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Wstęp
Zmiany na rynkach finansowych w ostatnich latach, wywołane przez kryzys finansowy, powodują poszukiwanie nowych rozwiązań teoretycznych. Duża część dociekań teoretycznych dotyczy analizy ryzyka podmiotów gospodarczych, ale również
gospodarstw domowych. To właśnie gospodarstwa domowe doświadczają skutków
rosnącego ryzyka. Przestrzeganie zasad w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem
jest również kluczowe dla funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem, a także praktycznym
zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku
poświęcona była piętnasta konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”. Konferencja ta odbyła się w dniach
1-3 października 2012 r. w Karpaczu. Konferencję zorganizowały Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Andrzej
Gospodarowicz. Uczestniczyło w niej około 80 osób reprezentujących środowisko
akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie konferencji zaprezentowano 70 referatów o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
Niniejsza publikacja zawiera 40 artykułów. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej.
Redaktorzy książki w imieniu autorów i swoim własnym wyrażają głęboką
wdzięczność recenzentom artykułów – Panom Profesorom: Jackowi Batógowi, Janowi Czekajowi, Zbigniewowi Dreslerowi, Piotrowi Fiszederowi, Jerzemu Gajdce,
Markowi Gruszczyńskiemu, Jerzemu Gwizdale, Jerzemu Handschke , Sebastianowi
Kokotowi, Jackowi Lisowskiemu, Władysławowi Milo, Pawłowi Miłobędzkiemu,
Jerzemu Nowakowskiemu, Mateuszowi Pipieniowi, Józefowi Pociesze, Ewie Siemińskiej, Maciejowi Stradomskiemu, Janowi Szambelańczykowi, Włodzimierzowi
Szkutnikowi, Mirosławowi Szrederowi, Adamowi Szyszce, Waldemarowi Tarczyńskiemu, Piotrowi Wdowińskiemu, Stanisławowi Wietesce, Tomaszowi Wiśniewskiemu, Dariuszowi Zarzeckiemu i Piotrowi Zielonce oraz Panu Doktorowi Igorowi
Stynowi – za uwagi, które pozwoliły na nadanie publikacji lepszego kształtu.
Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
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