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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce monografię Sytuacja przedsiębiorcy w warunkach pokryzysowych jako drugi numer serii wydawniczej „Finanse i Rachunkowość”.
Niniejsza monografia podejmuje, zawsze aktualną i istotną dla gospodarki w jej
różnych wymiarach i sektorach, problematykę funkcjonowania podmiotów prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą w warunkach pokryzysowych. Poprzez
sformułowanie tak brzmiącego tytułu tejże monografii chodziło głównie o zbadanie i zaprezentowanie tego, czy − a jeśli tak − to jaki wpływ na przedsiębiorcę, zarówno działającego na rynku finansowym (instytucje finansowe), jak i w pozostałych sektorach gospodarki, miał kryzys na rynku finansowym z lat 2007−2008 i nie tylko ten. Celem
redaktorów tego opracowania było także wskazanie na specyfikę sytuacji przedsiębiorcy
działającego na rynku w warunkach pokryzysowych, zarówno ekonomicznej, jak i prawnej. W szczególności chodziło o zbadanie, czy ze strony państwa były podejmowane
pewne działania, nie tylko w postaci regulacji prawnych, będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem zaistnienia sytuacji kryzysowych, których celem było przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom, jakie one za sobą niosą, lub niwelowanie konieczności
prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach nietypowych, trudnych, w których
przyszło im funkcjonować. Kryzysy gospodarcze periodycznie występują w gospodarce,
która narażona jest w tym okresie na liczne negatywne zjawiska, takie jak wzrost bezrobocia, problemy finansowe, poczucie niepewności, niebezpieczeństwo obniżenia wpływów do budżetu, co nie sprzyja reformom systemu podatkowego, nawet jeśli mogłyby
one skutkować długookresowymi korzyściami dla gospodarki. Stanowią one zatem poważne wyzwanie dla gospodarki jako takiej oraz przedsiębiorców, zwłaszcza w obszarze
zarządzania płynnością finansową, której utrzymanie ma zasadnicze dla nich znaczenie.
Chodzi o uchwycenie pewnej wyjątkowości tej sytuacji oraz wskazanie, jakie były podejmowane działania zarówno ze strony państwa, ustawodawcy, jak i samych przedsiębiorców i jak to wpłynęło na ich funkcjonowanie w praktyce.
Tytuł monografii wydaje się na tyle pojemny, że pozwala na interdyscyplinarne
spojrzenie z różnych perspektyw na wskazaną problematykę i sytuację przedsiębiorcy
w szerokim (nie tylko prawnym) tego słowa znaczeniu, w różnych sektorach gospodarki, czemu dają wyraz zawarte w niej zróżnicowane opracowania.
Ostatni kryzys na rynku finansowym z 2008 r. niewątpliwie dotknął przede wszystkim przedsiębiorców działających na rynku finansowym, czyli instytucje finansowe.
Dlatego w pracy przedstawiono problemy związane z koniecznością dostosowania krajowych regulacji prawnych dotyczących buforów kapitałowych zawartych w ustawie
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z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym stanowiących implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad
instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/
WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. Autorka tego opracowania
nie tylko prezentuje przepisy wprowadzające obowiązki instytucji finansowych w zakresie utrzymywania dodatkowych kwot kapitału na potrzeby spełnienia wymogów buforowych, ale także podejmuje próbę oceny obowiązującej w tym zakresie regulacji
prawnej, wskazując jej zalety oraz niekorzystne elementy.
Następna grupa opracowań dotyczy problematyki podatkowej, a w jej ramach zagadnień zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, w dużej mierze wynikających z praktyki stosowania lub braku przepisów podatkowych. Zaprezentowano m.in. mechanizm
odwróconego obciążenia w podatku VAT jako jednego z wielu możliwych do wykorzystania sposobów walki z oszustwami podatkowymi, tym bardziej że zauważalna zmienność wpływów do budżetu, spowodowana powiększającą się luką podatkową, jest poważnym zagrożeniem dla stabilności finansów państwa. Przedstawiono także polskie
regulacje prawne dotyczące ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego
związanego z nabyciem i eksploatacją samochodów przez podatników podatku od towarów i usług, wprowadzonych po spadku wpływów budżetowych z podatku od towarów
i usług wywołanych m.in. kryzysami gospodarczymi. W tym nurcie utrzymany jest także artykuł dotyczący opodatkowania działalności rolniczej, a zwłaszcza aktualnych problemów i tendencji w tym zakresie, związanych z opodatkowaniem działalności rolniczej podatkiem dochodowym, gdzie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy istnieje
związek między kryzysem gospodarczym a zaniechaniem reformy podatkowej rolnictwa, poddano krytycznej analizie założenia projektu opodatkowania działalności rolniczej oraz oszacowano potencjalne dochody budżetu gmin z tego tytułu.
Trzeci nurt rozważań w niniejszej monografii stanowią zagadnienia dotyczące zarządzania finansami i rachunkowości. W tej grupie mieszczą się opracowania dotyczące
analizy efektywności finansowej szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej
z wykorzystaniem nieparametrycznej metody DEA, analizy sytuacji finansowej (przy
wykorzystaniu wskaźników z grupy oceny płynności, zadłużenia oraz zyskowności)
podmiotów systemu ochrony zdrowia w okresie pokryzysowym, istotnej zarówno dla
kadry zarządzającej, jak i nadzoru właścicielskiego. Poza tym w tej grupie opracowań
znajduje się także artykuł przedstawiający, w jakim stopniu kryzys gospodarczy wpłynął
na płynność finansową polskich przedsiębiorstw rolnych funkcjonujących w różnych
branżach oraz prezentujący klasyczny oraz trójczynnikowy model wyceny aktywów do
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oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w spółki o podwyższonym ryzyku przy jednoczesnej weryfikacji ich użyteczności w Polsce. Zaliczyć do tej grupy można także
opracowania dotyczące kwestii, czy w warunkach pokryzysowych możliwa jest współpraca świata nauki i biznesu oraz zaprezentowano wyzwania i ryzyka związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych w obecnej sytuacji gospodarczej na świecie.
Poza tym, Czytelnik znaleźć tutaj może charakterystykę najważniejszych sposobów
wsparcia przedsiębiorcy w warunkach kryzysowych i pokryzysowych proponowanych
przez powiatowe urzędy pracy w formie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej
przez bezrobotnego, staży dla bezrobotnych, prac interwencyjnych, refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Mamy nadzieję, że oddając się lekturze niniejszej monografii, Czytelnik odnajdzie
wiele interesujących i, co ważne, aktualnych informacji, a może nawet uzyska odpowiedź lub rozwiązanie istotnych problemów w praktyce. Przede wszystkim życzeniem
redaktorów byłoby, by stała się ona inspiracją do dalszych poszukiwań i rozważań naukowych.
Na koniec chciałybyśmy złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania, a później wydania, zwłaszcza Panu Dziekanowi Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii i sponsorowi zewnętrznemu − Tax Advisors Group Sp.
z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, za jej dofinansowanie.
W niniejszej monografii przyjęto stan prawny na 31 października 2016 r.
Anna Ćwiąkała-Małys
Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Wrocław, 31 października 2016 r.
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