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Wstęp
Nauki o finansach to dziedzina, w której stale dzieje się coś nowego. Jest to odpowiedź na wciąż zmieniającą się sytuację w skali zarówno globalnej, jak i kraju.
W kolejnym numerze naszego czasopisma przedstawiamy Czytelnikom osiem opracowań z różnych działów tej nauki. Działy te, nazwane częściami, podobnie jak we
wcześniejszym numerze, zatytułowaliśmy odpowiednio: „Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa” oraz „Rynki finansowe”.
Uznaliśmy przy tym, że w aktualnej sytuacji rynkowej bank częściej się jawi jako
przedsiębiorstwo niż jako element tradycyjnego systemu bankowego. Dlatego też
artykuł o ofercie ubezpieczeniowej banków został zakwalifikowany do części „Finanse przedsiębiorstw”.
Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na tekst poświęcony analizie narastającego uzależnienia finansów jednostek samorządowych od finansowania zewnętrznego, znacznie ograniczającego ich samodzielność finansową. Jest to jeden z najbardziej niepokojących problemów finansów publicznych, nadal nie rozwiązany, mimo
upływu ćwierćwiecza od wprowadzenia tej fundamentalnej reformy ustrojowej.
Mam nadzieję, że lektura artykułów zawartych w tym numerze będzie interesująca i inspirująca.
Ewa Bogacka-Kisiel

