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IX Kongres Ekonomistów Polskich
Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych
28–29 listopada 2013
Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor

Wprowadzenie
Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich zawsze traktowane były jako niezwykle ważne
wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej i globalnej gospodarki oraz nauk ekonomicznych. Tradycje kongresów sięgają roku 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników. Miał on charakter kongresu, w którym
udział wzięło około 200 osób, a referaty przygotowali m.in. Witold Skarżyński – O konieczności i możliwo‑
ści gruntownej reformy kredytu ziemskiego oraz Antoni Donimirski – O kolonizacji wewnętrznej.
Po II Wojnie Światowej kolejne zjazdy i kongresy organizowane były w ważnych dla kraju okresach. Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów Polskich, a zarazem Kongres, odbył się 8–10 grudnia 1950 r. i był przygotowaniem do Kongresu Nauki Polskiej w 1951 r. Połączony z Kongresem II Zjazd Ekonomistów Polskich
odbył się 7–9 czerwca 1956 r. w Warszawie. Kolejny III Zjazd i Kongres Ekonomistów Polskich obradował
7–8 stycznia 1971 r. IV Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 6–7 marca 1981 r. z dyskusją nt. Kierunki
przebudowy systemu funkcjonowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych.
W 100-lecie Kongresu z okresu zaborów, 27–28 listopada 1987 r., zorganizowany został w Krakowie
V Kongres Ekonomistów Polskich. Przyjęto na nim stanowisko PTE pt. Polska gospodarka – wyzwania
rozwojowe końca XX wieku. W 1993 r. na VI Zjeździe PTE przy współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zrzeszenia Prawników Polskich i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa podjęto podstawowe w tym
okresie pytanie: Jak zdynamizować polską gospodarkę? Obradujący 25 i 26 stycznia 2001 r. VII Kongres
Ekonomistów Polskich nt. Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej podjął również trudne problemy
wyzwań XXI wieku. Szczególny charakter miał też VIII Kongres, który odbył się w dniach 29–30 listopada
2007 r. Był to pierwszy kongres od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, stąd też jego tematyka nawiązywała do tego wydarzenia. Kongres odbywał się pod hasłem Polska w gospodarce światowej – szanse
i zagrożenia.
Jak zatem wykazuje historia kongresów ekonomistów polskich, odbywały się one co kilka lat, w wysoce
zróżnicowanych warunkach społeczno-gospodarczych, a także politycznych, stąd i myśli przewodnie kongresów stanowiły swego rodzaju signum temporis.
Także obecny – IX Kongres Ekonomistów Polskich – odbywa się w szczególnych warunkach kształtujących się jako następstwo globalnego, zapoczątkowanego w latach 2007/2008 w USA kryzysu. Kryzys ten
obnażył skalę i zakres globalnie naruszonej równowagi, w tym równowagi między sektorem finansowym
i realnym, z czym – jak się okazuje – światu trudno się uporać. Wśród znawców przedmiotu nie brakuje
przy tym opinii, że następstwa tego kryzysu będą długotrwałe, przekraczające dekadę. W gospodarce
światowej dokonują się przy tym silne przegrupowania sił.
Dokonujące się w skali globalnej bezprecedensowo głębokie i gwałtowne przemiany gospodarcze oraz
społeczne, sprawiają, że ekonomiści stają przed problemami i pytaniami, co do których trudno o gotowe
rozwiązania i jednoznaczne odpowiedzi. W ekonomii nie sposób przecenić podejścia długofalowego, ale
jest ono tym trudniejsze im bardziej burzliwe są przemiany społeczno-gospodarcze. Stwierdzenie, że żyjemy w czasach burzliwych, choć brzmi jak truizm, ma dzisiaj, jak chyba nigdy wcześniej, specjalną rangę.
Na naszych oczach kurczy się cywilizacja industrialna, ustępując miejsca innej, nowej, ciągle jeszcze niedodefiniowanej. Przemiany te przynoszą nie tylko pożądane zmiany, ale także te negatywne – i to nierzadko na większą skalę aniżeli można było oczekiwać. Stąd też i oceny dokonujących się przemian coraz częściej są ambiwalentne. Niekiedy są one drastycznie przeciwstawne. Głębokim przemianom – pożądanym
i pozytywnym – nierzadko nieuchronnie towarzyszą także elementy destrukcji. Zawsze tak się dzieje, gdy
stare zastępuje, wypycha nowe. Dotyczy to także teorii naukowych. W takich warunkach – ci jest naturalne
i nieuniknione – dochodzi do istotnych przewartościowań w teorii ekonomii, co znajduje m.in. odzwiercie-
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dlenie w głębokich różnicach poglądów między prominentnymi przedstawicielami głównych szkół ekonomicznych. Towarzyszą temu ewolucje poglądów, co generuje nowe nurty w teorii ekonomii. Rodzi się wiele
pytań i wątpliwości dotyczących „przyczyn rzeczy”. A przecież nie zna prawdy i nie ma prawdziwej wiedzy
ten, kto nie zna przyczyn. Stąd waga ich rozpoznawania. Scire est rerum cognoscere causas. Wyraża to
hasło IX Kongresu „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”.
IX Kongres ukierunkowany jest zatem na dyskurs nad istotą i przyczynami przemian oraz nowych zjawisk
w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych i aspektów prognostycznych. Zarazem jest ukierunkowany na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii. Niezbędna jest
przy tym pogłębiona refleksja i debata nie tylko na temat nauk ekonomicznych a także nauk pokrewnych
ale i na temat głównych determinant rozwoju społeczno-gospodarczego, globalizacji, modeli ustroju społeczno-gospodarczego, innowacyjności, rynku pracy, edukacji, zarazem jednak na temat destrukcji oraz
rozmaitych dysfunkcji społeczno-gospodarczych. Na taki właśnie dyskurs zorientowany jest IX Kongres.
Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Dyskurs taki powinien zaowocować syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce
gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.
Formuła Kongresu jest zatem szeroka, tak aby, z jednej strony, umożliwić udział w nim jak najszerszej
grupie uczestników, w tym ekonomistów polskich przebywających na stałe za granicą, z drugiej zaś, aby
stworzyć sposobność prezentacji poglądów i dyskusji nad problemami żywotnymi dla stanu oraz perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych.
Kongres w takim ujęciu jest traktowany jako swego rodzaju synteza uczestnictwa ekonomistów polskich
w rozwiązywaniu ważnych problemów praktyki życia gospodarczego.
Koncepcja IX Kongresu Ekonomistów Polskich została przygotowana przez Radę Programową, stanowiącą szeroką reprezentację środowiska złożoną z polskich ekonomistów, nie tylko związanych z Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym i Jego Radą Naukową. Kongres ten jest pomyślany jako forum wszystkich
ekonomistów i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii z uwzględnieniem dorobku innych dyscyplin nauki.
Lista bloków tematycznych IX Kongresu jest wynikiem dyskusji, jaka toczyła się na forum Rady Naukowej
PTE i Rady Programowej. IX Kongres poprzedziły organizowane przez PTE seminaria oraz inne debaty,
w tym w ramach konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” oraz w ramach „Forum Myśli Strategicznej”.
Szczegółowe relacje z tych debat, w tym referaty i stenogramy zamieszczane są na stronie internetowej
PTE, a wybrane materiały także w periodyku „Biuletyn PTE”.
Mnogość i złożoność problemów, na które napotykają dziś ekonomiści znajduje odzwierciedlenie w dużym zainteresowaniu debatą kongresową, czego m.in. dowodzi duża liczba uczestników (około 600 osób)
oraz duża liczba nadesłanych na Kongres referatów (ponad 230). W sytuacji tak dużego zainteresowania
Kongresem, efektywną formą debaty może być dyskusja moderowana i dyskusje panelowe. Ich struktura
przedstawiona została w formie schematu debaty kongresowej (załączonego do niniejszego opracowania).
Referaty i inne materiały kongresowe są dostępne na stronie internetowej PTE. Jego pełny dorobek, łącznie z wynikami debat plenarnych oraz debat w poszczególnych sesjach tematycznych, zostanie upubliczniony na stronie internetowej PTE. Upubliczniony też zostanie stenogram debaty. Do stenogramu będą też
dołączane wypowiedzi przesyłane do protokołu Kongresu.
Autorzy referatów, poprzez udział w debacie kongresowej, będą mieli możliwość dodatkowej ich weryfikacji oraz ewentualnych uzupełnień – z wykorzystaniem wyników tej debaty. Po Kongresie i po recenzjach
referaty zostaną opublikowane w formie specjalnych monografii.
Podjęta zostanie ponadto próba sformułowania syntezy dorobku Kongresu, z uwzględnieniem aspektów
teoretycznych i praktycznych w tym postulatów, rekomendacji dotyczących polityki społeczno-gospodarczej.
Dziękujemy za zainteresowanie się Kongresem
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Autorzy i streszczenia referatów
Alicja Adamczak

Ochrona własności intelektualnej, w tym własności
przemysłowej, niezbędnym narzędziem w innowacyjnej
gospodarce opartej na wiedzy
dr
Prezes Urzędu Patentowego RP

Streszczenie:
Czy można pomijać znaczenie własności intelektualnej we współczesnej gospodarce? Ochrona własności
intelektualnej, w tym przemysłowej staje się elementem kultury innowacyjności społeczeństwa, warunkiem
szczególnym budowania przewag konkurencyjnych także w globalnej gospodarce światowej, nie tylko w UE.
Rządowe strategie rozwoju naszego kraju podkreślają konieczność kształtowania dalszych procesów transformacji gospodarczej i społecznej w oparciu o rozwój innowacyjności i kapitał ludzki. Możemy mówić o wpływie stanu gospodarki na wzrost znaczenia ochrony własności przemysłowej, gdyż w gospodarce konkurencyjnej, rynkowej wartości niematerialne stają się najważniejszym składnikiem wartości przedsiębiorstwa,
istotnym narzędziem biznesowym.
Dlatego tak istotne staje się upowszechnianie świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej,
zwłaszcza w obszarze MŚP, które stanowią ok. 98 proc. wszystkich przedsiębiorstw, choć nie tylko tam,
także w obszarze polskiego eksportu, który stał się ważnym elementem ożywienia gospodarczego całej
gospodarki na etapie wychodzenia z kryzysu.

Andrzej Arendarski

Determinanty polskiego wzrostu gospodarczego
dr
Krajowa Izba Gospodarcza

Streszczenie:
Ostatni rok uświadomił politykom i większości społeczeństwa, jak niestabilny jest polski wzrost gospodarczy.
Jeżeli mamy pozostać gospodarczym liderem regionu, musimy odejść od prostego naśladownictwa i znaleźć
odwagę by wykorzystać naturalne przewagi.Punktem wyjścia do rozważań nad tym, co zrobić, aby Polska
w globalnej gospodarce nie była podrzędnym graczem jest reinterpretacja wizji dobrobytu głoszonej przez
Adama Smitha w XVIII wieku. Uniwersalne pojęcia jak pokój, niskie podatki czy sprawny wymiar sprawiedliwości są równie ważne dla współczesnej gospodarki, jak były trzysta lat temu.Stopień komplikacji współczesnej ekonomii, rozumianej zarówno jako nauki ex cathedra i stosowanych w praktyce modeli jest tak wysoki,
że nauka ta coraz częściej pomija czynniki społeczne jako determinanty wzrostu gospodarczego. Autor stara
się zidentyfikować najważniejsze z nich i wskazać, jak mogą się one przyczynić do poprawy pozycji Polski
wśród konkurencyjnych gospodarek państw wysokorozwiniętych.

Paweł Augustynowicz,
Grzegorz Kwiatkowski

Znaczenie przedsiębiorstw państwowych w światowej
gospodarce – uwarunkowania i kierunki zmian
mgr
Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny
mgr
Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

Streszczenie:
W ostatnich latach zarówno w literaturze naukowej, jak również w publicystyce ekonomicznej stawiana bywa
kontrowersyjna teza o wzroście znaczenia przedsiębiorstw państwowych. W celu weryfikacji tej tezy dokonamy analizy czynników wymienianych jako kluczowe w kontekście omawianego procesu, takich jak wzrost
znaczenia krajów BRIC, kontrola nad branżami strategicznymi czy wpływ kryzysu finansowego na realizowaną politykę gospodarczą oraz na poglądy ekonomistów. Przyjrzymy się ponadto zmianom w nadzorze państwa nad przedsiębiorstwami państwowymi umożliwiającym ich bardziej efektywne funkcjonowanie, również
w warunkach konkurencji globalnej, oraz działaniom rządów zakłócającym tę konkurencję (takim jak ukryte
subsydia czy inne formy protekcjonizmu państwowego).
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Julian Auleytner

Aktywna polityka społeczna bez własności prywatnej?
prof. dr hab.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Streszczenie:
Wąskie rozumienie polityki społecznej jako współcześnie dobroczynnej działalności państwa o rozwiniętej
funkcji opiekuńczej wydaje dominujące w debatach nad relacjami państwo – obywatel. Autor przedstawia
alternatywną koncepcję rozumienia polityki społecznej. Referat odwołując się do społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji) koncentruje się na ustrojowym podejściu do polityki społecznej z odniesieniem do
własności prywatnej (spółdzielczej, komunalnej) jako formy stopniowego uwalniania (odciążania) państwa
od jego uciążliwej i kosztownej funkcji opiekuńczej. Autor poszukuje odpowiedzi na kluczowe pytanie o samozaradność i samozatrudnialność obywateli, które to cechy mają fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki w świecie. W procesie tym wskazuje na stan średni jako kluczowy akcelerator
gospodarki.

