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Wstęp
W kolejnym numerze czasopisma „Nauki o Finansach” zdecydowaliśmy się zachować utrwalony już podział jego treści na działy, zatytułowane Finanse publiczne,
Rynki finansowe i Pośrednictwo finansowe. W każdej z tych dziedzin, które nieraz
się przenikają, wiele się nadal dzieje. Budzi to słuszne zainteresowanie badaczy, co
widać w treści przedstawionego numeru. Pojawiły się jednak nowe zjawiska, takie
jak pieniądz wirtualny, które każą zastanowić się nad zrewidowaniem dotychczasowych klasyfikacji. Pragnę zwrócić uwagę, że w niniejszym wydaniu naszego czasopisma aż trzy spośród ośmiu artykułów dotyczą właśnie walut wirtualnych. Przyszłość pokaże, czy zajmą one w świecie finansów miejsce na tyle ważne, by
uzasadnić wyodrębnienie nowego działu nauk o finansach. Na razie przedstawiamy
Czytelnikom zeszyt ułożony klasycznie, mając nadzieję, że spotka się on z zainteresowaniem.
Ewa Bogacka-Kisiel

