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Niniejsza monografia
stanowi próbę poszukiwania odpowiedzi na pytania o znaczenie i rolę
finansów publicznych
w rzeczywistości postpandemicznej, o nowy
paradygmat finansów publicznych, o funkcjonowanie finansów publicznych w warunkach czynników niefinansowych i wpływie tych czynników na
finanse publiczne. W poszczególnych rozdziałach

Autorzy kolejno prezentują kwestie związane z:
instytucjonalnym podejściem do finansów publicznych, rosnącą debudżetyzacją, zmianami wysokości
i kierunków wydatków publicznych, rosnącym zadłużeniem oraz problemami jawności i przejrzystości
gospodarowania środkami publicznymi pojawiające
się po 2019 r., skutkami jakie niosą dla finansów
publicznych zmiany demograficzne, dyplomacją gospodarczą i jej znaczeniem w finansach publicznych,
ograniczeniami systemu kontroli i audytu finansów
publicznych oraz możliwościami ich wyeliminowania w celu poprawy skuteczności.
Fragment Wstępu
Publikacja jest dostępna w trybie otwartym (open
access): https://publikacje.pan.pl/dlibra/journal/140046/finanse-publiczne-2021-ziolo-red-magdalena?language=pl.
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Marian Gorynia *

Jeszcze o sankcjach na Rosję
„Są zdecydowane i idą daleko” **,
w: „Głos Wielkopolski”
(...) To, co świat zachodni zdołał osiągnąć w ciągu
de facto jednego weekendu zdumiało nas wszystkich
w niezwykle pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Przyjęte zgodnie sankcje są zdecydowane i idą daleko. Najbardziej dotkliwa dosłownie „od zaraz”
jest blokada środków rezerwowych Banku Centralnego Rosji utrzymywanych w postaci zapisów
* Prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Inne teksty tego autora są dostępne na
portalu PTE: http://www.pte.pl/, m.in. w bloku Artykuły
i opinie.
** Fragment artykułu, cały tekst dostępny pod adresem:
https://plus.gloswielkopolski.pl/prof-marian-gorynia-jeszcze-o-sankcjach-na-rosje-sa-zdecydowane-i-ida-daleko/
ar/c3-16076829.

elektronicznych w bankach amerykańskich i zachodnioeuropejskich.
Oznacza to unieruchomienie i uniemożliwienie
korzystania ze zgromadzonych rezerw. Główna stopa
procentowa Banku Centralnego Rosji została podniesiona przeszło dwukrotnie do 20 procent. Kurs
rubla poszybował w dół. Dostęp ludności do środków
zdeponowanych w bankach został radykalnie zakłócony. Te okoliczności zdają się być jednoznacznymi
sygnałami załamania się gospodarki rosyjskiej. A to
ostatnie musi przełożyć się nie tylko na problemy
z kontynuowaniem agresji od strony zaopatrzeniowej,
ale także na wzrost niezadowolenia społecznego,
które tak naprawdę może stać się gwoździem do
trumny reżimu putinowskiego. (...)
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