Tadeusz Baczko,
Artur Chaberski

Innowacyjność firm rodzinnych
prof. dr hab.
Polska Akademia Nauk; Instytut Nauk Ekonomicznych
mgr
Polska Akademia Nauk; Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, śmiałych i ambitnych marzeń i pomysłów,
na skuteczne konkurowanie na rynku, na budowanie wzrostu wartości firmy. Badania nad innowacyjnością
prowadzone przez INE PAN od 2005 r. pod kierownictwem prof. Baczko wskazują na olbrzymie zróżnicowanie dystansu innowacyjnego w stosunku do średniego poziomu Unii Europejskiej przy niewystarczającej
dynamizacji czynników determinujących poziom innowacyjności. Światowe koncerny i wielkie wymagają indywidualizacji podejścia, rozszerzenia skali parterstwa publiczno – prywatnego oraz zwiększenia świadomości dokonujących się przemian globalnych. Małe i średnie stanowiące w dużym stopniu firmy rodzinne
napotykają liczne bariery wzrostu i innowacyjności. W zależności od przyjętego kryterium firmy rodzinnej
można przyjąć udział między 40% a 90% ogółu firm w Polsce i na świecie. Jak wskazują badania wiele spośród nich można zaliczyć do innowacyjnych firm rodzinnych. W artykule przedstawiono fragment wyników
badań innowacyjnością oraz innowacyjnością firm rodzinnych prowadzonych od 2005 roku w ramach listy
500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw

Ewa Badzińska,
Krzysztof Kubiak

Ekonomiczno‑prawne uwarunkowania rozwoju
przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie sektora ICT
dr
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych
dr inż.
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Marketingu i Sterowania
Ekonomicznego

Streszczenie:
Akademickie firmy spin‑off postrzegane są jako skuteczna forma transferu technologii i własności intelektualnej z uczelni i instytutów naukowych do praktyki gospodarczej. Jednak pomimo dostrzegania ich przewagi konkurencyjnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań, kapitału intelektualnego i kultury przedsiębiorczości, wskazać można liczne bariery w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw akademickich w Polsce. Brak jednoznacznego
aparatu pojęciowego stwarza trudności interpretacyjne szczególnie w zakresie powiązań z jednostką macierzystą o charakterze kapitałowym, organizacyjnym i personalnym. Głównym celem publikacji jest identyfikacja
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i analiza uwarunkowań natury prawnej i ekonomicznej w procesie tworzenia akademickich spin‑off. W pracy
skupiono się na wybranych obszarach zagadnienia i analizie studiów przypadku w sektorze ICT należącym
do hight‑tech. Sektor ten jest niewątpliwie motorem rozwoju współczesnej gospodarki na wielu płaszczyznach, zarówno w skali mikro, jak i makro. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw akademickich w sektorze hight‑tech i akceleracja procesu komercjalizacji dóbr intelektualnych mogą istotnie przyczynić się do wzrostu
konkurencyjności polskiej gospodarki.

Agnieszka
Baer‑Nawrocka

Kwestia parytetu dochodów rolniczych a polityka rolna Unii
Europejskiej
dr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Teoria parytetu dochodów rolniczych stanowi istotną przesłankę w kształtowaniu polityki dochodowej w wielu
krajach, zarówno europejskich jak i pozaeuropejskich. Kwestia relacji dochodów osiąganych przez producentów rolnych do dochodów uzyskiwanych przez pracujących w pozostałych sektorach gospodarki postrzegana
jest często w kontekście społeczno‑ekonomicznym, rozumianym jako brak równości szans w podnoszeniu
dochodu i standardu życia w rodzinach zawodowo związanych z rolnictwem. Względnie stabilny poziom dochodów rolniczych istotny jest również w aspekcie zapewnienia zrównoważonej produkcji rolnej i utrzymania
jej konkurencyjności. Zagwarantowanie producentom rolnym porównywalnych z innymi grupami społecznymi
dochodów potraktowano jako jeden z najważniejszych celów tworzącej się Wspólnej Polityki Rolnej. Celem
głównym opracowania jest ocena relacji parytetowych w zakresie dochodów w poszczególnych państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem uwagi będą również determinanty dochodów rolniczych jako
czynniki bezpośrednio określające te relacje.

Maciej Bałtowski

Funkcja właścicielska państwa jako instrument współczesnej
polityki gospodarczej
prof. dr hab.
Uniwersytet Marii Skłodowskiej‑Curie w Lublinie
Wydział Ekonomiczny

Streszczenie:
W ostatnim ćwierćwieczu XX w., w okresie dominacji ekonomii neoliberalnej, najbardziej rozwinięte kraje
Zachodu z reguły zmniejszały zakres domeny państwowej w gospodarce. Po kryzysie lat 2008–2009 nastąpiła w tym obszarze istotna zmiana. Od kilku lat można obserwować – także w ujęciu statystycznym –
wzrastającą rolę państwa–właściciela w większości krajów świata, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających
się. Autor stawia tezę, że współcześnie własność państwowa przedsiębiorstw, szczególnie w tzw. sektorach
strategicznych, staje się coraz ważniejszym narzędziem oddziaływania państw na gospodarkę, co oznacza
jednocześnie istotne rozszerzenie tradycyjnego rozumienia polityki gospodarczej prowadzonej na szczeblu
państw narodowych.
W pierwszej części zostaną przeanalizowane przyczyny i przejawy rosnącej roli państwa–właściciela we
współczesnych gospodarkach oraz wskazane tego potencjalne skutki. W części drugiej rozważone zostaną
występujące współcześnie modele relacji państwo – przedsiębiorstwa państwowe. Na tym tle analizie poddany zostanie stan i sposób funkcjonowania własności państwowej w Polsce oraz sformułowane zostaną
odpowiednie wnioski i rekomendacje.
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Anetta Barska,
Janusz Śnihur

Innowacje w służbie srebrnej gospodarki
dr inż.
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zielona Góra

Streszczenie:
Europa, także i Polska wchodzą w „jesień życia” swojego społeczeństwa, wskaźniki demograficzne przedstawiają, iż duży procent społeczeństwa to osoby w podeszłym wieku, również długość życia wzrasta oraz
okres aktywności zawodowej, dlatego też tak ważnym staje się fakt dostosowania wszelkiego rodzaju rozwiązań technologii do wymogów tej grupy wiekowej. Niniejszy artykuł jest próba zdefiniowania kierunków
w zakresie działania innowacji dla zaspokojenia coraz wyraźniejszych potrzeb nowoczesnych technologii
skierowanych do tej grupy konsumentów.

Paweł Baranowski

Reguły polityki pieniężnej w modelu DSGE dla Polski
dr
Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii

Streszczenie:
W referacie analizujemy reguły stopy procentowej dla Polski, będące ważnym elementem nowokeynesistowskiego modelu dynamicznej równowagi ogólnej (DSGE). Głównym zagadnieniem badawczym jest reakcja
inflacji i luki produkcyjnej na szok polityki pieniężnej – rozumiany jako podwyższenie stopy proc. ponad wartość wynikającą z reguły?
Punktem wyjścia były trzy warianty modyfikacji reguły Taylora – adaptacyjna, bieżąca oraz adaptacyjna,
stanowiące element małej skali modelu DSGE. W modelu tym przeprowadzono symulacje skutków wzrostu
stopy proc. o 0,5 pp. ponad wartość wynikającą z reguły. We wszystkich trzech wariantach szok polityki pieniężnej powodował zmniejszenie inflacji i luki (maksymalny efekt występował po 1–2 kwart.). Mimo znacznych
różnic w oszacowaniach parametrów poszczególnych wariantów reguły Taylora, we wszystkich wariantach
otrzymane niemal nieodróżnialne reakcje inflacji i luki. Możemy na tej podstawie stwierdzić, że w „małych”
modelach DSGE dla Polski wybór specyfikacji dynamicznej reguły stopy procentowej nie jest kluczowa dla
dynamiki modelu. Oznacza to, że w empirycznych badaniach z wykorzystaniem modeli DSGE można stosować regułę bieżącą, o najprostszej specyfikacji.

Jan Leszek Bednarczyk

Polityka pieniężna EBC a perspektywy ożywienia
gospodarczego w strefie euro
dr hab.
Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny w Radomiu
Wydział Ekonomiczny/Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

Streszczenie:
Polityka pieniężna EBC a perspektywy ożywienia gospodarczego w strefie euro Strefa euro należy do najwolniej rozwijających się obszarów gospodarczych na świecie. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych,
którym udało się wyjść z głębokiego załamania koniunktury, jakiego doświadczyły w 2009 roku i kontynuować w kolejnych latach ożywienie gospodarcze, gospodarka strefy euro już w 2011 roku zaczęła ponownie
hamować, co znalazło wyraz w recesji 2012 roku, kontynuowanej również w roku 2013.
Analiza sytuacji gospodarczej krajów strefy euro w ostatnich latach pozwala postawić tezę, że kraje tej strefy
mogą znajdować się w pułapce niskiej inflacji (low inflation trap). Skutkiem tej sytuacji jest wygasanie a następnie stagnacja wzrostu gospodarczego, wzrost bezrobocia oraz stopniowe pogłębianie się nierównowag
makroekonomicznych (wzrost deficytu budżetowego, aprecjacja kursu walutowego, deficyt na rachunku bieżącym, itp.). W przypadku dłuższego utrzymywania się tego stanu, gospodarce grozi pojawienie się a następnie
stopniowe utrwalenie oczekiwań deflacyjnych, przy których ożywienie koniunktury staje się niezwykle trudne.
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Marek Belka

Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla
ekonomii i polityki gospodarczej
prof. dr hab.
Narodowy Bank Polski

Streszczenie:
Źródła obecnego kryzysu mają bardzo różnorodny i dość wszechstronny charakter, ale na pewno są wśród
nich i luki w teorii ekonomii, i błędy w polityce makroekonomicznej oraz regulacyjnej. Z tej diagnozy wynikają
więc w naturalny sposób postulaty pod adresem rozbudowy, uzupełnienia i zmian w teorii, jak również zmiany wprowadzane w instytucjonalnym kształcie i strategiach banków centralnych. Dyskusja proponowanych
terapii sięga w tej drugiej sferze nawet głębiej i sugeruje konieczność zmian reguł ingerencji państwa w działalność sektora finansowego, również tę prowadzoną na skalę międzynarodową.
We wszystkich tych obszarach – zmian teoretycznych, zmian instytucjonalnych oraz zmian w polityce gospodarczej i regulacyjnej – ekonomiści powinni odgrywać i już odgrywają rolę nie tylko obserwatorów rzeczywistości, ale i jej konstruktorów.

Piotr J. Białowąs

Wpływ priorytetów gospodarek wybranych krajów świata na
model funkcjonowania i efektywność przedsiębiorstw.
dr inż.

Streszczenie:
Autor podjął próbę określenia korelacji pomiędzy cechami i priorytetami przyjętymi przez wybrane kraje
świata w kreowaniu rozwoju gospodarki a funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Artykuł odnosi się zarówno
do gospodarki wolnorynkowej jak równiez do gospodarki centralnie planowanej wskazując na implikacje
poszczególnych systemów na model oraz efektywność funkcjonowania organizacji w sferze ekonomicznej,
społecznej oraz technologicznej.

Agnieszka Biernat‑Jarka

Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań
interwencyjnych w gospodarce na przykładzie wspólnej polityki
rolnej
dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Celem opracowania było przedstawienie koncepcji państwa i jego roli w podejmowaniu działań interwencyjnych. Autorka pokazała za i przeciw aktywnej polityce państwa, prezentując różne podejścia ekonomistów
w tym zakresie. Artykuł ma teoretyczny charakter, został przygotowany w oparciu o przegląd literatury przedmiotu.

Wojciech Bizon

Wiedza i umiejętności nieodzowne w prowadzeniu własnego
biznesu – perspektywa studentów ostatnich lat studiów
dr
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny, Katedra Makroekonomii

Streszczenie:
Zaprezentowano część rezultatów badań, które dotyczyły oszacowania poziomu wiedzy i umiejętności
przedsiębiorczych wśród studentów ostatnich lat studiów. Pomiary prowadzono na Uniwersytecie Gdańskim,
jako część aktywności naukowych realizowanych w ramach innowacyjnego projektu testującego \\\’Case
Simulator\\\’.
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Ustalono, że studenci poszczególnych wydziałów uniwersyteckich w różnym stopniu deklarują zarówno stan
swojej wiedzy (H1), jak również oceniają własne umiejętności (predyspozycje) przedsiębiorcze (H2). Wykazano, że o ile w przypadku samooceny dotyczącej wiedzy o tym, w jaki sposób prowadzić firmę, zróżnicowanie
z uwagi na rodzaj studiów wyraźnie koresponduje z rezultatami zobiektywizowanych pomiarów dotyczących
wiedzy z podstaw przedsiębiorczości (H3), tak w przypadku deklaratywnego ujęcia własnych predyspozycji
przedsiębiorczych skonfrontowanych z wynikami testów weryfikujących określone umiejętności, można rozpatrywać zależność odwrotną (H4).
W pracy wykorzystano narzędzia analizy czynnikowej, analizą rzetelności i pozycji oraz testy istotności.

Ewa Bojar,
Artur Paździor

Kapitał ludzki – klucz do rozwoju w gospodarce globalnej
prof. dr hab.
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
dr inż.
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

Streszczenie:
Widoczny w ostatnich dekadach proces globalizacji i informatyzacji przyczynił się do zmiany postrzegania
czynników wartości. Zmiany te polegają na wzroście znaczenia zasobów niematerialnych w kształtowaniu
wartości organizacji. Zasoby te tworzą niewidzialny potencjał, który wpływa na poprawę innowacyjności,
a w konsekwencji do zwiększenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotne jest właściwe zidentyfikowanie i zarządzanie zasobami niematerialnymi, w tym kapitałem ludzkim.
W artykule zaprezentowano zasoby niematerialne organizacji. Podjęto również próbę określenia wpływu tych
zasobów na wartość przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach dynamicznych zmian organizacyjnych,
technologicznych i finansowych. W oparciu o przeprowadzoną analizę sformułowano wnioski, w których zawarto konkluzje dotyczące roli zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach turbulentnej gospodarki globalnej.

Justyna Bokajło

Humanizm gospodarczy w obliczu fetyszu pieniądza
i społeczeństwa masowego
dr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Streszczenie:
Trwający kryzys gospodarczy pobudził autorytety naukowe, polityków i przywódców państw do metodologiczno‑teoretycznej dyskusji na temat przyszłości Europy w kontekście ładu społeczno‑gospodarczego.
Okazało się bowiem, że jego stabilność został nadwątlona przez brak odpowiedzialności państw narodowych
oraz człowieka i jego egocentryczny, egoistyczny „animal spiryt”. Fałszywie pojmowana i „nieuporządkowana“ wolność, która została wyeksponowana wraz ze zmianą aksjologicznych podstaw globalizacji, wyzwoliła
człowieka spod powszechnie obowiązujących moralnych norm, etycznych i kulturowych zasad jednoczących
wspólnotę. Pazerność ustanowiła nowy paradygmat szczęścia: dziką pogoń za pieniądzem konsumpcyjnego
człowieka kultury masowej. Celem referatu (artykułu) jest próba odpowiedzi na pytanie, czy koncepcja gospodarczego humanizmu może stać się podstawą społeczno‑gospodarczego ładu w obliczu wyzwań XXI w.
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Katarzyna Boratyńska

Ekonomiczne oraz społeczne aspekty bankructw państw
dr
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw

Streszczenie:
W artykule dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej dotyczącej zjawiska upadłości oraz niewypłacalności państw. Celem głównym opracowania było określenie ekonomicznych oraz społecznych determinant upadłości państw. Do głównych ekonomicznych problemów państw upadłych zaliczono nierówny rozwój
gospodarczy oraz recesję gospodarczą mierzoną m. in. dochodem per capita, produktem narodowym brutto,
zadłużeniem, liczbą upadłości przedsiębiorstw. Wśród czynników społecznych skupiono się na omówieniu
m. in. presji demograficznej, nierówności społecznych i ubóstwa, masowych ruchów uchodźców i uchodźców
wewnętrznych oraz migracji ludności. Zwrócono także uwagę na globalne powiązania gospodarcze i efekt
„zarażania” w kontekście upadłości państw. W opracowaniu przeanalizowano rankingi państw upadłych tworzone przez Foreign Policy oraz The Found for Peace.

