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Wstęp
Prezentując kolejny zeszyt czasopisma „Nauki o Finansach”, nie sposób nie zwrócić
uwagi na coraz szerszy obszar tematyczny, na który wkraczają badacze zajmujący
się tą dziedziną ekonomii. Obok klasycznych zagadnień – podatków, inwestowania,
gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora
finansów publicznych – nasi autorzy dostrzegają też podłoże i otoczenie badanych
procesów. W niniejszym zeszycie poruszono również problem narzędzi, jakimi usiłuje się oceniać efekty podejmowanych decyzji finansowych – są nimi np. analiza
wskaźnikowa (opracowanie M. Maciejasz-Świątkiewicz i K. Ćwieląga) czy wymagające nieraz głębszych objaśnień raporty analityków (artykuł K.M. Klimczaka
i M. Dynel). Takie zróżnicowanie problematyki było przyczyną tego, że odstąpiliśmy od podziału treści na działy tematyczne i przedstawiamy zawartość niniejszego numeru w kolejności alfabetycznej – według nazwisk autorów, licząc na to, że
każda z zamieszczonych prac wzbudzi zainteresowanie czytelników, niezależnie od
jej usytuowania.
Ewa Bogacka-Kisiel

