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Od Redakcji
W przededniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2018/2019 oddajemy
w Państwa ręce dziewiętnaste (a w roku 2018 trzecie) wydanie czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” („Journal of Finance and Financial Law”). Bieżący
numer zdominowały artykuły poświęcone finansom gospodarstw domowych,
podatkom oraz bankowości.
Wydanie otwiera artykuł Damiana Abramczyka poświęcony problematyce
zarządzania budżetem gospodarstwa domowego. Relatywnie niski poziom wiedzy finansowej powoduje, że gospodarstwa domowe nie tworzą własnych budżetów, nie znają, a tym samym nie wykorzystują żadnych dostępnych narządzi
ich kontroli.
Kontynuację problematyki oceny stanu wiedzy finansowej, tym razem
wśród studentów, podjęły się Wioleta Kałuża i Dagmara Brocka. Badania skoncentrowane zostały wokół skłonności do oszczędzania i inwestowania młodzieży. Zainteresowanych wynikami badania przeprowadzonego wśród studentów
czterech uczelni regionu śląskiego odsyłamy do interesującego artykułu.
Aspekty podatkowe stanowią ważny i obecnie szeroko dyskutowane zagadnienie w kontekście proponowanych zmian. Powszechnie dominuje pogląd, że
polski system podatkowy jest „niesprawiedliwy” i „nieprzyjazny” dla podatnika.
Elementom systemu podatkowego poświęcone zostały dwa kolejne artykuły.
Pierwszy zatytułowany „Edukacja w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego jako przejaw ochrony praw podatnika”, w którym Natalia Ołówko ocenia poziom znajomości podstawowych podatków wśród osób fizycznych. Zwraca uwagę na różnorodne kampanie edukacyjne, które służą poszerzaniu wiedzy
o systemie podatkowym. W kolejnym Karol Przydatek koncentruje rozważania
wokół cen transferowych i wpływie ich zmian na sytuację podatnika.
Dominika Wyderka, Tomasz Saganowski są autorami artykułu poświęconego inwestowaniu w wirtualna walutę. Autorzy dokonują porównania opłacalności inwestowania na rynku kryptowalut i rynku giełdowym. Wyniki porównania
w dobie rozwoju nowych technologii i procesów globalizacji nie wydają się być
zaskoczeniem.
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W klimacie nowych technologii i finansów pozostaje artykuł „Sektor Fin-Tech – zagrożenie czy szansa dla banków?”. Intensywny rozwój technologiczny sprzyja powstawaniu nowych produktów finansowych, których dostawcami
stają się firmy spoza sektora bankowego. O szansach i zagrożeniach, kierunkach
i płaszczyznach współpracy banków z firmami Fin-Tech traktuje artykuł Kamili
Zelgi.
Kwartalnik zamyka stała część stanowiąca dodatek kwartalny, w którym
zaprezentowano sylwetkę Theodora W. Schultza – laureata nagrody im. Alfreda
Nobla w dziedzinie ekonomii z 1979 roku. Królewska Szwedzka Akademia
Nauk wyróżniła ekonomistę „za pionierskie badania rozwoju gospodarczego ze
szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się”.
Ponadto w krótkich notatkach zaprezentowano informacje dotyczące koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, sytuacji gospodarczej
Polski w II kwartale 2018 r. oraz zmian w systemie podatkowym związanych
z podatkiem VAT i kontrolą jego ściągalności.

***
Zespół Redakcji „Finansów i Prawa Finansowego” życzy wszystkim Czytelnikom, Autorom, Recenzentom i Współpracownikom pomyślnego nowego
roku akademickiego, nowych inspiracji badawczych i zachęca do dzielenia się
ich wynikami na łamach naszego czasopisma..

W imieniu Redakcji
Dagmara Hajdys
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