Artur Borcuch

Płatność kartą płatniczą a płatność gotówką – na przykładzie
„usieciowionych” mieszkańców miasta Kielce
dr
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Zarządzania i Administracji/Instytut Zarządzania

Streszczenie:
Artykuł ma na celu próbę zbadania, czy internetowo „usieciowieni” mieszkańcy Kielc są również bankowo
„ukartowieni”, a jeżeli tak, to w jaki sposób korzystają z tych instrumentów płatniczych?

Jakub Borowski,
Piotr Maszczyk

Globalny kryzys finansowy a ewolucja modelu kapitalizmu
w Polsce
dr
Szkoła Główna Handlowa
Katedra Ekonomii II
dr
Szkoła Główna Handlowa
Katedra Ekonomii II

Streszczenie:
Wybuch globalnego kryzysu finansowego podważył przekonanie o efektywności rynkowych mechanizmów
koordynacji (zwłaszcza na rynkach finansowych) i uwypuklił znaczenie problemu zawodności rynku. W konsekwencji, popyt na działania państwa, polegające na uzupełnieniu rynkowego mechanizmu koordynacji
mechanizmem biurokratycznym, znacząco wzrósł. Przykładem takich działań są zmiany instytucjonalne zachodzące w Unii Europejskiej (wprowadzenie tzw. „sześciopaka” oraz tworzenie unii bankowej) i w Polsce
(utworzenie spółki „Polskie Inwestycje Rozwojowe”). Celem nowych rozwiązań wprowadzanych w krajach
UE jest zmniejszenie ryzyka powstania nierównowag w gospodarce (baniek spekulacyjnych) i towarzyszącej
im zwiększonej zmienności produkcji i zatrudnienia. Ponadto, nowe instytucje mają umożliwiać państwu wywieranie wpływu na kierunki i zakres długoterminowej alokacji kapitału. Wprowadzenie tych instytucji oznacza de facto, iż istotnej transformacji ulega również model kapitalizmu istniejący w Polsce. Kierunki i zakres
tej transformacji na tle innych krajów UE, a także ocena trwałości tych zmian będą przedmiotem niniejszego
referatu.
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Michał Borychowski

Sektor biopaliw ciekłych na tle rolnictwa i otoczenia
makroekonomicznego w wybranych krajach po 2004 roku
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
W ostatnich dekadach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania sektorem odnawialnych źródeł energii,
w tym sektorem biopaliw płynnych. Poziom rozwoju branży biopaliw jest silnie zróżnicowany na świecie, a do
znaczących producentów biokomponentów należą zarówno gospodarki wysokorozwinięte, jak i rozwijające. Rozwój produkcji biopaliw ciekłych jest determinowany wieloma czynnikami ekonomicznymi, wśród których najważniejszymi są relacje podażowo – popytowe na rynkach podstawowych rynków surowców rolnych
i ceny tych surowców, a także ceny ropy naftowej i polityka wobec tego sektora, w szczególności ustawodawstwo oraz wsparcie producentów i konsumentów. W artykule ukazano relacje gałęzi biopaliw z otoczeniem
rynkowym. Celem głównym jest określenie poziomu rozwoju sektora biopaliw i przyczyn jego zróżnicowania
w poszczególnych krajach. Badanie to prowadzi do hipotezy, iż produkcja biopaliw ciekłych uzależniona
jest od relacji podaży i popytu na rynkach surowców rolnych, w tym przede wszystkim rynkach zbóż i roślin
oleistych. Wytwarzanie tych surowców wpływa stymulująco na rozwój produkcji biokomponentów płynnych.

Paweł Bożyk

Drogi wychodzenia Unii Europejskiej z kryzysu; miejsce Polski
prof. dr hab.
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA

Streszczenie:
Specyfika współczesnego kryzysu; kryzys nadprodukcji a kryzys systemowy. Liberalizm a neoliberalizm; patologie gospodarki neoliberalnej.Geneza kryzysu finansowego w Unii Europejskiej. Kryzys finansowy w Unii
Europejskiej a kryzys gospodarki globalnej; Unia Europejska – częścią gospodarki globalnej. Doskonalenie metod integracji w ramach Unii Europejskiej; integracja międzynarodowa i ponadnarodowa a możliwości
przeciwdziałania kryzysowi finansowemu.
Poszukiwanie innych dróg wyjścia członków Unii Europejskiej z kryzysu finansowego. Rozwiązania globalne.
Czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy mogą odegrać konstruktywną rolę w przeciwdziałaniu światowemu kryzysowi finansowemu? Miejsce Polski w wychodzeniu krajów Unii Europejskiej z kryzysu
finansowego.
Słowa kluczowe: Polska, globalizacja, Unia Europejska, kryzys finansowy, neoliberalizm, paradygmat.

Agnieszka Brelik

Dobra publiczne a zrównoważony rozwój agroturystyki –
w poszukiwaniu wskaźników wyceny
dr
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Streszczenie:
Zagadnienia związane z identyfikacją dóbr publicznych na obszarach wiejskich są przedmiotem prac teoretyków i praktyków, badających dynamiczne zjawiska gospodarcze. Niniejszy artykuł ma w zamierzeniu
autorki określić wzajemne współzależności pomiędzy agroturystyką, będącą działem sektora turystyki i dostarczycielem dóbr publicznych, w ujęciu mikro i makro ekonomicznym oraz wzbogacić perspektywę badawczą o identyfikację tych powiązań. Głównym celem artykułu jest konceptualizacja dóbr publicznych dostarczanych przez agroturystykę, przy uwzględnieniu cech wielofunkcyjnego rolnictwa. Do celów cząstkowych
zaliczono ocenę skutków polityki rolnej dla rozwoju agroturystyki oraz rozpoznanie zależności pomiędzy
sytuacją ekonomiczną gospodarstw agroturystycznych, a poziomem ich aktywności ekonomicznej. Problem
badawczy sprowadza się do ustalenia wpływu agroturystyki na osiągane dochody gospodarstwa rolnego
poprzez dostarczanie przez nie dóbr publicznych, stymulowanych systemem dopłat, dotacji bądź subwencji.
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Przedmiotem rozważań są gospodarstwa rolne prowadzące działalność agroturystyczną Pomorza Zachodniego. W celu zweryfikowania celu badawczego wykorzystano zarówno literaturę polską jak i zagraniczną,
posłużono się metodami statystyki opisowej (analiza struktury i dynamiki zjawisk), ocena współzależności
(korelacja i regresja, współczynnik V‑Cramera).

Marcin Brycz

Demografia, Gospodarka i Emerytury – jakie rozwiązania
możemy czerpać z modelu nordyckiego?
dr
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny/Katedra Mikroekonomii

Streszczenie:
Kraje nordyckie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych doświadczyły potrójnego kryzysu
(bankowego, walutowego i deficytu budżetowego), bardzo podobnego do obserwowanego obecnie w Europie. Po tych doświadczeniach wprowadzono tam liczne rozwiązania, które zabezpieczają gospodarkę przed
ryzykiem systemowym (np. systemu bankowego, długu publicznego, systemu emerytalnego). W referacie
przedstawiono doświadczenia szwedzkiego systemu emerytalnego w warunkach ostatniego kryzysu, ze
szczególnym uwzględnieniem mechanizmu bilansującego państwowy filar systemu emerytalnego: inkomstpension. System ten można zaliczyć do kategorii pay‑as‑you‑go i zdefiniowanej składki (wypłaty emerytur
pochodzą z bieżących wpłat na konta emerytalne zapisane w systemie). Głównym założeniem systemu jest
to aby był zawsze wypłacalny. Służyć ma temu fundusz buforowy – środki „rzeczywiście zgromadzone” i ulokowane na rynkach kapitałowych oraz mechanizm bilansujący. Ten ostatni uruchamia się, gdy zobowiązania
przekraczają aktywa w systemie i polega m.in. na zmianie indeksacji wypłat i środków na kontach indywidualnych. Szwedzki system emerytalny charakteryzuje się też dużą przejrzystością.

Łukasz Bryl

Znaczenie hojności produktów i usług w przedsiębiorstwach
międzynarodowych
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych

Streszczenie:
Rozwój „nowej gospodarki” oznacza dla wielu przedsiębiorstw podejmowanie nowych zachowań strategicznych adekwatnych do specyfiki dynamicznie rozwijającego się handlu dobrami niematerialnymi. W niniejszym artykule przedmiot zainteresowania stanowi tzw.: hojność produktów i usług polegająca na bezpłatnym
i trwałym oferowaniu dóbr i świadczeniu usług. Pozornie darmowy charakter zjawiska w rzeczywistości stanowi efekt zamierzonych działań firmy wynikających z różnorodnych motywów, zmierzających jednocześnie
do realizacji celu nadrzędnego, jaki stanowi zysk. Zachowanie to ma miejsce głównie w branżach ICT (m.in.
dostawcy oprogramowania komputerowego). Celem artykułu jest teoretyczna analiza zjawiska hojności oraz
przedstawienie charakterystyki i autorskiego podziału jej rodzajów wraz z wyodrębnieniem motywów przedsiębiorstw i rozkładem podmiotowym ponoszonych kosztów. Ponadto dokonano weryfikacji empirycznej znaczenia hojności produktów i usług na próbie największych globalnych przedsiębiorstw pochodzących z branż
ICT. Na podstawie zestawienia Financial Times Global 500 2012 włączono do badania 34 największe przedsiębiorstwa międzynarodowe z branż związanych z „nową gospodarką”.
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Michał Brzeziński

Nierówności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Politycznej

Streszczenie:
W referacie omówione zostaną trendy w polskich nierównościach w okresie od początku transformacji gospodarczej do roku 2010. Rozpatrywane będą nierówności w różnych wymiarach społeczno‑ekonomicznych,
w tym nierówności w zakresie dochodów, konsumpcji, bogactwa, edukacji, zdrowia oraz subiektywnego poczucia zadowolenia z życia, jak również nierówności szans na osiągnięcie edukacji i zdrowia. Podane zostaną
główne mechanizmy, które doprowadziły do wzrostu nierówności ekonomicznych w Polsce. Przedstawiona
będzie analiza współzależności pomiędzy różnymi rodzajami nierówności. Trendy w polskich nierównościach
zostaną ukazane na tle trendów w nierównościach zachodzących w innych krajach Unii Europejskiej oraz
w innych krajach postsocjalistycznych. Zostanie przedstawiona również próba wskazania możliwych negatywnych skutków rosnących nierówności w Polsce, które można zaobserwować w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej. Wyniki omówione w referacie pochodzą z kompleksowych własnych badań empirycznych autora oraz z prac innych autorów.

Anna Brzozowska,
Aleksandra
Nowakowska

Ewolucja zarządzania łańcuchami dostaw a dążenie do
zrównoważonego rozwoju
dr inż.
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
dr
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

Streszczenie:
Obserwowane w ostatnich latach tendencje do kierowania uwagi w stronę działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w celu dązenia do ograniczania degradacji środowiska naturalnego i wyczerpywania zasobów naturalnych oraz jego wpływu na otoczenie powodują konieczność stosowania
metod i narzędzi niezbędnych do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Wskazywane są zarówno ogólne wytyczne, jak i bardziej szczegółowe zasady w odniesieniu do zachowań biznesowych w formie całościowych systemów zarządzania, jak również narzędzia
audytu bądź komunikacji. Konieczne staje się podejmowanie działań w zakresie zarządzania łańcuchami
dostaw jako elementami współpracującymi w całym cyklu życia dóbr i usług pozwalając tym samym na uzyskanie lepszych efektów dzięki efektowi synergii

Ryszard Bugaj

Czy należy ustanowić w Polsce system niskich i „płaskich”
podatków
dr hab.
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie:
Nawet uwzględniając obecny poziom PKB per capita nie można twierdzić, że poziom fiskalizmu w polskiej
gospodarce jest wygórowany. Najprawdopodobniej w systemie podatkowym nie dokonuje się również redystrybucja dochodów gospodarstw domowych zmniejszająca ich nierówność. Mimo to wysuwany jest postulat dalszego zmniejszenia obciążeń podatkowych i ustanowienie formalnie proporcjonalnych podatków
dochodowych. Postulat ten posiada szerokie poparcie środowisk biznesowych i bardzo dużej części „klasy
politycznej”. Merytorycznie uzasadniany jest przede wszystkim argumentem odwołującym się do pojęcia
„klina podatkowego”. Ewolucja systemu podatkowego zgodnie z powyższymi zaleceniami wydaje się jednak
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wysoce ryzykowna. Nie uwzględnia się realnej „sztywności” wydatków sektora finansów publicznych, ani korzyści jakie dla wzrostu wynikają z wydatków publicznych. Nie bierze się pod uwagę negatywnych następstw
potencjalnego osłabienia zabezpieczenia socjalnego i wysokich nierówności dochodowych.

Sławomir I. Bukowski

Czy gospodarka może funkcjonowac bez długu publicznego?
prof. dr hab.
Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu
Wydział Ekonomiczny/Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

Streszczenie:
Problem długu publicznego nie jest czymś nowym. Pisał o tym A. Smith w „Badaniach nad istotą i przyczynami bogactwa narodów”. J.M. Keynes podniósł deficyt budżetowy i dług publiczny do rangi narzędzia
regulacji koniunktury. Rozwój interwencjonizmu państwowego po drugiej wojnie światowej utwierdził wielu
polityków i ekonomistów w przekonaniu, że deficyty budżetowe i dług publiczny jest czymś normalnym, bez
którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Krytyka neoliberalizmu po ostatniej
recesji i kryzysie finansowym ostatnich lat również sprowadza się często do tezy, że krytykowany prze neoliberalnych ekonomistów wzrost wydatków państwa finansowanych długiem publicznym może pomóc gospodarkom w wejściu na ścieżkę wzrostu. Celem referatu jest odpowiedź na pytanie kontrowersyjne: czy
z punktu widzenia teorii ekonomii, doświadczeń historycznych i wyników badań empirycznych gospodarka
może funkcjonować bez długu publicznego? Jeśli nie, to zatem jakie powinny być rozmiary długu publicznego
nie zagrażające kryzysem fiskalnym? Czy możemy to określić?

Małgorzata
Burchard‑Dziubińska

Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania
ekonomii
dr hab.
Uniwersytet Łódzki oraz PTE Oddział w Łodzi
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny Katedra Ekonomii Rozwoju

Streszczenie:
Zwiększająca się wciąż liczebność ludzkiej populacji i konsumpcji dóbr i usług oraz związana tym rosnąca
presja na środowisko przyrodnicze stymulują poszukiwanie nowych sposobów gospodarowania, nastawionych na zachowanie trwałości procesu rozwoju społeczeństw i gospodarek. Jednym z rozważanych kierunków rozwoju jest budowa zielonej gospodarki. Jej ideę można sprowadzić do takiej modyfikacji procesu
rozwoju, który służyłby ludziom i podnoszeniu jakości ich życia dzięki lepszemu dostosowaniu do potencjału
środowiska przyrodniczego i zachodzących w nim zmian. Przedmiotem rozważań jest analiza obszarów będących przedmiotem zainteresowania teorii ekonomii i praktyki gospodarczej w zakresie służącej budowie
zielonej gospodarki modyfikacji polityki państwa. W szczególności analizie poddane zostały: sposoby przezwyciężania barier hamujących rozwój zielonej gospodarki, obszary polityki i instrumenty charakteryzujące
się największym potencjałem dla rozwoju tego typu gospodarki i ramy współpracy międzynarodowej.

