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Wstęp

Finanse to publikacja wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jej poszczególne części stanowią znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych.
Opracowanie składa się z 25 artykułów, które prezentują wyniki badań, analiz
teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych w ramach szeroko pojętej problematyki finansów. Niniejszy zeszyt naukowy stanowi dorobek najbardziej liczących
się w Polsce ośrodków naukowych, a prezentowane w nim artykuły mają charakter
naukowo-badawczy.
Autorzy skupieni w tej publikacji prezentują wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących budowy wydajnego i sprawiedliwego systemu podatkowego. Przedstawiają oni wyniki badań
zależności pomiędzy rodzajem stosowanych narzędzi podatkowych a skutecznością prowadzonej polityki fiskalnej. Wśród omawianych problemów warto również
zwrócić uwagę na rozważania dotyczące finansów gospodarstw domowych, rozwoju IKZE czy finansowych aspektów ochrony zdrowia.
Publikacja adresowana jest zarówno do pracowników nauki, studentów studiów
ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, praktyków gospodarczych,
jak i wszystkich tych, którzy interesują się problematyką związaną z finansami.
Złożone do druku artykuły były rozpatrywane z uwzględnieniem przyjętej polityki wydawniczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z poszanowaniem
zasad etycznych, czyli przeszły procedurę anonimowego, podwójnego recenzowania. Poszczególne fragmenty książki recenzowane były przez profesorów uniwersyteckich, którym chciałbym serdecznie podziękować za ich wnikliwe i rzetelne
recenzje.
Jako redaktor naukowy opracowania pragnę również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie jego treści i ostatecznego kształtu,
a wszystkim czytelnikom życzyć inspirującej lektury.
Jerzy Sokołowski

