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Wstęp
Zestaw nadesłanych artykułów, które pragniemy zaprezentować w niniejszym wydaniu czasopisma „Nauki o Finansach”, po raz kolejny odzwierciedla różnorodność
tematyki, jaką interesują się polscy badacze tej dziedziny nauk ekonomicznych. Prace składające się na zawartość tego numeru, podobnie jak w poprzednim, postanowiliśmy zgrupować w kilka bloków tematycznych. Zatytułowaliśmy je odpowiednio:
„Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa”
oraz „Rynki finansowe”. Tym razem nie pojawiły się artykuły poświęcone nowinkom, takim jak pieniądz wirtualny, co jednak wcale nie oznacza, że temat ten przestał być aktualny. Szczególną uwagę Czytelników chciałabym zwrócić na artykuł
,,Zmiany struktury obciążeń podatkowych w państwach Unii Europejskiej w okresie
kryzysu a przewidywania teorii konkurencji podatkowej”. Przedstawia on nasilające
się w warunkach kryzysu zjawisko konkurencji podatkowej, wynikającej z niedostatecznego ujednolicenia prawodawstwa krajów członkowskich, oraz jej konsekwencje dla pełnej integracji gospodarczej. Życzę pożytecznej i interesującej lektury
wszystkich opracowań zamieszczonych w prezentowanym numerze.
Ewa Bogacka-Kisiel