Agnieszka
Chłoń‑Domińczak,
Paweł Strawiński

Wchodzenie osób młodych na rynek pracy w Polsce
dr
Instytut Badań Edukacyjnych
dr
Instytut Badań Edukacyjnych

Streszczenie:
Celem artykułu jest identyfikacja determinant wchodzenia osób młodych na rynek pracy, a także typologia
ścieżek wchodzenia młodych Polaków na rynek pracy, w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Wykorzystanie
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kapitału ludzkiego jest jedną z determinant rozwoju gospodarczego. Obserwowane w Polsce umasowienie
szkolnictwa na poziomie wyższym wskazują na to, że młodzi ludzie w wykształceniu upatrują swojego sukcesu na rynku pracy. Proces przejścia pomiędzy edukacją a rynkiem pracy zależy od wykształcenia absolwentów i ich innych charakterystyk, a także od warunków społecznych i gospodarczych.
W artykule analizujemy sposób wchodzenia na rynek pracy młodych osób wykorzystując dane BAEL. Oceniamy skalę przepływów pomiędzy poszczególnymi stanami na rynku pracy z uwzględnieniem aktywności
edukacyjnej. Ocena przepływów dokonana jest w oparciu o dane panelowe. Poprzez oszacowanie dynamiki
przepływów do zatrudnienia w poszczególnych kwartałach, oraz charakterystyk osób i zmiennych dotyczących sytuacji gospodarczej ocenimy związek pomiędzy wykształceniem absolwentów a ich sukcesem na
rynku pracy. W analizach wykorzystane też będą wyniki badania ścieżek edukacyjnych.

Patrycja Chodnicka,
Małgorzata Olszak,
Katarzyna Niewińska

Wpływ uwarunkowań politycznych na efektywność
europejskich banków
mgr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
mgr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki

Streszczenie:
Odpowiedni poziom rentowności banków jest jednym z determinantów ich stabilności finansowej. Jest on
uzależniony zarówno od uwarunkowań makroekonomicznych, jak i zmiennych specyficznych dla sektora
bankowego. W tym opracowaniu poddano analizie czynniki wpływające na miary rentowności (wskaźnik
rentowności aktywów oraz wskaźnik rentowności kapitałów własnych) banków Europy Środkowo – Wschodniej. Wśród tych czynników uwzględniono zmienne makroekonomiczne takie jak poziom produktu krajowego
brutto przypadający na jednego mieszkańca, wysokość stóp rynku pieniężnego oraz długoterminowych stóp
procentowych. Wzięto również pod uwagę między innymi następujące zmienne specyficzne dla banków:
wielkość banków mierzona wartością posiadanych aktywów, wysokość współczynnika wypłacalności, wartość luki płynności, czy stosunek całkowitych kosztów ponoszonych przez poszczególne banki do uzyskiwanych przychodów. Ze względu na specyfikę próby obejmującej zmienne czasowo‑przestrzenne z okresu
1996–2010 w badaniu zastosowano estymator GMM Arellano i Bonda.

Robert Ciborowski

Źródła konwergencji technologicznej w regionach słabo
rozwiniętych (na przykładzie województwa podlaskiego)
dr hab.
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Systemów Ekonomicznych

Streszczenie:
Niedostatek rozwiązań proinnowacyjnych w regionach słabo rozwiniętych przejawia się głównie w zakresie
ich struktury gospodarczej, ograniczonej przedsiębiorczości oraz otoczenia wpływającego na podejmowanie decyzji innowacyjnych. Przedsiębiorstwa w tego typu regionach realizują prostą strategię rynkową nie
wymagającą zbyt dużych nakładów finansowych na B+R i wdrażania innowacji. W strukturze produkcyjnej
dominują branże tradycyjne, ale o pozycji konkurencyjnej pozwalającej na osiągniecie lepszych wyników
finansowych i jednocześnie realizacji założeń wynikających z podejścia „learning economy”. Tym samym
regiony słabo rozwinięte powinny przyjmować strategie rozwoju innowacyjnego oparte na pozyskiwaniu ze
wnętrznych rozwiązań technologicznych i poprzez ich adaptację oraz rozszerzanie zakresu posiadanej wie
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dzy unowocześniać strukturę gospodarczą. Daje to szanse na przyspieszenie procesów konwergencji oraz
zamykanie istniejących luk technologicznych. Celem opracowania jest analiza kluczowych czynników wpływających na proces konwergencji technologicznej regionów słabo rozwiniętych oraz wskazanie możliwości
zdynamizowania tego procesu.

Katarzyna Cięciak

Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii
Europejskiej w Polsce
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Streszczenie:
Polityka energetyczna w Europie, stanowiąca przedmiot referatu jest sformułowana, wdrażana i egzekwowana przez instytucje UE oraz danego państwa. Polityka każda, także energetyczna powinna być podporządkowana teorii ekonomii, której paradygmatem jest skuteczność polityki, rozumiana, jako umiejętność
realizacji wyznaczonych zadań. Wspólna polityka energetyczna jest obecnie jednym z głównych priorytetów
Unii Europejskiej. Cele środowiskowe są podstawowymi w polityce energetycznej i są związane ze wzrostem
stężenia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze. Z uwagi członkostwo w UE Polska
została zobowiązana do wypełniania szeregu zobowiązań wcześniej nie branych pod uwagę.
Celem artykułu jest próba oceny osiągniętej i prognozowanej skuteczności ekologicznej polityki energetycznej w Polsce na tle UE a także ocena działań administracji publicznej ograniczających emisję dwutlenku
węgla w sektorze energetycznym w Polsce.

Marcin Czaplicki

Wykorzystanie polityki makroostrożnościowej w gospodarce
wschodzącej na przykładzie Korei Południowej. Wnioski dla
Polski
mgr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno‑Społeczne

Streszczenie:
Kryzys finansowy lat 2007–09 pokazał, iż dotychczasowa architektura bezpieczeństwa systemu finansowego musi zostać zmieniona, aby dostosować się do jego rozwoju. Wnioski te dotyczą także Polski, w której
zarówno przed kryzysem (boom walutowych kredytów hipotecznych), jak i w jego wyniku widoczne były napięcia związane z charakterystyką konwergującej ekonomicznie gospodarki (presja na transfer środków do
banków matek, załamanie rynku kredytowego).
Podstawową zmianą, do jakiej doszło w sieci bezpieczeństwa sektora finansowego, było wprowadzenie „nowych,” makroostrożnościowych regulacji ostrożnościowych dla banków oraz utworzenie (propozycja struktury) instytucji koordynujących prowadzenie polityki makroostrożnościowej. Celem artykułu jest przedstawienie
wniosków, jakie wynikają dla Polski z kazusu Korei Południowej, gdzie regulacje makroostrożnościowe funkcjonują od kryzysu azjatyckiego 1997 roku. Badania literaturowe oraz analiza danych i dokumentów urzędowych pozwoli na wykazanie, że gospodarki rozwijające się, w celu ograniczenia niestabilności finansowej,
muszą prowadzić autonomiczną politykę makroostrożnościową, z instrumentarium wykraczającym poza to
przyjęte w regulacjach UE.
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Alojzy Czech

Ekonomiczne inspiracje i afiliacje polskich współtwórców nauk
o zarządzaniu
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Streszczenie:
Rysem charakterystycznym nauk o zarządzaniu w Polsce okresu ich kształtowania się była silna tendencja do podkreślania związków z problematyką ekonomiczną. Dotyczy to wszystkich polskich organizatorów.
W referacie uwaga skupiona zostanie na dokonaniach Edwina Hauswalda (1868–1942), którego że cała
twórczość organizatorska i działalność wykazuje związki z zagadnieniami ekonomicznymi oraz Stanisława
Bieńkowskiego (1881–1958), którego dzieło główne Zagadnienie gospodarki przedsiębiorstw (Kraków 1940)
pełne jest treści ekonomicznych istotnych dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Organizatorzy ci byli z wykształcenia inżynierami i na usprawnieniach technicznych mogli poprzestać. Ale przekonanie o ekonomicznej stronie każdego usprawnienia organizacyjnego było u nich niezbywalne. Utarło się nawet w środowisku
organizatorskim powiedzenie, iż efektywne kierowanie przedsiębiorstwem wymaga potrójnej podbudowy:
technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej. Wtedy jest to podejście kompletne. Wydaje się, iż warto o tym
wyrosłym z ekonomii rodowodzie nauk o zarządzaniu wśród ekonomistów przypomnieć.

Sławomir Czech

Czy model szwedzki jeszcze istnieje? Ewolucja i specyfika
szwedzkiej polityki gospodarczej
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Na początku lat 90. XX wieku panowało przekonanie, że potwierdziły się przewidywania neoliberalnych ekonomistów twierdzących jakoby rozbudowany sektor publiczny oraz państwo opiekuńcze były nie do pogodzenia z dynamicznym rozwojem gospodarczym i zdrowymi fundamentami gospodarki krajowej. Wówczas
to model szwedzki „leżał na łożu śmierci”, jak obrazowo ujął to amerykański ekonomista Sven Steinmo,
a szwedzka gospodarka znajdowała się w równie fatalnej kondycji. Dzisiaj jednak kraj ten charakteryzuje się
wysokimi stopami wzrostu gospodarczego, stabilnymi finansami publicznymi oraz niską inflacją, choć jego
wysoce rozbudowana polityka dobrobytu wciąż utrzymywana jest w mocy. Rodzi to zatem pytanie o sposób
koordynacji i zorganizowania tych dwóch sfer, które pozornie powinny stać ze sobą w sprzeczności. Tejże
analizie poświęcony jest też niniejszy artykuł.

Teresa Czerwińska

Społeczna odpowiedzialność inwestycji w zarządzaniu
portfelem funduszy emerytalnych – perspektywa
zarządzających
dr hab.
Uniwersytet Warszawski,
Wydział Zarządzania Katedra Systemów Finansowych Gospodarki

Streszczenie:
Otwarte fundusze emerytalne – jako organizacje o charakterze społeczno‑gospodarczym, wykorzystują mechanizm rynku finansowego do wypełnienia luki między obecną wartością zebranych składek a wartością
przyszłych zobowiązań. Korzystają one z klasycznego mechanizmu lewarowania, co może przyczyniać się
do wzrostu moral hazard, bowiem rzeczywiste ryzyko ponoszą finalni beneficjenci tworzonych funduszy
kapitałowych. Celem publikacji jest identyfikacja uwarunkowań stosowania strategii społecznej odpowiedzialności inwestycji w zarządzaniu portfelem otwartych funduszy emerytalnych oraz analiza praktyk funduszy
w zakresie uwzględniania kryteriów pozafinansowych w zarządzaniu portfelem inwestycji na gruncie realiów polskiego rynku. Do realizacji celu badań wykorzystano metodę kwestionariuszową w badaniu pełnym.
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Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację poziomu świadomości zarządzających portfelem w zakresie społecznej odpowiedzialności inwestycji, rozpoznanie praktyk OFE w zakresie uwzględniania kryteriów ESG w zarządzaniu portfelem, a także na określenie kluczowych barier implementacji strategii SRI
w procesie inwestycyjnym OFE.

Waldemar Czternasty

Ustrojowe determinanty spółdzielczości
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
Idee ruchu spółdzielczego oraz jego wartości wskazują, iż jest on alternatywą nastawioną na zysk. Możliwości rozwojowe spółdzielczego gospodarowania wiążą się z typem ustroju gospodarczego, a dokładniej
występujących w jego ramach kompilacji w zakresie stosunków instytucjonalnych i funkcjonalnych, innymi
słowy z różnych rozwiązań systemu ekonomicznego. Podstawowym celem opracowania jest prezentacja
mechanizmów determinujących funkcjonowanie spółdzielczej formy gospodarowania w otoczeniu systemowym i regulacyjnym, w różnych ustrojach gospodarczych. Celami szczegółowymi są: rozpoznanie przesłanek
grupowych działań w gospodarce w ujęciu historycznym, identyfikacja sposobu działania spółdzielni w różnych warunkach ekonomiczno‑społecznych, określenie ich miejsca w strukturze instytucjonalnej gospodarki
z uwzględnieniem znaczenia skali produkcji oraz wskazanie na aktualne dylematy spółdzielczej formy gospodarowania ze względu na potrzeby jej rozwoju. Wiodąca hipoteza pracy brzmi: spółdzielczość w związku
z jej konstytutywnymi zasadami, wartościami, ideami łagodzi zawodności ekonomiczno‑społeczne ustrojów
gospodarczych, bez względu na skalę i formę ich przejawiania się.

Wawrzyniec Czubak

Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście
wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
W przemianach rolnictwa polskiego jednym z ważniejszych skutków wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR) Unii Europejskiej był impuls proinwestycyjny. Implementacja wszystkich mechanizmów wspólnotowej
polityki rolnej przyczyniła się do zwiększonej aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolnych. W największym
stopniu wydatki na środki trwałe pobudzały działania wprost dedykowane wsparciu inwestycji. Niemniej,
znaczną rolę odgrywały także dopłaty bezpośrednie, które zwłaszcza w gospodarstwach największych zasilały pulę wydatków inwestycyjnych. Celem referatu będzie ocena skutków wprowadzenia mechanizmów
WPR dla wzrostu poziomu inwestycji. W celu oszacowania efektu netto wykorzystany będzie model wygładzania wykładniczego i analiza symulacyjna nakładów inwestycyjnych dla lat 2004–2012 (po rozpoczęciu
wdrażania działań WPR), w oparciu o dane z okresu 1993–2003. Uzyskane rezultaty zostaną odniesione do
analizy zmian wartość brutto środków trwałych w rolnictwie, w tym także z wyszczególnieniem poszczególnych grup środków trwałych.
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Andrzej Czyżewski,
Bazyli Czyżewski

Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
Zakwestionowanie dotychczasowej formuły postępu w rolnictwie stanowi przesłankę sformułowania nowego
paradygmatu jego rozwoju. Gdy okazało się, iż rolnictwo industrialne nie zapewnia oczekiwanych efektów
ekonomicznych, zrodziła się idea rolnictwa zrównoważonego. Warunkiem upowszechnienia tego nowego
modelu jest uznanie, że dla rozwoju rolnictwa ważne są nie tylko dobra rynkowe, ale także publiczne. W krajach wysokorozwiniętych takie zmiany świadomości zachodzą pod wpływem ewolucji piramidy potrzeb polegającej na rosnącym udziale potrzeb wyższego rzędu. Część z nich może być zaspokojona poprzez dobra
publiczne związane z czynnikiem ziemi, które paradoksalnie są kreowane nie poprzez dodatkowe nakłady
kapitału, ale dzięki ograniczeniu intensywności produkcji. Nowe użyteczności ziemi, tworzone samoistnie tj.
bez dodatkowych nakładów kapitału i pracy, są waloryzowane poprzez instytucje lub rynek. Powyższy mechanizm nie ma podstaw teoretycznych w żadnej z klasycznych teorii renty gruntowej, co stanowi przesłankę
do opracowanie nowej koncepcji renty w warunkach paradygmatu zrównoważonego rozwoju.

