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Wstęp
Debiuty Studenckie to forma popularyzacji nauki zyskująca coraz większe uznanie
w oczach studentów. Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu jedenaście artykułów w ramach kolejnego zeszytu pt. „Finanse”.
W pierwszym artykule Sandra Babisz przedstawiła porównanie skali wykorzystania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim na tle całego kraju.
Michał Gąsior, autor kolejnego tekstu, dokonał analizy motywów fuzji i przejęć na
rynku bankowym w Polsce. W artykule trzecim Michał Krzak przeprowadził symulację finansowania przedsięwzięcia sportowego w sytuacji pozyskania kapitału na
portalu crowdfundingowym. Analizę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
w sytuacji, gdyby zobowiązania wynikające ze stosowanego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego były wliczane do oceny kondycji tych jednostek, przeprowadził
Paweł Łopaciuk. W kolejnym artykule, autorstwa Piotra Łuczaka, przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące zadłużania się studentów w województwie lubelskim. W artykule szóstym zadania przeprowadzenia analizy strategii podatkowych
gmin i ich znaczenia w kontekście sytuacji jednostek samorządu terytorialnego oraz
realizacji przyjętych strategii rozwoju, biorąc pod uwagę trzy sąsiadujące ze sobą
gminy w powiecie lubińskim, podjęła się Małgorzata Mateja. Przedmiotem dociekań
Karoliny Mosiołek były zagadnienia związane z aktywowaniem kosztów, co może
być wykorzystywane do kreowania wyników finansowych. Krzesimir Rabajczyk,
autor kolejnego publikowanego w niniejszym zeszycie tekstu, bazując na metodzie
analizy zdarzeń, dokonał oceny efektywności informacyjnej polskiego rynku akcji
na przykładzie zachowań cen akcji wybranych dużych spółek z GPW w Warszawie,
gdy na rynek docierały informacje dotyczące wypłat dywidend. Bartosz Wałecki
przedstawił instrument forward guidance, wykorzystywany przez banki centralne do
wpływania na kursy walutowe. Karolina Woźniak podjęła się analizy działalności
gastronomicznej z perspektywy optymalizacji podatkowej, a Karolina Zielińska przeprowadziła analizę rynku nieruchomości w latach 2011-2017, sprawdzając, czy nie
powstaje kolejna bańka spekulacyjna, podobna do tej sprzed dekady.
Pragniemy wyrazić szczególne podziękowania Recenzentom za poświęcony
czas i cenne uwagi. Jesteśmy przekonani, że przedstawione w niniejszym zeszycie
opracowania będą wartościowym źródłem informacji o bieżących problemach w finansach oraz dadzą początek kolejnym publikacjom naukowym.
Marek Pauka, Piotr Luty

