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Wstęp
W dniach 20-21 września 2017 roku Wydział Nauk Ekonomicznych obchodził jubileusz 70-lecia istnienia. Program uroczystości obejmował uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz jubileuszową konferencję naukową pt. „Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy”.
W uroczystościach wzięło udział około 450 osób z całej Polski – przedstawicieli
szeroko pojętego środowiska akademickiego: pracowników naukowych aktywnych
zawodowo i emerytowanych, studentów, absolwentów oraz administracji.
Podczas konferencji wygłoszono około 120 referatów, które zebrano w cztery
publikacje: monografię naukową oraz trzy tomy prac naukowych. Tom pierwszy,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 490, zawiera artykuły z obszaru geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarki przestrzennej.
Tom drugi, Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu nr 498,
zawiera artykuły z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych. Niniejsza publikacja stanowi tom trzeci i obejmuje artykuły tematycznie powiązane z ekonomią, finansami oraz naukami o zarządzaniu. Artkuły ze względów praktycznych
zostały uszeregowane w porządku alfabetycznym.
Tematyka artykułów z obszaru ekonomii wiąże się ściśle z kryzysami w gospodarce światowej, z uwzględnieniem takich ich aspektów, jak teoretyczne aspekty
kryzysów ekonomicznych, przyczyny oraz przebieg kryzysów ekonomicznych, metody przewidywania i przeciwdziałania kryzysom ekonomicznym, ekonomiczne,
ekologiczne i społeczne skutki kryzysów ekonomicznych, a także rola współpracy
międzynarodowej w przeciwdziałaniu kryzysom ekonomicznym i łagodzeniu ich
skutków. Dodatkowo podjęto zagadnienia ekonomii ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.
Tematyka artykułów z obszaru finansów dotyczy głównie finansów korporacyjnych – wyzwań i dylematów stojących przed tą subdyscypliną w XXI wieku. Autorzy poruszyli kwestie związane z wpływem polityki fiskalnej na decyzje finansowe,
narzędziami zarządzania finansowego, oceną sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, wyborem i oceną projektów inwestycyjnych oraz ładem korporacyjnym. Podjęli także zagadnienia związane z bankowością i jej dylematami oraz wyzwaniami
w XXI wieku.
Artykuły z obszaru nauk o zarządzaniu dotyczą zagadnień związanych z osiągnięciami, praktycznymi zastosowaniami oraz wyzwaniami rozwojowymi tej dyscypliny nauki. W szczególności opracowania te dotyczą aplikacyjności koncepcji
zarządzania, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zagadnień zwią-
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zanych z jej implementacją, ewolucji zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu
w kształtowaniu zachowań konsumentów, procesów i projektów w organizacji, tworzenia innowacji, a także usług w erze digitalizacji.
Organizatorzy konferencji dziękują uczestnikom za trud przygotowania i wygłoszenia referatów oraz napisania artykułów i już dziś serdecznie zapraszają do udziału w kolejnych konferencjach organizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Aleksandra Szpulak, Wawrzyniec Michalczyk

