest przestrzenny wymiar opisywanych zjawisk
i procesów. Mamy nadzieję, że publikacja zostanie dobrze przyjęta przez Czytelników.
Jacek Potocki, Jerzy Ładysz
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