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Wstęp
W dobie dzisiejszej globalizacji każde wydarzenie na świecie dotyczy w mniejszym lub
większym stopniu każdego państwa. Finanse w skali światowej obfitują obecnie w niezwykłą różnorodność wydarzeń. Światowy system finansów na początku XXI wieku to złożony
system naczyń połączonych, o wręcz niewiarygodnej sile oddziaływania, który stwarza jego
uczestnikom ogromne możliwości zysku, ale jednocześnie jest podatny na zjawiska kryzysowe. Po kryzysie finansowo-gospodarczym 2007-2009 byliśmy świadkami bezprecedensowego i nasilającego się kryzysu fiskalnego 2010-2011. Kluczowe gospodarki świata, jak
się wydaje, pokonały negatywne tendencje, ale kryzys obnażył mankamenty światowego
systemu finansowego. Należy oczekiwać, że gospodarki krajów europejskich, w tym również Polski, będą w najbliższym czasie funkcjonowały w warunkach ograniczonego wzrostu
gospodarczego i stopniowego zmniejszania się niepewności na rynkach. Część problemów,
w tym przede wszystkim wysokie zadłużenie publiczne, będzie jednak jeszcze długo kłaść
się cieniem na funkcjonowanie gospodarek krajów Unii.
Zmusza to do postawienia wielu pytań dotyczących przyszłości nie tylko gospodarki
jako całości, ale również poszczególnych jej elementów, w tym głównie przedsiębiorstw,
które tworzą potencjał gospodarczy kraju. Pojawia się potrzeba stworzenia nowych modeli, które uwzględniałyby zmieniające się warunki, biorąc pod uwagę nie tylko problematykę zrównoważonego rozwoju, ale również potrzeby rozwojowe. Stawia to nowe wyzwania
przed naukowcami i przedsiębiorcami.
Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będące efektem obrad prowadzonych w ramach XIV konferencji
„Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”, która odbyła się w maju 2013 roku. Od
kilkunastu lat staramy się stworzyć forum do dyskusji i spotkań środowiska akademickiego
i praktyków, pamiętając, że wymiana myśli ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki. Naszym celem jest włączenie się w nurt badań prowadzonych w Polsce i na świecie, z nadzieją,
że nasz skromny wkład wniesie naukowy ferment w środowisko.
Tematyka poruszana podczas XIV konferencji obejmowała przede wszystkim finanse
przedsiębiorstw oraz finanse publiczne. W ramach finansów przedsiębiorstw autorzy poświęcili szczególną uwagę problematyce wyceny, rentowności oraz płynności. Uwagę Rady
Naukowej zwróciło również znaczne zainteresowanie problematyką finansów publicznych,
szczególnie w obszarze finansów samorządów. Autorzy skupili się też na funkcjonowaniu
sektora publicznego, proponując aplikację narzędzi charakterystycznych dla sektora prywatnego. Tym samym ostre granice dzielące do tej pory zarządzanie finansami w sektorze publicznym i prywatnym zdają się zacierać.
Mamy nadzieję, że niniejsza lektura będzie inspiracją nie tylko do dalszych badań naukowych, ale również do wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w sektorze publicznym.
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