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Od Redakcji

Mija pierwszy rok obecności czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” na
rynku czasopism naukowych. Dzięki zainteresowaniu Czytelników tematyką
finansowo-prawną zgłaszaniu wielu ciekawych tekstów przez Autorów, kompletujemy czwarty numer w pierwszym roku naszego funkcjonowania. Dzięki temu, że czasopismo jest indeksowane w kilku bazach, a pełne teksty dostępne są
w Internecie, możliwe jest łatwe rozpowszechnianie artykułów. Wierzymy, że
wpłynie to pozytywnie na rozpoznawalność Autorów i cytowalność ich utworów, co jest bardzo ważnym aspektem nauki. Większy zasięg zapewni publikowanie artykułów w języku angielskim – zachęcamy do korzystania z tej możliwości.
W niniejszym numerze czasopisma zamieszczamy dwa teksty anglojęzyczne.
Joanna Stawska i Lena Grzesiak podnoszą nader aktualny temat – omawiają
wyzwania jakie stoją przed policy mix, w kontekście kryzysu finansowego. Artykuł analizuje polską politykę fiskalną i monetarną.
Także tekst autorstwa Beaty Jakubczyk i Justyny Lewandowskiej podejmuje
ważny i aktualny (zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym!) temat
– „szybkich” kredytów i pożyczek. W sytuacji, gdy świadomość finansowa społeczeństwa jest dość niska, a poziom zadłużenia staje się niebezpiecznie wysoki
(przy jednoczesnym zauważalnym pogorszeniu spłacalności kredytów), ważne
jest krytyczne spojrzenie na rozsądne zadłużanie się. Oczywiście na ten temat
należałoby także spojrzeć z punktu widzenia odpowiedzialności kredyto- i pożyczkodawców. Gdzie jest granica między zaspokajaniem potrzeb klientów
a lichwą i nieetycznym wyzyskiem?
Ciekawym w tym kontekście jest spojrzenie na profil klientów korzystających z usług parabankowych. Kwestię tę przybliża Anna Mądra.
Beata Jakubczyk i Justyna Lewandowska podejmują tematykę struktury kapitału przedsiębiorstw. To zagadnienie powraca często w literaturze przedmiotu.
Mnogość teorii na ten temat, powstające innowacyjne instrumenty finansowe
i uchwalanie nowych regulacji dotyczących rynków i instytucji finansowych
powodują, że temat ten nie traci na aktualności. Autorki dokonują przeglądu
literatury światowej podejmującej to zagadnienie.
Na ciekawy aspekt zarządzania finansami przedsiębiorstw wdrażających innowacji zwraca uwagę Zoryna Juryniec. Jej artykuł omawia kwestię zabezpie-
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czenia inwestycyjnego innowacyjnej działalności przedsiębiorstw; tekst opiera
się na przykładach z Ukrainy.
Przyjrzymy się też niektórym zagadnieniom z obszaru finansów publicznych. Na początek – finanse jednostek samorządu terytorialnego. Paweł Felis
analizuje możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce.
Ten numer czasopisma obfituje w artykuły dotyczące zagadnień podatkowych: Magdalena Jarczok-Guzy rozpatruje kwestię zmian stawek podatku od
towarów i usług w kontekście realizacji funkcji fiskalnej; Wojciech Bożek
omawia opłatę za egzamin wstępny na aplikację adwokacką oraz za egzamin
adwokacki jako źródło dochodu budżetu państwa; Jarosław Olesiak i Łukasz
Pajor wskazują reguły sukcesji podatkowoprawnej, rozpatrując skutki ochronne
interpretacji indywidualnych; Marta Durczyńska podnosi zagadnienie szacowania podstawy opodatkowania w świetle przepisów ordynacji podatkowej.
Ponadto, 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 i prawa finansowego.
Redakcja „Finansów i Prawa Finansowego” życzy wszystkim Czytelnikom,
Autorom i Współpracownikom udanego, obfitego w sukcesy 2015 roku.
Wszystkim nam życzymy dobrych finansów i prawa finansowego.
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