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Finanse i prawo finansowe to zagadnienia bardzo szerokie i pojemne, ważne
zarówno z perspektywy nauki, jak i praktyki. Aktualność, złożoność i wieloaspektowość tej problematyki były dla nas inspiracją do stworzenia czasopisma,
na łamach którego możliwa będzie prezentacja wyników interdyscyplinarnych
badań – zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. Po udanym
debiucie czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” w lutym bieżącego roku,
oddajemy w ręce Czytelników jego drugi numer.
Tym razem dominują tematy z obszaru finansów i bankowości. Numer
otwiera artykuł na temat ważki, prezentujący wyniki badań dotyczących form
zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce. Autorka, Joanna
Gwarda-Żurańska, na podstawie analizy obowiązujących regulacji prawnych
i danych statystycznych wskazuje, że liczba świadczeniobiorców maleje, ale
jednocześnie występuje duże zróżnicowanie wysokości świadczeń i zapotrzebowania na renty. Biorąc pod uwagę obserwowane i przewidywane tendencje demograficzne, można wysnuć wniosek, że zapotrzebowanie na opiekę długoterminową będzie rosło. Zważywszy na stan finansów publicznych, kwestia ta będzie wymagała przyjęcia rozwiązań systemowych. Artykuł ten skłania zatem do
dalszych badań, zarówno w aspekcie rozwiązań organizacyjno-instytucjonalnych, jak i prawnych.
Kolejne dwa teksty dotyczą sektora bankowego. W pierwszym Autorka
– Sylwia Goska – przeprowadziła analizę porównawczą sposobów dystrybucji
produktów bankowych stosowanych przez wybrane instytucje krajowe i zagraniczne. Wynikiem są dwie konstatacje: po pierwsze, banki wdrażają nowoczesne
rozwiązania, które ułatwiają zakup i obsługę ich produktów. Po drugie, technologie stosowane przez polskie banki nie odbiegają od nowoczesnych rozwiązań
stosowanych zagranicą. Warto podkreślić, że bankowość to sektor o dość wysokim stopniu innowacyjności; niekiedy wskazuje się, że niektóre nowe rozwiązania technologiczne są wymuszane właśnie przez banki, a kooperacja instytucji
finansowych z firmami informatycznymi i telekomunikacyjnymi ma współcześnie charakter trwałego partnerstwa. Warto też zauważyć, że liderzy polskiej
bankowości są doceniani na międzynarodowych konkursach, gdzie zdobywają
szereg nagród za innowacje.
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Ostatni artykuł poświęcony jest kredytom hipotecznym dla klientów indywidualnych. Autorka, Milena Karwowska, przedstawia wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród młodych osób, na temat ich preferencji
względem tego produktu bankowego i znaczenia jego poszczególnych elementów dla podejmowanych decyzji o ewentualnym zaciągnięciu kredytu. Wnioski
z badania będą zapewne interesujące dla samych banków, ale mogą także stanowić cenną wiedzę dla osób kształtujących politykę państwa w obszarze wspierania budownictwa mieszkalnego (tworzących założenia rządowych programów
wspomagania inwestycji w mieszkalnictwo).
Poza wymienionymi artykułami, w numerze znajdują się nasze stałe rubryki: dodatek kwartalny, w którym prezentowane są syntetyczne informacje na
temat aktualnego stanu finansów oraz omówienie wybranych nowości wydawniczych z zakresu finansów.
Zapraszam Czytelników do lektury, a jednocześnie zachęcam do przesyłania propozycji artykułów mieszczących się w profilu czasopisma.
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