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Wstęp
Artykuły zebrane w kolejnym zeszycie czasopisma „Nauki o Finansach” reprezentują różne nurty badawcze. Dużym zainteresowaniem autorów cieszy się problematyka finansów przedsiębiorstwa. W obszarze tym została nakreślona sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w kontekście upadłości (artykuł J. Kamińskiego) oraz ocena
związków między strukturą finansowania a kapitałem obrotowym (opracowanie
M. Comporka). Obecne są również zagadnienia z zakresu rynków finansowych (tekst
A. Zaremby i S. Okonia). Tematyka finansów samorządowych została poruszona
w artykule analizującym wydatki gmin z uwzględnieniem nowych wyzwań socjalnych, przygotowanym przez A. Bobrowską i M. Maciejasz-Świątkiewicz. W ramach
finansów międzynarodowych mieszczą się kwestie dotyczące kształtowania się kursu walutowego. Rozprawę na ten temat przygotowała N. Wałęsa. W numerze można
również znaleźć refleksje na temat teoretycznego podłoża badawczego procesu audytu (opracowanie S. Matusika). Ponadto w czasopiśmie nie zabrakło opracowania
z zakresu bankowości – tekst dotykający tej problematyki napisała P. Chłodnicka-Jaworska. Dzięki wszechstronności poruszanych zagadnień niniejszy numer powinien
odpowiadać różnorodnym potrzebom czytelników.
Jacek Uchman