Andrzej Czyżewski,
Anna Matuszczak

Komplementarność i substytucyjność wydatków budżetowych
w krajowym i unijnym budżecie rolnym dla Polski
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomicznny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
dr
Uniwersytet Ekonomicznny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
Celem artykułu jest wskazanie na obszary komplementarne i substytucyjne w wydatkach budżetowych
w krajowym i unijnym budżecie rolnym dla Polski w latach 2000–2013, tj. w długim okresie. Przebadano
ogólne wydatki w krajowym i unijnym budżecie rolnym na sektor rolny w Polsce. Ukazano proporcje i współzależności krajowego i unijnego finansowania wydatków budżetowych w tym sektorze. Wskazano na relację
pomiędzy wydatkami na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w krajowym budżecie a środkami z UE wpływającymi do badanego sektora. Przedmiotem zainteresowania jest też poziom środków przekazywanych na
zadania pierwszego i drugiego filara wspólnej polityki rolnej (WPR) w budżetach krajowych w długim okresie
oraz struktura wydatków budżetowych w tym podziale dla Polski na tle odpowiedniej struktury dla wszystkich krajów członkowskich (27). Inną płaszczyzną porównań jest poziom krajowy i regionalny wydatkowania
środków budżetowych. Wskazano na obszary zbieżne i rozbieżne wydatków na sektor rolny w Polsce w centralnych budżetach i budżetach wojewodów z uwzględnieniem finansowania projektów z udziałem środków
europejskich. Pozwoliło to zrealizować tytułowy problem pracy.
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Andrzej Czyżewski,
Sebastian Stępień

Wspólna polityka rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku
z polskiej perspektywy
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
Trudne negocjacje między państwami członkowskimi UE dobiegają końca. Długi czas nie było zgody na
zaproponowane przez KE rozwiązania. Ostatecznie, w pierwszej połowie 2013 roku osiągnięto kompromis
w zakresie budżetu UE oraz kierunków zmian unijnej polityki rolnej. Jest to sukces połowiczny, okupiony
wyrzeczeniami ze strony wielu krajów. Celem artykułu jest zaprezentowanie tych obszarów porozumienia,
które z punktu widzenia polskiego sektora rolnego mają kluczowe znaczenia. Idzie o kwestię redystrybucji
środków budżetowych w ramach WPR. Istotny jest też podział środków budżetu UE na I filar (płatności obszarowe) i II (rozwój obszarów wiejskich), czyli wybór między bezpośrednim wsparciem dochodów rolników,
a modernizacyjnym wsparciem gospodarstw w ramach programów II filara. Zaprezentowany zostanie także
dylemat tzw. „zazielenienia” WPR, czyli zwrócenia większej uwagi na kwestie środowiska naturalnego przy
programowaniu poszczególnych działań. Przedmiotem uwagi będzie ponadto problem wsparcia małych gospodarstw rolnych i młodych rolników w warunkach zmieniającego się paradygmatu rozwoju rolnictwa.

Wiesław Danielak

Wykorzystanie kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego
w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami
przedsiębiorstwa
dr inż.
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Streszczenie:
Wielu badaczy przyjmuje, że kapitał ludzki jest bardzo istotny dla rozwoju przedsiębiorstwa, wręcz niezbędny, z uwagi na źródło innowacji i strategicznej odnowy. Nieodłącznie związany jest on z pracownikiem, który
wykorzystuje swoje kompetencje, sprawność intelektualną, motywację i predyspozycje do wypełniania określonych ról organizacyjnych, w tym kształtowania relacji wewnątrz organizacyjnych i międzyorganizacyjnych.
Za jego pośrednictwem budowane są wartościowe relacje z klientami, dostawcami, konkurentami czy innymi
podmiotami.
Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania składowych kapitału ludzkiego, strukturalnego i relacyjnego w budowaniu wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa. Ponadto przedstawione
zostaną przykładowe działania ukazujące powiązanie kapitału relacyjnego z kapitałem ludzkim i strukturalnym, które wsparte kompetencjami pracowników za pośrednictwem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, umożliwiają kształtowanie wartościowych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa.

Ireneusz Dąbrowski

Wybrane aspekty bahawioralne modelu równowagi ogólnej
dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Systemu Rynkowego

Streszczenie:
W referacie przedstawimy główne elementy współczesnej krytyki idei równowagi ogólnej, która zmusiła nas
do zadania nowych pytania. Są nimi poszukania źródeł koordynacji i strategicznej komplementarności. Dziś
jak nigdy dotąd musimy się skupić na istotność dynamiki i informacji niecenowych. Teorie krytyczne wobec
teorii równowagi ogólnej skupiają się na pokazaniu niewielkiego wpływu informacji cenowych na równowagę.
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Ograniczona racjonalność, strategiczna komplementarność, efekty synergii, postępowanie adaptacyjno‑optymalizacyjne, pozaumowne czynniki rynkowe decydują o równowadze ekonomicznej i dobrobycie.
Myślenie równowagowe doprowadziło to do znacznego pominięcia behawioralnych elementów niewątpliwie występujących w strukturach społecznych. Neoklasyczni inżynierowie pominęli „ducha systemu”, który
w wielu przypadkach jest jednym z najistotniejszych elementów. To właśnie określone systemy wartości
i wyprowadzone z nich normy moralne decydują o postępowaniu podmiotów rynkowych. Ekonomia eksperymentalna potwierdza zdolność do „nieracjonalnych” działań altruistycznych. Poczucie sprawiedliwości jest
często pożądane, choć ekonomicznie nieopłacalne.

Marek A. Dąbrowski

Kontrowersje wokół motywów akumulacji rezerw dewizowych
przez gospodarki wschodzące
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Katedra
Makroekonomii

Streszczenie:
Od czasu rozpadu międzynarodowego systemu walutowego z Bretton Woods zainteresowanie rezerwami
dewizowymi uległo osłabieniu. Tradycyjnie rezerwy wiązano ze stabilizowaniem kursu walutowego, a skoro
systemem kursu stałego został odesłany do lamusa, to i podstawowa funkcja rezerw utraciła na znaczeniu.
Za sprawą serii kryzysów finansowych w gospodarkach wschodzących w latach 90. XX w., a zwłaszcza kryzysu azjatyckiego i argentyńskiego, pogląd na rezerwy dewizowe uległ przewartościowaniu. Z jednej strony,
władze monetarne wielu gospodarek wschodzących zdecydowały się na politykę akumulacji rezerw dewizowych, a z drugiej strony zaczęły się pojawiać nowe racjonalizacje polityki tego rodzaju. Celem artykułu jest
przedstawienie głównych poglądów na motywy zwiększonego popytu na rezerwy dewizowe zgłaszanego
przez władze monetarne gospodarek wschodzących. Przegląd literatury pozwala wyróżnić sześć motywów:
wygładzania konsumpcji, przezornościowy, ubezpieczenia, dostarczania płynności, merkantylistyczny oraz
suwerenności.

Izabela Dembińska

Wyznaczniki zrównoważonej infrastruktury logistycznej
gospodarki
dr
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Logistyki

Streszczenie:
Funkcjonowanie i rozwój współczesnej gospodarki musi sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nią zrównoważony rozwój. Wymaga to wykorzystywania kapitału przyrodniczego z myślą o potrzebach przyszłych
pokoleń, w sposób pozwalający na zachowanie funkcji ekosystemów w perspektywie długookresowej. Infrastruktura logistyczna jako niezbędny warunek realizacji procesów gospodarczych również powinna być
rozwijana zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Zasoby środowiska są bowiem wykorzystywane
podczas budowy jej elementów, w trakcie funkcjonowania, na etapie likwidacji, jak też do realizacji prac modernizacyjnych. Dlatego też należy określić wyznaczniki zrównoważonej infrastruktury logistycznej gospodarki, traktując to jako wstępny warunek do ustanowienia zasad odpowiedzialnego kształtowania jej rozwoju.
Wskazanie tych wyznaczników jest celem opracowania.
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Bartosz Deszczyński

Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Gospodarki Międzynarodowej / Katedra Marketingu
Międzynarodowego

Streszczenie:
Dokonujący się proces globalizacji determinuje wiele zmian, w tym także konieczność odejścia od paradygmatu klasycznego transakcyjnego modelu prowadzenia biznesu i stosowania narzędzi marketingu masowego. Alternatywą jest model relacyjny oparty na koncepcji marketingu relacji (partnerskiego). Ta z kolei
w połączeniu z nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji i komunikacji stanowi podstawę strategii zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management – CRM). Pojawia się jednak
pytanie, czy globalne przedsiębiorstwa stosują globalne strategie CRM, a jeśli tak, czy znajduje to swoje uzasadnienie w osiąganiu przez nie przewagi konkurencyjnej? Klienci – nawet ci instytucjonalni, w większości
sytuacji obsługiwani są przecież lokalnie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na tak postawione pytanie
w nawiązaniu do przykładów z praktyki gospodarczej i współczesnych poglądów teoretyków z zakresu nauk
o zarządzaniu.

Przemysław
Deszczyński

Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji gospodarki
światowej – implikacje dla krajów rozwijających się
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii

Streszczenie:
Ekonomia będąc nauką społeczną ma ograniczone możliwości antycypowania tego co się zdarzy w przyszłości, przede wszystkim na poziomie metaekonomicznym i w długim okresie. Mimo pogłębiającej się informatyzacji życia, zadanie to staje się jeszcze trudniejsze, w rezultacie dynamicznie postępującej globalizacji
i stale powiększającej się liczby podmiotów oddziaływujących na gospodarkę światową. Obejmuje ona bowiem specyficzny obszar, na którym ścierają się i współpracują różnorodne siły ekonomiczne, polityczne,
społeczne, intelektualne. Występuje w niej bardziej skomplikowany układ gospodarczy, obejmujący szeroki
zakres zjawisk i procesów. Ich pełne zidentyfikowanie i kontrolowanie jest bardzo trudne a praktycznie niemożliwe do urzeczywistnienia.
Problemów krajów rozwijających się nie można rozwiązać jedynie w oparciu o teorie ekonomii rozwoju, rachunek ekonomiczny, wiedzę i doświadczenie ekonomistów. Potrzebne jest tutaj interdyscyplinarne podejście i świadomość istnienia europocentrycznych obciążeń, skutecznie uniemożliwiających wypracowanie
rozwiązań adekwatnych do gospodarczej, politycznej i społecznej rzeczywistości występującej KRS.

Grzegorz Dobrzański,
Elżbieta Szymańska

Przedsiębiorstwa zrównoważone w województwie podlaskim –
ujęcie modelowe i praktyczne
dr
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania/ Katedra Turystyki i Rekreacji
dr
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania/ Katedra Turystyki i Rekreacji

Streszczenie:
Celem artykułu jest próba odniesienia rzeczywistych działań przedsiębiorstw do modelu przedsiębiorstwa
działającego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. Aby zrealizować postawiony cel autorzy przedstawiają własną koncepcję modelu przedsiębiorstwa zrównoważonego z uwzględnieniem podziału na pięć ładów. Następnym etapem jest próba odniesienia założeń modelowych do warunków rynkowych. W dociekaniach
badawczych wykorzystano metodę ankietową oraz metodę wywiadu. Do badań wybrano przedsiębiorstwa
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reprezentujące branżę hotelarską (198 podmiotów) działające na obszarze jednego z najuboższych obszarów naszego kraju – województwa podlaskiego. Kwestionariusz ankiety skierowano do wszystkich zdiagnozowanych podmiotów a informacje zwrotne uzyskano od 57 przedsiębiorstw (29% populacji).
Wyniki z jednej strony wskazują na stosunkowo duże zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację ładów
(aspektów), głównie społecznego i ekologicznego, z drugiej zaś duże problemy w aspekcie ekonomicznym.
Uzyskane wyniki zawierają liczne odniesienia do praktyki gospodarczej, wnoszą równocześnie wkład do
dyskusji naukowej nad implementacją koncepcji rozwoju zrównoważonego

Zbigniew Dokurno,
Bogusław Fiedor,
Bartosz Scheuer

Metodologiczny dyskurs dotyczący koncepcji systemu
instytucjonalnej równowagi z perspektywy współczesnej
filozofii nauki oraz ekonomii ekologicznej
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju

Streszczenie:
W referacie poruszono problematykę systemu instytucjonalnej równowagi podejmując próbę krytycznego
metodologicznego dyskursu wokół tej koncepcji. Cel naukowy referatu wyraża się w analizie poszczególnych, dominujących kierunków i szkół metodologicznych przyjętych we współczesnej filozofii nauki w kontekście ich płodności heurystycznej istotnej dla weryfikacji koncepcji systemu instytucjonalnej równowagi z perspektywy programu badawczego ekonomii ekologicznej oraz ekonomii trwałości (ekonomii zrównoważonej).
Przeprowadzone badania teoretyczne mają posłużyć do weryfikacji hipotezy, będącej treścią szerszego
programu badań autorów poświęconego modelowaniu optymalnych dynamicznych systemów instytucjonalnej równowagi dla zrównoważonego rozwoju, realizowanego w ramach grantu NCN w konkursie OPUS 3
(DEC‑2012/05/B/HS4/04170). Hipoteza ta zakłada, iż skuteczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju
w ujęciu dynamicznym wynika z jakości (efektywności) instytucji generujących optymalny system instytucjonalnej równowagi.

