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Od Redakcji
Finanse i prawo finansowe to interesujący i ważny obszar badawczy, wymagający stałego śledzenia aktualnych wydarzeń, trendów, regulacji. Czasopismo „Finanse i Prawo Finansowe” powstało po to, by ułatwić analizę bieżących
zagadnień i umożliwić wymianę poglądów finansistów i prawników.
Dotychczas na naszych łamach dominowały zagadnienia z obszaru finansów i ekonomii – podobnie jest i tym razem. Oczywiście badanie zjawisk finansowych nie jest możliwe w oderwaniu od przepisów regulujących te obszary,
toteż wszystkie publikowane tu artykuły w jakimś stopniu nawiązują nie tylko
stricte do finansów, ale i do prawa finansowego. Zachęcamy prawników do
szerszego dzielenia się swymi przemyśleniami i wynikami badań.
Niniejszy numer czasopisma jest wielowątkowy. Rozpoczynamy od tekstu
K. Krajewskiej i M. Kudelskiej, w którym Autorki przeprowadziły analizę upadłości przedsiębiorstw w Polsce, poszukując ich współzależności z kluczowymi
czynnikami makroekonomicznymi. Kolejny – zawsze aktualny i trudny temat
– prezentują A. Wasiak i P. Szeląg. Tekst poświęcony jest problematyce finansowania służby zdrowia. Autorki analizują polski system (finansowania państwowego i prywatnego), porównując go z innymi krajami UE. Następny tekst
także dotyczy finansowania – tym razem sektora przedsiębiorstw. S. Rygielska
i E. Wolska prezentują kredyt inwestycyjny. Artykuł ilustrowany jest aktualnymi
danymi sektorowymi. W artykule M. Kozłowskiej pochylimy się nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł poświęcony jest podatkowi od nieruchomości i przedstawia – poza zagadnieniami teoretycznymi
– studia przypadków 3 gmin, które pozwoliły na uwypuklenie znaczenia tego
podatku w dochodach własnych tych jednostek. Ostatnie zagadnienie podejmowane w niniejszym numerze dotyczy polityki pieniężnej. T. Lechowicz podjął
się zbadania strategii bezpośredniego celu inflacyjnego realizowanej przez Bank
Anglii. Jest to ciekawy głos w toczącej się obecnie dyskusji na temat celu polityki pieniężnej.
Jak dotychczas, tak i w tym numerze znajduje się nasza stała rubryka – dodatek kwartalny, w którym prezentowane są syntetyczne informacje na temat
aktualnego stanu finansów.
Mamy nadzieję, że lektura prezentowanych tekstów skłoni P.T. Czytelników do refleksji i będzie podstawą dalszych badań, które Autorzy zechcą zaprezentować na naszych łamach. Zapraszamy do lektury.
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