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Wstęp
W bieżącym numerze czasopisma „Nauki o Finansach” liczną grupę artykułów stanowią prace z zakresu finansów publicznych (autorstwa A. Politaj) i polityki fiskalnej (artykuły K. Maciochy, J. Giżyńskiego). Problematykę finansów przedsiębiorstw
prezentuje praca D. Siudaka. Ponadto przedstawiono złożone zagadnienie analizy
makrootoczenia gospodarczego dla małych i średnich przedsiębiorstw (A. Misztal).
Problemy rynku kapitałowego zostały zaprezentowane w dwóch artykułach –
R. Buły i A. Zimnego. Nie zabrakło także problematyki dotykającej usług finansowych i bankowych (tekst K. Waliszewskiego).
Liczymy, że zbiór tych różnorodnych tematycznie opracowań będzie interesującą lekturą dla czytelnika.
Jacek Uchman

