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Wstęp
Z całą pewnością proces ewolucji współczesnych finansów wymaga naukowej analizy w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa i efektywności. Leży to w interesie
zarówno społeczeństwa, jak i gospodarki, szczególnie w okresie zróżnicowanych
zagrożeń gospodarczych w skali kraju i świata. Podjęty temat jest bardzo złożony
i wielowątkowy. Funkcjonowanie instytucji finansowych, same instrumenty finansów oraz sposób ich zastosowania dostarczają ogromnego materiału badawczego.
Należy mieć przy tym na uwadze konieczność dynamicznego ujęcia każdego z poruszanych problemów ze względu na tempo i zakres przemian społecznych, rynkowych, legislacyjnych, a także technologicznych.
Ogromnym sukcesem polskiego środowiska naukowego jest integracja wielu
jego przedstawicieli wokół idei naukowego opracowania tematu ewolucji współczesnych finansów. Przedstawiciele kilkudziesięciu ośrodków naukowych z całego kraju
– specjaliści z zakresu finansów − przygotowali wiele opracowań dotyczących wskazanego zakresu tematycznego. Zawarto w nich interesujące rozważania teoretyczne,
a także konkretne przykłady z praktyki gospodarczej, które poddano analizie naukowej. Wykorzystano do tego obszerną literaturę krajową oraz zagraniczną, jak również uwzględniono wyniki badań własnych i obcych.
Efektem współpracy polskiego środowiska naukowego jest niniejsza książka.
Zaprezentowano w niej wyselekcjonowane artykuły, mające wysoką wartość naukową, w których poruszono wiele różnorodnych tematów. Biorąc pod uwagę wymienione zalety, można stwierdzić, iż publikacja ta stanowi ważny wkład w poszerzanie
współczesnej wiedzy ekonomicznej.
Jako zespół redaktorów pragniemy podziękować Autorom i Recenzentom za
przygotowanie i ocenę opracowań. Jesteśmy przekonani, iż niniejsza publikacja
skłoni odbiorców do refleksji naukowej i zainspiruje ich do dalszych badań.
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