Olga Domakur

Prawidłowości kształtowania społeczeństwa postindrustalnego
mgr inż.
Białoruski Uniwersytet Państwowy
Wydział Humanistyczny / Katedra Zarządzania i Organizacji Zdrowia
Publicznego

Streszczenie:
Społeczeństwo postindustrialne powstaje w wyniku transformacji podstawe technologicznej produkcji, która
opiera się (w oparciu) na wprowadzeniu najnowszych osiągnięć nauki, szeregowego przejścia ewolucyjnego
etapów długoterminowej dynamiki rozwoju i dominacji sektora usług w strukturze gospodarczej, oraz pojawienie się nowej struktury społecznej i wejście na główne pozycje hierarchii społecznej klasy intelektualistów.
Najważniejszym warunkiem i elementem mechanizmu kształtowania społeczeństwa postindustrialnego jest
wzrost dochodów i zmiana struktury popytu zgodnie z prawidłowościami transformacji struktury gospodarczej.
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Piotr Dominiak

Mity i pułapki w badaniach sektora MSP
prof. dr hab.
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
W wielu publikacjach naukowych, w tym w pracach „awansowych” (doktoratach, habilitacjach) powtarzane
są, bez próby konfrontacji z faktami, liczne mity np.: „że MSP są podstawą współczesnej gospodarki”; „że
są lokomotywami rozwoju”, „że są głównymi kreatorami miejsc pracy”. Wiele mitów dotyczy polityki państwa
wobec sektora MSP, szczególnie tego jakie firmy i w jaki sposób należy wspierać. W analizach danych statystycznych i dość licznych badaniach własnych, autorzy popełniają często banalne błędy metodologiczne: nie
rozróżniają przyrostu miejsc pracy netto i brutto; wpadają w pułapkę rozkładu firm lub pułapkę regresji; nie
uwzględniają ogromnej heterogeniczności sektora MSP; nie dostrzegają różnic pomiędzy stanem poszczególnych firm a stanem całego sektora MSP. W referacie przedstawiono, na przykładach, znaczenie takich
błędów i mitów oraz ich wpływ na interpretację wyników badań, a pośrednio również na stosowane w praktyce rozwiązania w polityce wspierania przedsiębiorczości.

Wirginia Doryń

Innowacyjność a płace i zyski. Analiza empiryczna
dr
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny/ Katedra Funkcjonowania Gospodarki

Streszczenie:
Innowacyjność uważa się za nowoczesny czynnik produkcji stanowiący warunek długofalowego rozwoju
przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Celem badania jest analiza wpływu innowacyjności na dynamikę płac
i zysków w działach polskiego przemysłu.
W badaniu wykorzystano model dwurównaniowy, szacowany na podstawie próby przekrojowo‑czasowej danych GUS dla działów sekcji przetwórstwo przemysłowe w latach 2005–2011.
Otrzymane wyniki należy interpretować w kontekście kraju znajdującego się na średnim poziomie rozwoju,
którego przewagi często bazują na niskich płacach, a istotną część produkcji stanowią standaryzowane wyroby gałęzi niskiej techniki.
Rezultaty badania skonfrontowano z wynikami analiz dotyczących 10 wysokorozwiniętych krajów Unii Europejskiej (Pianta, Tancioni, 2008).

Paweł Dziekański

Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny
poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich
województwa świętokrzyskiego
dr
Uniwerystet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Zarządzania i Administracji / Instytut Ekonomii i Administracji

Streszczenie:
Samorząd jest pracodawcą, zleceniodawcą, klientem i inwe¬storem. Jego działania mają bezpo¬średni lub
pośredni wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Celem artykułu jest zdefiniowanie i opisanie wskaźnika syntetycznego służącego określeniu poziomu rozwoju społeczno‑gospodarczego gmin wiejskich w województwie
świętokrzyskim na podstawie wybranych cech. Do obliczeń wskaźnika wykorzystano zmienne diagnostyczne obejmujące m.in. finansowe, społeczne, techniczne oraz dotyczące środowiska naturalnego, które to są
istotne z punktu widzenia rozwoju samorządu. Syntetyczny miernik przyjmuje wartości z przedziału [0;1],
przy czym wyższa wartość tego wskaźnika oznacza korzystniejszą sytuacje obiektu. Interes gminy stanowi
wypadkową efektów działalności mieszkańców, przedsiębiorstw oraz pozostałych aktorów sceny lokalnej.
Ocena rozwoju jst jest zadaniem trudnym, wymaga uwzględnienia wielu różnych zmiennych w możliwie pełny
sposób charakteryzujących zjawisko.
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Józefa Famielec

Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Streszczenie:
Paradygmat rozwoju zrównoważonego i trwałego jest uznany i akceptowany w teorii ekonomii. Wprawdzie nie
ma jeszcze zgody co do definiowania tych kategorii oraz ich powiązania ze wzrostem gospodarczym, ale nie
ma wątpliwości co do tego, że paradygmat ten oznacza integrację ładów: gospodarczego, społecznego oraz
ekologicznego. Kontrowersje dotyczą autonomii rozwoju zrównoważonego i rozwoju trwałego – w perspektywie krótko‑ i długookresowej. O wiele poważniejsze jest jednak pytanie, czy i jak radzi sobie polityka gospodarcza z tym paradygmatem. Są wzorce w tym zakresie, takie jak: społeczna gospodarka rynkowa, czy tez
ordoliberalny ład gospodarczy Waltera Euckena, ale czy polityka gospodarcza w Polsce sięga po te wzorce?

Bogusław Fiedor

Dojrzałość polskiej transformacji – wymiar makro‑
i mikroekonomiczny
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych/ Katedra Ekonomii Ekologicznej/ Instytut
Ekonomii

Streszczenie:
Polska gospodarka rynkowa charakteryzuje się znaczną już dojrzałością pod względem reżimów, czy polityk
makroekonomicznych: fiskalnej, monetarnej i handlowej. Z drugiej strony mówić można o wciąż znacznej
tejże gospodarki w wymiarze mikroekonomicznym i instytucjonalnym. Chodzi o relatywną słabość systemu
bodźców działających na poziomie mikroekonomicznym, przejawiającą się w znacznym wciąż, choć systematycznie malejącym, zakresie możliwości osiągania indywidualnych korzyści ekonomicznych drogą rent
seeking, nieekwiwalentności wymiany (w stosunkach z dostawcami, odbiorcami, własnymi pracownikami
itd.), poprzez \”jazdę na gapę\”, nieprzestrzeganie – bez istotnych konsekwencji ekonomicznych – prawa,
a w tym związanego z reżimami regulacji publicznej w gospodarce. Powyższa konstatacja implikuje wniosek
o znacznej nierównowadze między poziomem dojrzałości polskiej gospodarki w tych dwóch wymiarach: mikroekonomicznym i makroekonomicznym. Stąd rodzi się też pragmatyczna potrzeba identyfikacji i implementacji szeroko rozumianych narzędzi i działań, które by tę nierównowagę zmniejszały poprzez prowzrostowe
działania państwa w obszarze polityk mikroekonomicznych i instytucjonalnych.

Szczepan Figiel

Konkurencyjność Polski na tle Unii Europejskiej i świata
dr hab.
Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych, Międzynarodowe Centrum Biznesu
i Administracji Publicznej

Streszczenie:
Konkurencyjność krajów i ich gospodarek może być rozpatrywana w wielu różnych wymiarach, które generalnie biorąc można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza obejmuje czynniki kształtujące potencjał
konkurencyjny kraju, a druga parametry obrazujące jego rolę i pozycję konkurencyjną w gospodarce danego
regionu świata lub gospodarce globalnej. W referacie przedstawione zostaną zmiany zachodzące w zakresie
czynników kształtujących potencjał konkurencyjny Polski oraz w produktywności krajowej gospodarki i jej
udziału w międzynarodowej wymianie handlowej w porównaniu do UE i wybranych krajów świata w latach
1997–2013. Podjęta zostanie również próba ustalenia związków między kluczowymi czynnikami potencjału
konkurencyjnego i pozycją konkurencyjną polskiej gospodarki oraz wskazania kierunków działań sprzyjających wzmocnieniu tej pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem polityki ekonomicznej. W analizie zostaną
wykorzystane między innymi dane zawarte w opracowaniach i raportach The IMD World Competitiveness
Center (WCC) oraz The World Economic Forum (WEF).
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Karol Fjałkowski

Ekonomia religii. Wprowadzenie metodologiczno‑teoretyczne
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

Streszczenie:
Religia i normy religijne należą do najistotniejszych dla życia społeczno‑gospodarczego instytucji nieformalnych. Społeczno‑ekonomiczne czynniki i skutki religijności Polaków, a także Kościół katolicki i religia jako
czynnik kapitału moralnego społeczeństwa – internalizacja tych zjawisk przez teorię ekonomii wydaje się kluczowa dla wyjaśniania i przewidywania przemian społeczno‑gospodarczych w Polsce. Ekonomia religii to zastosowanie pojęć, narzędzi i teorii ekonomicznych do wyjaśniania i przewidywania zachowań w zakresie religii: alokacji czasu i dochodu na cele religijne przez gospodarstwa domowe, instytucjonalnych i doktrynalnych
wyborów organizacji religijnych, struktury i konkurencji na rynkach dóbr i usług religijnych, a także regulacji
tych rynków przez państwo i relacji Państwo – Kościół. Do narzędzi teoretycznych tej dziedziny należą: Beckerowska teoria konsumenta, teorie dóbr publicznych i klubowych, ekonomia kosztów transakcyjnych, teorie
agencji i biurokracji, teoria gier. Celem referatu jest prezentacja podstaw teoretycznych ekonomii religii wraz
z wyjaśnieniem zagadnień metodologicznych związanych z religią jako przedmiotem badań ekonomicznych.

Stanisław Flejterski

Ekonomia, finanse i zarządzanie w perspektywie
metodologicznej i interdyscyplinarnej
prof. dr hab.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Bankowości i Finansów
Porównawczych

Streszczenie:
Głównym celem pracy jest próba zaprezentowania autorskiego podejścia do kwestii metodologicznego statusu współczesnych nauk ekonomicznych :ekonomii ,finansów i zarządzania. Nauki ekonomiczne nieprzypadkowo uważane są za najbardziej nieścisłe wśród ścisłych i najbardziej ścisłe wśród nieścisłych. Myślą
przewodnią jest stwierdzenie, że te trzy dyscypliny – mimo różnic –więcej łączy niż dzieli. Ekonomia, finanse
i zarządzanie są w gruncie rzeczy jednością, granice między nimi są płynne. Chodzi o poszukiwanie kompromisu między niezbędną w nauce specjalizacją a postulatem integracji nauk. Nauki ekonomiczne znajdują się
współcześnie, zwłaszcza w kontekście konsekwencji kryzysu zapoczątkowanego w roku 2008, w stadium
poszukiwania nowych odpowiedzi na stare i nowe pytania. Dotyczy to również Polski i polskiej gospodarki,
stojącej przed wieloma poważnymi wyzwaniami. W pracy ukazane są relacje między wymienionymi trzema
dyscyplinami, a także relacje między nimi a pozostałymi dyscyplinami i subdyscyplinami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz tzw. nauk ścisłych. W podsumowaniu zaprezentowana jest koncepcja tzw.
complexity theory, nowej postulowanej subdyscypliny i jej potencjalnych przewag jako metody objaśniania
coraz bardziej złożonej rzeczywistości ekonomicznej.

47

Justyna
Franc‑Dąbrowska,
Małgorzata
Porada‑Rochoń

Problematyka niewypłacalności małych i średnich
przedsiębiorstw w warunkach turbulentnego otoczenia
dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr
Uniwersytet Szczeciński
Wydział zarządzania i Ekonomiki Usług

Streszczenie:
W opracowaniu podjęto próbę zebrania wyników badań dotyczących niewypłacalności, a także zaproponowano nieco szersze podejście do tego zagadnienia. Przeprowadzono analizy modelowe przedsiębiorstw,
które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, aby możliwe było ustalenie determinant niewypłacalności.
Zwrócono uwagę na potrzebę szerszego podejścia do problemu badania niewypłacalności małych i średnich
przedsiębiorstw, ze względu na turbulentność otoczenia i trudności z odpowiednio wczesnym identyfikowaniem zagrożenia, a zatem krótkim czasem (lub jego brakiem) na reakcję i wdrażanie działań naprawczych.

Sławomir Franek

Instytycjonalny wymiar wieloletniego planowania budżetowego
dr
Uniwersytet Szczeciński
Katedra Finansów

Streszczenie:
Jednym z rozwiązań służących wzmocnieniu dyscypliny fiskalnej oraz przejrzystości sektora finansów publicznych są reformy prowadzące do wydłużenia horyzontu czasowego planów budżetowych. Znajduje to
wyraz w stopniowym wypieraniu spośród katalogu zasad budżetowych zasady roczności przez zasadę wieloletniości. Celem artykułu jest ocena przyjętego w Polsce modelu wieloletniego planowania budżetowego,
jego uwarunkowań i ograniczeń z uwzględnieniem takich obszarów zarządzania finansami publicznymi jak:
dyscyplina fiskalna, priorytetyzacja zadań, efektywność i skuteczność.

Eliza Frejtag‑Mika

Myśl liberalna wobec pokłosia kryzysu gospodarczego
dr hab.
Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny w Radomiu im. K. Pułaskiego
Wydział Ekonomiczny/Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Uniwersalne wartości (zdobycze) rozwoju cywilizacyjnego: wolność i równość, stanowią niezbywalne i pożądane wartości, niezależnie od konieczności akceptacji niezbędnych korekt, odstępstw, koncesji w ramach
bieżącej polityki gospodarczej i praktyki politycznej.
Triumf idei nieliberalnych łączy się z przypisywaniem liberalizmowi wszelkiego zła. Jest on obwiniany za
utrzymywanie jakoby mniej efektywnego, w porównaniu z porządkiem autokratycznym, sposobu zarządzania
dużymi projektami infrastrukturalnymi, za spowodowanie międzynarodowego kryzysu finansowego w wyniku
przedwczesnej deregulacji i pazerności instytucji finansowych, a w konsekwencji, za wzrost bezrobocia, spadek poziomu życia i stworzenie zagrożenia dla indywidualnych i narodowych perspektyw rozwojowych. Uaktywnia on rzesze krytyków wieszczących jego ostateczną klęskę. Ich recepty prowadzenia spraw państwowych i regulowania gospodarki sprowadzają się do zwiększenia skali interwencjonizmu państwa, jego funkcji
redystrybucyjnych, ograniczania wolności obywatelskich i krępowania swobody działalności gospodarczej.
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Joanna Fryca

Stymulowanie rozwoju innowacyności w przedsiębiorstwach –
uwarunkowania behawioralne
dr
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Streszczenie:
Zdolność do systemowego tworzenia i wdrażania innowacji jest podstawowym warunkiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Mogą one jednak dysponować różnym potencjałem działalności
innowacyjnej, czyli różnym zasobem możliwości, mocy i zdolności innowacyjnych. Sprawność innowacyjna
podmiotów gospodarczych jest współokreślana przez ich wewnętrzną zdolność i umiejętność wprowadzania innowacji, a także przez liczne uwarunkowania wynikające z otoczenia tych podmiotów. Można więc
stwierdzić, że nasilenie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach jest wypadkową wielu uwarunkowań.
Szczególne miejsce wśród nich zajmują uwarunkowania behawioralne, wyjątkowo rzadko podkreślane w literaturze przedmiotu. Tymczasem od innowacyjności ludzi zależy ich własne powodzenie, sukcesy organizacji, której są pracownikami, menedżerami, a tym bardziej właścicielami. Stąd istotnym problemem stało
się zidentyfikowanie roli czynników behawioralnych w stymulowaniu rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach, albowiem rozpoznane mechanizmów oddziaływania tych czynników na zachowania innowacyjne jest
warunkiem brzegowym możliwości skutecznego wpływania na nie.

