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Od Redakcji 
 
 
 
Oddajemy w Państwa ręce nowe czasopismo na temat finansów, będących 

ważnym elementem, wręcz krwioobiegiem gospodarki. Instrumenty finansowe 
oraz instytucje finansowe budzą duże zainteresowanie wśród społeczeństwa, 
a kluczem do zrozumienia mechanizmów finansowych są regulacje prawne. 
W niniejszym, pierwszym numerze czasopisma przedstawiamy wieloaspektowe 
finanse, poddajemy analizie procesy finansowe odnosząc się precyzyjnie do 
działania tego sektora. Wskazujemy różnego rodzaju rozwiązania regulacyjne. 
Czasopismo składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej prezen-
tujemy artykuły poświęcone finansom, których autorzy odnoszą się do perspek-
tywy ekonomicznej, w ramach rozważań natury teoretycznej i praktycznej. Na-
tomiast w części drugiej zawarte są artykuły o tematyce finansowej, napisane 
przez autorów związanych ze środowiskiem prawników, którzy dokonują anali-
zy regulacji w kontekście ich wymiernych i niewymiernych skutków. Czasopi-
smo Finanse i Prawo Finansowe ma być w zamierzeniach redakcji wkładem do 
debaty publicznej na temat teraźniejszości i przyszłości funkcjonowania systemu 
finansowego. Celem zespołu redakcyjnego jest także przedstawienie elementów 
międzynarodowej dyskusji dotyczącej usprawniania systemu finansowego, 
a także regulacji oraz organów regulacyjnych, lepszego zaspakajania potrzeb 
związanych z pozyskiwaniem środków pieniężnych, zagospodarowaniem, 
a także ich transferem między różnymi uczestnikami rynku. Dwoisty układ cza-
sopisma ma służyć wymianie idei i dyskursu w ramach interdyscyplinarnego 
podejścia do finansów, ponieważ integracja między różnymi dyscyplinami, ta-
kimi jak: prawo i finanse powinna pozytywnie wpłynąć na wykorzystanie poten-
cjału intelektualnego obu tych dziedzin. Finansowo-prawny układ czasopisma 
wynika z chęci poszerzenia dotychczasowych, hermetycznych rozważań ograni-
czających się do poszczególnych dyscyplin. Redakcja czasopisma, biorąc pod 
uwagę niewystarczającą liczbę opracowań o takim charakterze zachęca zarówno 
czytelników, jak i autorów do interdyscyplinarnego otwarcia, które może pomóc 
w poszukiwaniu odpowiedzi na różne pytania dotyczące natury zjawisk finan-
sowych, prawnych i społecznych, zwłaszcza w okresie braku stabilności na ryn-
kach finansowych, który skłania do wielu refleksji, a w ich następstwie wielu 
przeobrażeń.  
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Zawarty w artykułach opis rynku finansowego obejmuje różną tematykę. 
W kolejnych artykułach przedstawiono: charakterystykę i kontekst funkcjono-
wania otwartych funduszy inwestycyjnych, analizę kondycji finansowej pod 
kątem przewidywania upadłości przedsiębiorstw, prognozowanie krachów gieł-
dowych. W odniesieniu do obowiązujących przepisów analizowano charakter 
prawny kontroli podatkowej w ujęciu funkcjonalnym, elementy ochrony prawnej 
podatnika podlegającego kontroli podatkowej na przykładzie prawa francuskie-
go, a także dług publiczny i praktyczne problemy realizacji procedur ostrożno-
ściowych.  

Z okazji nowego 2014 r. redakcja czasopisma Finanse i Prawo Finansowe 
(Journal of Financial and Financial Law) życzy wszystkim czytelnikom i auto-
rom: eksplozji twórczej, różnorodnych pomysłów, dążenia do poznawania 
prawdy i poddawania w wątpliwość istniejących rozwiązań, ale także brania pod 
uwagę kontekstu społecznego i pamiętania o tym żeby zastosowane „lekarstwo” 
(regulacja) nie było gorsze od „choroby”, którą ma leczyć1. 
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a osłoną socjalną, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 71. 


