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Wstęp
Finanse publiczne to książka wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Składa się na nią ponad 30 opracowań (w tym sześć
w języku angielskim) autorstwa pracowników najbardziej liczących się w Polsce
ośrodków naukowych. Zostały one poświęcone rozważaniom odnoszącym się do
wielu aktualnych problemów naukowo-badawczych, związanych z finansami publicznymi, polityką fiskalną oraz interakcjami między tą polityką a polityką pieniężną, systemem bankowym i systemem ubezpieczeń w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Liczne grono autorów prezentuje wyniki swoich dociekań naukowych w postaci
teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących stanu finansów publicznych
w Polsce i na świecie, polityki budżetowej na szczeblu centralnym i samorządowym,
stosowania instrumentów polityki podatkowej w odniesieniu do opodatkowania
kapitału, pracy, konsumpcji i majątku, efektywności systemu finansów publicznych
w ograniczaniu nierówności społecznych, konsekwencji udzielania pomocy publicznej, a także problemów rynku kapitałowego i ubezpieczeń społecznych.
Książka jest adresowana do środowisk naukowych, studentów wyższych uczelni
i osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym
lub samorządowym.
Poszczególne artykuły były recenzowane przez profesorów uniwersytetów,
w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym
chciałbym serdecznie za ich pracę podziękować. Składam też wyrazy uznania i podziękowania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie tej publikacji.
Jestem w pełni przekonany, że książka Finanse publiczne będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do przygotowywania w przyszłości równie interesujących opracowań.
Jerzy Sokołowski

