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Wstęp

Oddajemy Państwu do rąk publikację Finanse publiczne, która została wydana
w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników naukowych z najbardziej liczących
się w Polsce ośrodków naukowych. Publikacja ta stanowi zbiór opracowań poświęconych rozważaniom, które odnoszą się do wielu problemów naukowo-badawczych
związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną zarówno w Polsce, jak
i w krajach Unii Europejskiej. Autorzy prezentują tu wyniki przeprowadzonych
przezeń badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania dochodami
i wydatkami budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, polityki podatkowej państwa wobec przedsiębiorstw, efektywności i zadłużenia sektora publicznego w dobie kryzysu finansowego oraz jego implikacji dla sektora bankowego i ubezpieczeń społecznych.
Niniejsze opracowanie zawiera ponadto artykuły poruszające kwestie dotyczące
instrumentów finansowego wsparcia działalności przedsiębiorstw, prorozwojowego
wykorzystania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych.
Książka adresowana jest do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym lub samorządowym. 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.
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 publikacji.
Jestem w pełni przekonany, że książka Finanse publiczne będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych, a także do powstania w przyszłości
równie interesujących opracowań.
Jerzy Sokołowski