Maria Gabryś

Rola banków w finansowaniu ochrony środowiska w warunkach
spowolnienia gospodarczego
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Streszczenie:
Działalność na rzecz ochrony środowiska stanowi nie tylko aktywność rynkową inwestorów, ale także przedmiot polityki ekologicznej państwa i przedmiot zobowiązań akcesyjnych. Dlatego też jest ona ważnym priorytetem większości programów i planów rozwoju podmiotów i regionów kraju. Ponadto działalność ta stanowi
dla banków atrakcyjny obszar inwestowania i źródło popytu na finansowanie oraz jego obsługę, a jednocześnie jej realizacja nie jest możliwa bez kapitału obcego, w tym usług bankowych. Zatem można przyjąć, że
warunki makroekonomiczne i integracja Polski z Unią Europejską uzależniły – bardziej niż dotąd – wdrażanie
standardów ekologicznych od finansowania przez banki, a banki od programowanej i wspomaganej przez
politykę UE i Polski aktywności inwestycyjnej, jaką jest ochrona środowiska. Celem artykułu jest wykazanie
w jaki sposób banki angażują się w finansowanie ochrony środowiska i jakie podejmują działania aby dostosować swoje oferty produktowe, mające wpływ na rozwój usług i produktów proekologicznych.

Tomasz Galewski

Cele przedsiębiorstw a metody pomiaru ich dokonań
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Matematycznej

Streszczenie:
Artykuł ma na celu zaprezentowanie autorskich propozycji mierzenia dokonań przedsiębiorstw. W literaturze
z zakresu ekonomii, finansów i analizy finansowej odnaleźć można liczne wskaźniki obrazujące kondycję
finansową firmy, jednakże w olbrzymiej większości mierniki te, możliwe są do wykorzystania w przypadku
założenia, że celem firmy jest maksymalizacja zysku (w krótkim bądź w długim okresie). Większość wspomnianych mierników możliwa jest do zastosowania tylko w przypadku, gdy firma prowadzi pełną księgowość i sporządza sprawozdanie finansowe, czyli wtedy, gdy oceniane przedsiębiorstwo prowadzi działalność
w większej skali. W sektorze małych i średnich firm, gdzie częściej celem przedsiębiorstwa może być np.
przetrwanie lub zagwarantowanie zatrudnienia sobie i najbliższej rodzinie, pomiar wyników działania musi
być odpowiednio dostosowany do celu i posiadanych danych – w przeciwnym wypadku wszelkie analizy
przedsiębiorczości, efektywności, zyskowności itp. będą obarczone sporym błędem. Istotny jest również
pomiar dokonań danego przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy nie ma jednego celu tylko całą ich wiązkę.
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Anna
Gardocka‑Jałowiec

Ograniczenia skali działalności innowacyjnej w Polsce
dr
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Streszczenie:
Działalność innowacyjna nie ma większego znaczenia zarówno ekonomicznego, jak i społecznego do momentu, gdy innowacje nie zostaną wykorzystane w sposób praktyczny. Sprawność procesu innowacyjnego
uzależniona jest od m.in: posiadanych zasobów, a w szczególności finansowych i ludzkich; sprzyjających
uwarunkowań istniejących w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Podstawą proponowanych rozważań
uczyniono względnie niski poziom aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Wysunięto hipotezę: zasadniczymi barierami aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw są struktura finansowania działalności innowacyjnej oraz niska skłonność przedsiębiorców do dywersyfikowania źródeł informacji dla innowacji.

Wojciech Gasparski

Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny? Postulaty,
wątpliwości, argumenty
prof. dr hab. inż.
Akademia Leona Koźmińskiego
Centrum Etyki Biznesu

Streszczenie:
W listopadzie 2012 roku odbyła się w Poznaniu konferencja „Czego uczy nas obecny kryzys?” zorganizowana
wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu (EBEN Polska) oraz tamtejszy Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W odpowiedzi na tytułowe pytanie konferencji odpowiedziałem referatem „Czy
ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny?” IX Kongres Ekonomistów Polskich jest dobrą okazją do ponowienia tego pytania wobec szerszego grona, co skłoniło mnie do zaproponowania organizatorom Kongresu
przedstawienia postulatów, wątpliwości oraz argumentów w rozszerzonej postaci.

Marcin Geryk

Problematyka społecznej odpowiedzialności w kształceniu
ekonomistów. Szanse i wyzwania dla środowiska
akademickiego
dr hab.
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wydział Informatyki i Zarządzania

Streszczenie:
Powszechne przekonanie o istotności roli społecznej organizacji wymusza zmiany w procesie kształcenia.
Absolwenci uczelni ekonomicznych, obok gruntownej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku muszą posiadać odpowiednie przygotowanie etyczne. Znajomość zasad społecznej odpowiedzialności jest na obecnym etapie świadomości społecznej wręcz niezbędna. Kierowanie organizacjami wymaga bowiem wiedzy
i umiejętności budowania trwałych relacji z otoczeniem. Dostrzeganie potrzeb interesariuszy czy świadomość
roli organizacji stanowią niezbędny element procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Stawia to
ogromne wyzwania przed całym środowiskiem akademickim. Wymusza zmianę postrzegania zagadnień
społecznej odpowiedzialności w kierunku jej pełnej integracji nie tylko z progamami kształcenia ale przeze
wszystkim ze strategią uczelni. Od sprawności w dokonywaniu tych zmian zależy bowiem przyszłość absolwentów uczelni ekonomicznych a, być może, i instytucji szkolnictwa wyższego.
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Daria Gołębiowska‑Tataj

Nowe modele współpracy miedzy nauką, edukacją a biznesem.
Rola przedsiębiorczości w integracji „trójkąta wiedzy”
dr
Politechnika Warszawska
Szkoła Biznesu

Streszczenie:
Czas kryzysu gospodarczego przyspieszył proces modernizacji europejskiej polityki badań naukowych i innowacji. Uruchomiono eksperymenty pozwalające zwiększyć skuteczność integracji “Trójkąta Wiedzy” czyli
nauki, edukacji i innowacji. Jednym z testowanych rozwiązań jest instytucjonalizacja przedsiębiorczości w innowacyjnych sieciach. Analiza Wspólnot Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytut Innowacji i Technologii
pokazała różną skuteczność wdrożonych rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania i finansowania innowacji w skali pan‑europejskiej. Referat przedstawia wybrane aspekty tej analizy na bazie empirycznych dowodów.

Jarosław Gołębiewski

Zrównoważona biogospodarka‑potencjał i czynniki rozwoju
dr hab. inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych/Katedra Polityki Europejskiej, Finansów
Publicznych i Marketingu

Streszczenie:
W 2012 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów odnawialnych w gospodarce europejskiej pod nazwą „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka
dla Europy”. W strategii tej, uwzględniając procesy demograficzne w Europie i świecie oraz problemy z ograniczonym dostępem do zasobów naturalnych zwrócono uwagę na konieczność rozwoju w Europie produkcji
zasobów odnawialnych, by zapewnić nie tylko bezpieczną żywność, ale również materiały, energię i inne
produkty niezbędne współczesnemu społeczeństwu. Niniejsze opracowanie ma na celu określenie stanu
i możliwości rozwoju biogospodarki w Polsce. Praca zawiera omówienie obecnego stanu i tendencji rozwojowych w różnych segmentach gospodarki narodowej tworzących biogospodarkę. W opracowaniu szczególną
uwagę zwrócono również na główne czynniki rozwoju tego sektora.

Marian Gorynia

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej
i w gospodarce Unii Europejskiej
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności
Międzynarodowej

Streszczenie:
W referacie zostanie przeprowadzona analiza zmian pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej
oraz pozycji gospodarki polskiej w gospodarce Unii Europejskiej.
W odniesieniu do pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej uwzględniony zostanie okres analizy
1990–2011 oraz dodatkowo zostanie wyodrębniony okres 2003–2011 (w celu zachowania porównywalności
z analizą dotyczącą pozycji gospodarki polskiej w gospodarce Unii Europejskiej). Rozważania odnoszące się
do miejsca gospodarki polskiej w gospodarce Unii Europejskiej będą obejmować okres 2003–2011.
Analiza odnosząca się zarówno do gospodarki światowej, jak i do gospodarki Unii Europejskiej będzie dotyczyć przede wszystkim takich aspektów, jak: produkt krajowy brutto, eksport, importu, ZIB przychodzące,
ZIB wychodzące.
Osobna część referatu zostanie poświęcona zarysowaniu perspektyw odnośnie do kształtowania się analizowanych pozycji w przyszłości. Udzielona zostanie w niej odpowiedź na pytanie – jak w średnim i długim
okresie będzie prawdopodobnie ewoluować pozycja gospodarki polskiej w gospodarce globalnej oraz odpowiednio w gospodarce Unii Europejskiej?
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Marian Gorynia,
Piotr Trąpczyński,

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji
bezpośrednich
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Streszczenie:
Zagadnienie mierzenia efektywności należy do fundamentalnych kwestii stanowiących przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych, w tym również ich subdyscypliny określanej jako biznes międzynarodowy. Ze
względu na dynamiczny rozwój procesów internacjonalizacji i globalizacji, na znaczeniu zyskuje określenie
czynników determinujących korzyści płynące ze współpracy gospodarczej z zagranicą.
Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych determinant wyników zagranicznych inwestycji bezpośrednich
(ZIB) jako zaawansowanej formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Przeprowadzona dyskusja głównych koncepcji teoretycznych wskazuje na nadrzędną rolę efektywności w teorii ZIB, jednak zagadnienie
efektywności i jej determinant rzadko pojawia się w sposób wyrażony explicite. Autorzy dokonują przeglądu
istniejących badań poświęconych wynikom zagranicznych filii, wyróżniając cztery nurty badawcze, związane
z wpływem formy ZIB, uwarunkowań zasobowych, zmiennych na poziomie krajów goszczących oraz strategii
przedsiębiorstw na efektywności zagranicznych filii. Analiza ilościowa wskazuje, iż poszczególne determinanty w różnym stopniu i w różnym kierunku wpływają na dane wymiary efektywności.

Grzegorz Gorzelak

Środki unijne – szanse i zagrożenia
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG

Streszczenie:
Referat ten będzie omawiał następujące zagadnienia:
1. Endo‑ i egzogenne czynniki rozwoju regionalnego: zagadnienia teoretyczne, międzynarodowe doświadczenia praktyczne.
2. Makroekonomiczne analizy efektów wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce.
3. Kierunki oddziaływania funduszy Unijnych na polskie regiony i układy subregionalne.
4. Efekty oddziaływania funduszy Unijnych na polskie regiony i układy subregionalne – analiza statystyczna.
Ta cześć referatu przedstawi pierwsze w Polsce statystyczne analizy relacji między wielkością napływu
środków z UE do polskich układów subregionalnych (NUTS3, być może – w zależności od dostępności
danych – także powiatów) a wskaźnikami dynamiki rozwoju tych układów
5. Wnioski i sugestie nt. wykorzystania środków UE w okresie programowania 2014–2020.

Andrzej Gospodarowicz

Problemy kształcenia na studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich) z zakresu nauk ekonomicznych
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie:
Rozważania prowadzone w referacie dotyczyć będą wybranych problemów związanych z prowadzeniem
studiów trzeciego stopnia, w ramach których przygotowywana jest młoda kadra naukowa.
Na początku zostanie przedstawiony obecny stan funkcjonowania studiów trzeciego stopnia w Polsce wraz
z jego oceną. Następnie zaproponowane zostaną zmiany i modyfikacje w ich funkcjonowaniu, które powinny
pomóc w dopracowaniu się modelu tych studiów odpowiadającego polskim uwarunkowaniom i uwzględniającego tendencje kształtujące się obecnie w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i USA
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Małgorzata Gotowska,
Anna Jakubczak

Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania
poziomu życia ludności w Polsce
dr inż.
Uniwersytet Technologiczno‑Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania
dr inż.
Uniwersytet Technologiczno‑Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania

Streszczenie:
Poziom życia to pojęcie interdyscyplinarne, obejmujące problemy ekonomiczne i społeczne. Zainteresowanie pomiarem poziomu życia, jest spowodowane tym, że jest to kategoria wynikowa pozwalająca na ocenę
funkcjonowania gospodarki oraz prowadzonej przez państwo polityki społecznej i ekonomicznej. Zapotrzebowanie na informacje dotyczące przejawów życia społeczno‑gospodarczego wśród wielu grup użytkowników, wymaga zastosowania różnorodnych metod pomiaru poziomu życia. Informacje uzyskane dzięki temu
pomiarowi sprawiają, że podejmowane decyzje społeczno‑gospodarcze w zakresie poprawy warunków życia
mają znacznie skuteczniejszy charakter. Celem opracowania jest prezentacja i porównanie walorów informacyjnych wybranych metod oceny zróżnicowania poziomu życia w Polsce w latach 2002 i 2011.

Jakub Górka

Nożyce dywergencji w polskim systemie płatniczym
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład
Bankowości i Rynków Pieniężnych

Streszczenie:
W Polsce dominują płatności gotówkowe. Część społeczeństwa nadal dużą estymą darzy banknoty i monety. Jednocześnie pod względem rozwoju płatności zbliżeniowych Polska jest liderem w Europie. Wyraźnie
widać otwartość pewnej grupy konsumentów i akceptantów na nowe metody płatności. Powstaje pytanie, czy
zaobserwowane zjawisko nożyc dywergencji jest korzystne dla polskiego systemu płatniczego i jak należy je
traktować w kontekście dynamicznych zmian zachodzących na rynku płatności w Unii Europejskiej.
W Polsce poszerza się oferta innowacyjnych rozwiązań płatniczych, nieprzypadkowo zbiegając się ze redukcjami wewnętrznych opłat interchange w istniejących systemach kart płatniczych, które w ostatnim czasie
zostały poddane intensywnej presji quasi samoregulacyjnej i regulacyjnej.

Kazimierz Górka

Tendencje rozwoju mezoekonomii w Polsce w wyniku zmian
ustrojowych i wyzwań cywilizacyjnych
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Streszczenie:
− Istota mezoekonomii, jej geneza oraz struktura, miejsce w nowej systematyce ekonomii, jej nowa rola
w naukach ekonomicznych i polityce gospodarczej.
− Ekonomiki branżowe (szczegółowe) w systemie nakazowo‑rozdzielczym i rozbudowanej strukturze organizacyjnej gospodarki narodowej, ich osłabienie w okresie przemian ustrojowych oraz kierunki rozwoju
w nowych warunkach gospodarowania.
− Istota i obszary badawcze ekonomiki przemysłu, ekonomiki i programowania rozwoju przemysłu oraz ekonomii przemysłowej w ujęciu historycznym i na tle tendencji światowych. Zniekształcenia relacji między
sektorem usług i sektorem przemysłu na niekorzyść produkcji przemysłowej w Polsce.
− Powstanie i rozwój ekonomiki ochrony środowiska oraz ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.
Kształtowanie się ekonomii ekologicznej.
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− Kwestia ostrości podziału między ekonomią i zarządzaniem. Zarządzanie jako nauka mikroekonomiczna
i jej problemy w skali mezo i makro.
− Kontrowersje terminologiczne w zakresie dyscyplin mezoekonomicznych i ich wpływ na rozwój ekonomii.
Dyscypliny naukowe a przedmioty wykładowe.
− Szczegółowość badań a ujęcia holistyczne. Wyzwania stojące przed mezoekonomią.

