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Od Redakcji
Czytelnikom oddajemy trzynasty numer kwartalnika „Finanse i Prawo Finansowe”, a zarazem pierwszy w 2017 r., rozpoczynając tym samym czwarty rok wydawniczy.
Łamy czasopisma stanowią miejsce wymiany poglądów Studentów i Pracowników naukowych na tematy współczesnych finansów i zmian zachodzących na rynkach finansowych.
W aktualnym numerze znalazły się cztery artykuły, z czego dwa w języku
angielskim. Podjęta problematyka dotyczy różnych aspektów finansów oraz ich
związków z prawem.
Wydanie otwiera artykuł autorstwa Katarzyny Białas poświęcony roli
wskaźników płynności finansowej w podejmowaniu decyzji przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa. Autorka w wyniku przeprowadzonej, na przykładzie
spółki giełdowej, analizy dowodzi, że pomimo braku konieczności stosowania
wskaźników dynamicznych w analizie sytuacji finansowej, warto rozważyć ich
zastosowanie w celu uzupełnienia posiadanych danych finansowych. Poszerzają
ona dostęp do informacji dotyczących konkretnych obszarów realizowanej przez
przedsiębiorstwo działalności.
Tekst Tomasza Famulskiego ma charakter interdyscyplinary, w którym
koszty transakcyjne analizowane są przez pryzmat regulacji prawnych. Punktem
wyjścia do rozważań jest pojęcie i znaczenie kosztów transakcyjnych sformułowane przez Ronald H. Coase i jego wkład w rozwój nurtu Law & Economics.
Przeprowadzona analiza pozwoliła Autorowi stwierdzić, że obowiązujące
w Polsce przepisy prawa nie mają jednoznacznego, pozytywnego lub negatywnego, wpływu na wielkość kosztów transakcyjnych.
Profesor Myroslava Khutorna z Ukrainy w opracowaniu Transformation of
the Banking Sector of Ukraine: Reasons and Consequences omówiła przesłanki
i skutki procesu transformacji sektora bankowego Ukrainy. Wskazuje, że procesy transformacji negatywnie wpłynęły na poziom jego wydajności i stabilności
oraz osłabiły znaczenie systemu na realną gospodarkę.
Artykuł Mateusza Tomali dotyczy efektywności funduszy inwestycyjnych
lokujących aktywa na rynku nieruchomości. Analizę przeprowadzono dla czte-
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rech wybranych funduszy inwestycyjnych za pomocą relatywnych oraz bezwzględnych miar efektywności. Zdaniem Autora większość funduszy inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości osiągała słabe rezultaty wynikające z braku umiejętności i wiedzy zarządzającego funduszem oraz niewłaściwie
prowadzonej polityki inwestycyjnej.
Wzorem lat poprzednich numer zamykają teksty, znajdujące się w stałej rubryce: dodatek kwartalny, w których w sposób syntetyczny opisano aktualny
stan finansów i gospodarki.
Redakcja Czasopisma dziękuje wszystkim Autorom i Recenzentom za
przygotowanie numeru, a Czytelnikom życzy ciekawej i inspirującej literatury,
jednocześnie zachęcając do współtworzenia przyszłych numerów.
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