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W PROW ADZENIE

Przygotowany do publikacji tom, to przegląd dorobku naukowego 
pracowników, doktorantów i współpracowników Katedry Finansów i Ban
kowości UL. Stanowi on wyraz aktualnych zainteresowań naukowych 
Katedry. Położono w nim nacisk na prezentację prac osób najmłodszych, 
które przygotowują rozprawy doktorskie. Z 25 artykułów 11 jest autorstwa 
naszych doktorantów.

Szerokie spektrum prowadzonych przez Katedrę badań pozwoliło na 
wyodrębnienie w nich dwóch części. Pierwsza poświęcona została finansom 
publicznym, druga finansom przedsiębiorstw i bankowości.

Zarówno pierwsza, jak i druga część nie jest systematycznym przed
stawieniem najważniejszych kwestii z danego działu finansów, ale zbiorem 
bieżących zagadnień, które są przedmiotem dyskusji w gronie pracowników 
nauki, jak też praktyków. To co je łączy, to nie merytoryczny wywód 
oparty na wspólnym trzonie, a kontrowersyjny charakter konkretnych 
rozwiązań. Nie ma tu zatem kwestii rozstrzygniętych, są tylko koncepcje 
postawione do przemyśleń. M ają wywołać refleksję i pobudzić do dyskusji. 
Stanowią bardziej zalążki problemów, niż ich całościowe ujęcie. T a  mozaika 
m a na celu inspirować czytelnika do zadumy nad problemami, które są tu 
tylko zasygnalizowane.

Nietypowy charakter niniejszego tomu wskazuje na wszechstronność 
sieci, jaką tworzą finanse i bankowość w gospodarce. Pewne wątki m ają 
wyraźne odniesienia międzynarodowe. Do nich zaliczam zagadnienia polityki 
pieniężnej rozważane w kontekście Unii Monetarnej, przekształcenia w zakresie 
źródeł i metod finansowania MSP w warunkach wejścia do Unii Europejskiej,
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role specjalnych instrumentów finansowych, takich jak np. leasing czy 
euroobligacje.

Inne poruszane w tomie kwestie związane są z funkcjonowaniem specyficz
nych instytucji finansowych. W tym obszarze mieszczą się rozważania 
poświęcone Krajowej Izbie Rozrachunkowej, bankom hipotecznym czy 
sektorowi nonprofit. Osobną rolę odgrywają relacje dotyczące systemów 
finansowych w krajach europejskich, takich jak: Niemcy, Słowacja czy 
Hiszpania.

Kolejne problemy dotyczą wybranych instrumentów stosowanych w pol
skim systemie finansowym. W tym obszarze mieszczą się rozważania po
święcone akcyzie, podatkowi katastralnemu czy opodatkowaniu działalności 
gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Przedkładając niniejszy tom czytelnikom, którymi -  mamy nadzieję
-  będą nauczyciele akademiccy, a także praktycy, wyrażamy przekonanie, 
że zainicjuje on dyskusje wokół licznych zagadnień dotyczących finansów 
i bankowości, które wymagają szczególnie w naszym kraju, wiele uwagi.