Tomasz Grabia

Ewolucja koncepcji krzywej Phillipsa. Przypadek Polski lat
1990–2012
dr
Uniwersytet Łódzki

Streszczenie:
Zależność między inflacją a bezrobociem była dostrzegana przez ekonomistów co najmniej od lat dwudziestych
poprzedniego stulecia. W postaci zwartej konstrukcji teoretycznej związek między tymi wielkościami przedstawiony został jednak dopiero w końcu lat pięćdziesiątych XX w. przez urodzonego w Nowej Zelandii ekonomistę
– A.W. Phillipsa, od którego nazwiska pochodzi nazwa koncepcji. W późniejszym okresie, na podstawie licznych
badań empirycznych, dokonano pewnych modyfikacji tej koncepcji (krzywa Phillipsa w długim okresie oparta
na oczekiwaniach adaptacyjnych i racjonalnych, krzywa Phillipsa z efektem smarowania i z efektem piasku).
Celem referatu jest przedstawienie ewolucji krzywej Phillipsa na gruncie teoretycznym oraz zbadanie zgodności działania polskiej gospodarki w latach 1990–2012 z różnymi wariantami tej krzywej.

Jerzy Grabowiecki,
Henryk Wnorowski

Wymiana handlowa z zagranicą – potencjalny czy rzeczywisty
czynnik rozwoju regionów peryferyjnych
dr hab.
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab.
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Streszczenie:
Wymiana handlowa z zagranicą ma dla gospodarki regionów peryferyjnych istotne znaczenie, ponieważ
umożliwia bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów i mocy produkcyjnych, pozwala na rozwój produkcji
na większą skalę, pobudza postęp techniczny i wzrost wydajności pracy, zwiększa elastyczność gospodarki, umożliwiając szybkie dostosowanie struktury podaży do potrzeb klientów. Impulsy wynikające ze zmian
w warunkach wymiany handlowej wpływają na regionalny rynek pracy.
Województwo podlaskie, mimo przygranicznego położenia, w stosunkowo ograniczonym zakresie wykorzystuje swój potencjał gospodarczy dla rozwoju wymiany handlowej z zagranicą. Udział regionu w międzynarodowym podziale pracy bazuje na specjalizacji międzygałęziowej z przewagą artykułów o relatywnie niskim
udziale wartości dodanej w eksporcie i dominacją surowców w imporcie. Brak dostosowań w zakresie specjalizacji wewnątrzgałęziowej, opartej na czynniku technologicznym i innowacyjności może pozostawić region
na peryferiach realnych procesów zachodzących w gospodarce Polski.
W artykule autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie czy w województwie podlaskim wymiana handlowa z zagranicą jest potencjalnym czy rzeczywistym czynnikiem rozwoju gospodarczego.
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Anna Grabska

Ład konkurencyjny w okresie transformacji polskiej gospodarki
dr
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno‑Socjologiczny

Streszczenie:
Gospodarki dotknięte negatywnymi konsekwencjami międzynarodowego kryzysu finansowego, w tym szczególnie gospodarki krajów transformacji systemowej wymagają tworzenia reguł postępowania, zasad i ram
działalności gospodarczej, obowiązujących wszystkich aktorów życia gospodarczego, czyli ładu gospodarczego. Reguły obowiązujące w ładzie umożliwiają przewidywanie zachowań jednostek, a także podejmowanie pożądanych, racjonalnych decyzji.
Użyteczną bazą teoretyczną dla polityki kształtowania reguł ładu gospodarczego jest koncepcja ładu stanowionego autorstwa W. Euckena, która przedstawia ogólny kierunek polityki gospodarczej podporządkowany
zagwarantowaniu ogólnogospodarczej efektywności w połączeniu z wolnością jednostek gospodarujących.
Realizacja tak sformułowanego celu wymaga stworzenia przez państwo ram zapewniających warunki do
wolnej konkurencji.
Głównym celem artykułu jest ocena stopnia realizacji euckenowskich reguł ładu konkurencyjnego w polskiej
gospodarce w latach 1990–2010 i próba odpowiedzenia na pytanie, czy kraj nasz zmierza w kierunku ładu
konkurencyjnego, czy może w kierunku chaosu.

Alicja Małgorzata
Graczyk

Analiza i ocena instrumentów polityki ekologicznej zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł
energii
dr inż.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydz. Inżynieryjno‑Ekonomiczny/ Katedra Ekonomii i Badań nad
Rozwojem/ Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
W ekonomii neoklasycznej odrzuca się ingerowanie polityki w rynek (postulat czystej gospodarki rynkowej)
oraz uznaje się, że mechanizm rynkowy jest zdolny do optymalnej alokacji dóbr i usług. Rynki dóbr ekologicznych wymagają regulacji i ingerencji państwowej ze względu na swoją specyfikę – istniejące efekty zewnętrzne nie uwzględnione w funkcjonowaniu rynków tradycyjnych. Proces zrównoważonego rozwoju OZE
wymaga instrumentów polityczno‑prawnych umożliwiających wdrożenie tego procesu. Cel referatu stanowi
analiza i ocena stosowanych instrumentów polityki ekologicznej z punktu widzenia zgodności z zasadami
zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Autorka będzie starała się zweryfikować, na ile polityka ekologiczna jest tworzona w zgodzie z zasadami oraz celami zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Andrzej Graczyk

Instrumenty rynkowe w zrównoważonym rozwoju (na
przykładze polityki ekologicznej)
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ekologicznej

Streszczenie:
Celem referatu jest analiza i ocena zastosowania instrumentów rynkowych w zrównoważonym rozwoju. Równoważenie rozwoju wymaga wykorzystania rynku jako wspólnej płaszczyzny działań podmiotów w obszarze
gospodarki, aktywności społecznych i środowiska. Regulacja rynkowa jest alternatywą dla regulacji przez
państwo. Wymaga ona instrumentów rynkowych w każdym z tych obszarów.
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Dariusz Gregorczyk

Sprawozdawczość finansowa wobec wyzwań idei
zrównoważonego rozwoju
mgr
Polska Akademia Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych, Executive Doctor of Business Administration
Program

Streszczenie:
Idea zrównoważonego rozwoju, aspirująca już w oczach niektórych ekonomistów do roli nowego paradygmatu, stawia nowe wyzwania dla przedsiębiorstw w postaci rosnących oczekiwań interesariuszy, w zakresie dostępu do szerokiej informacji na temat koegzystencji społeczno‑gospodarczej, wykraczającej daleko ponad
dane dostępne w dotychczasowych praktykach sprawozdawczych. Naturalną odpowiedzią przedsiębiorstw
na te oczekiwania jest prezentowanie raportów typu ESG, CC, CSR, SRI. Aby jednak trend ten nie był chwilową modą, lecz przekształcił się w trwały element analiz i budowania wartości firm, konieczne jest jego
usystematyzowanie i włączenie w zinstytucjonalizowany system sprawozdawczy.
Ocenę możliwości w tym zakresie oparto na analizie sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT
INDEX, będących naturalnymi liderami na tym polu, a także praktyk stosowanych przez te podmioty. W oparciu o te analizy oraz wypracowane dotąd na świecie standardy raportowania odpowiedzialnościowego wskazano kluczowe aspekty łączenia danych finansowych i pozafinansowych w formie raportu zintegrowanego.

Aleksander Grzelak

Próba oceny odporności rolnictwa na zmiany koniunktury
gospodarczej z perspektywy doświadczeń Polski
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie odporności rolnictwa w Polsce na zmiany koniunktury gospodarczej.
Chodzi tu także o odpowiedź na pytanie: czy istniejący system wsparcia rolnictwa w ramach instrumentów
wspólnej polityki rolnej UE pozwala na stabilizację sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych ? Problematyka
ta jest istotna z uwagi na ocenę skuteczności polityki rolnej, jak i wynikające stąd implikacje dla rozwoju rolnictwa. Impulsy ogólnogospodarcze, w warunkach wzrostu integracji rolnictwa (pomimo spadku udziału w tworzeniu PKB) z otoczeniem rynkowym, z coraz większą intensywnością oddziałują na koniunkturę w rolnictwie
i warunki rozwojowe tego sektora, co stwarza zapotrzebowanie na makroekonomiczny kontekst oceny sytuacji
w rolnictwie. Analizy dotyczyć będą głównie takich aspektów jak: zmiany koniunktury gospodarczej, produkcja
globalna w gospodarce i rolnictwie, dochody rolnicze, udział subsydiów w dochodach. W badaniach zostaną wykorzystane testy koniunktury IRG SGH w Warszawie, dane GUS odnoszące się do całej gospodarki oraz rolnictwa, jak i dane systemu rachunkowości rolnej FADN. Zakres czasowy analiz odnosi się do okresu 2004–2011.

Urszula Grzelońska

Działanie instytucji badawczych w Polsce na początku XXI w.
a potrzeby gospodarki opartej na wiedzy
prof. dr hab.
Polska Akademia Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
W referacie formułuję, rozwijam i częściowo weryfikuję hipotezę mówiącą, że instytucje badawcze we współczesnej Polsce nie są zdolne do systematycznego wytwarzania strumienia wiedzy, odpowiednio dużego
w stosunku do potrzeb gospodarki opartej wiedzy.
W pierwszym punkcie wykazuję drogą analizy logicznej i częściowo weryfikuje empirycznie, że niski strumień wiedzy, niedopasowany do aktualnych potrzeb gospodarki wynika z charakterystycznych cech polskich
instytucji badawczych.
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W części drugiej staram się wykazać, w jaki sposób cechy instytucji są ukształtowane przez przyjmowane
rozwiązania instytucjonalne i stosowane bodźce.
W ostatniej części referatu formułuje rekomendacje dotyczące korekt, jakie uznaję za niezbędne dla zwiększenia efektywności działania instytucji badawczych widzianej przez wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności gospodarki. Referat uważam za głos w dyskusji nad przyczynami niskiej konkurencyjności polskiej gospodarki.

Franciszek Grzesiok

Wynagrodzenia za pracę na rynku niedoskonałym – wybrane
problemy
dr
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice
Politechnika Śląska , Wydział Organizacji i Zarządzania

Streszczenie:
Zaniedbaną dziedziną współczesnej teorii ekonomii i polskiej transformacji systemowej jest problematyka
podziału (redystrybucji), a w jej ramach problematyka wynagrodzenia za pracę. Tradycyjne ujęcie wynagrodzenia (płacy) jako ceny pracy ustalonej przez relacje popytu i podaży jest niewystarczające. Mechanizm rynkowy jest niekompletny i i nieskuteczny, szczególnie w obszarze rynku pracy. Wyjątkowość zasobów ludzkich
upoważnia do wskazania oprócz czynników ekonomicznych, które wpływają na popyt na pracę, podaż pracy
i poziom wynagrodzeń w pewnym stopniu deformują funkcjonowanie rynku pracy.

Beata Guziejewska

Meandry sanacyjnej roli finansów publicznych
dr hab.
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny/Katedra Finansów Publicznych

Streszczenie:
Finanse publiczne są najczęściej przedmiotem działań sanacyjnych i naprawczych. Okazuje się jednak, że
finanse publiczne nie tylko są przedmiotem działań sanacyjnych, ale również same mogą być użyte w funkcji
sanacyjnej. Na aspekt ten zwrócił uwagę S. Owsiak już w 2009 r., podkreślając nieskuteczność tradycyjnej
funkcji stabilizacyjnej oraz niesprawność działalności regulacyjnej państw i instytucji międzynarodowych.
Celem rozważań jest próba zdefiniowania nowej funkcji finansów publicznych (funkcji sanacyjnej) oraz wskazania na jej uwarunkowania i konsekwencje. Ważna w tym kontekście jest nie tylko holistyczna natura tych
finansów, ale także sformułowanie nowych paradygmatów w nauce o finansach.
Rozważania ujęte zostały w czterech częściach: 1) istota finansów publicznych i polityczne cykle budżetowe,
2) klasyczne funkcje finansów publicznych a funkcja sanacyjna, 3) zaangażowanie środków publicznych jako
skutek globalnego kryzysu finansowego oraz 4) nowe paradygmaty w finansach publicznych.

Jakub Hadyński

Bariery rozwoju konkurencyjności regionalnej
dr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny/Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Temat badawczy podjęty w artykule dotyczy kwestii zróżnicowania regionalnego na poziomie NUTS2 w krajach Unii Europejskiej w kontekście rozważań dotyczących identyfikacji czynników rozwoju. Kluczowym problemem rozwiązanym w artykule jest określenie barier wzrostu konkurencyjności regionalnej, w zależności
od profilu regionu. Przeprowadzone badania stały się pretekstem do oceny idei polityki spójności Unii Europejskiej i jej skutków dla Polski.
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Łukasz Hardt

Spór o realizm w filozoficznej refleksji nad ekonomią
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
W artykule rekonstruuje się dyskusję pomiędzy realistyczną filozofią ekonomii a instrumentalizmem, konstruktywnym empiryzmem, logicznym pozytywizmem i perspektywą retoryczną. W tekście dowodzi się tezy,
że realistyczna filozofia ekonomii jest tą, która w sposób adekwatny przedstawia praktykę badawczą ekonomii, a to m.in. dlatego, iż filozofia ta w sposób właściwy opisuje rzeczywistość, którą przedmiotem swojej
analizy czynią ekonomiści.

Wojciech Hasik

Wpływ uregulowań wyceny aktywów wg MSSF na wypłacalność
banków
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza wpływu zasad wyceny aktywów wynikających z MSSF na sytuację finansową
banku prezentowaną w bilansie – a w szczególności na wypłacalność banku. Przedmiotem badań są regulacje MSSF w zakresie stosowanym w praktyce bankowej. Autorzy prezentują tezę, że szeroki zakres subiektywnej estymacji lub wyborów przy dokonywaniu wyceny aktywów banku na podstawie MSSF stwarza duże
możliwości kształtowania ostatecznego rezultatu wyceny. Może to mieć istotny wpływ na prezentowaną w bilansie sytuację finansową banku w skali mikro. W skali makro wykorzystywane na podstawie MSSF swobody mogą
w skrajnym przypadku wpływać na obraz całego sektora bankowego. Autorzy ilustrują swoją argumentację przykładami liczbowymi. Zastosowano przede wszystkim metody wnioskowania indukcyjnego oraz przez analogię.

Jerzy Hausner

Globalny kryzys, rewizja teorii ekonomicznej, nowa polityka
gospodarcza
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

Streszczenie:
Globalny kryzys gospodarczy prowokuje rewizję szeregu ustaleń neoklasycznej teorii ekonomicznej. Do
„ekonomii głównego nurtu” stopniowo wchodzi wiele składników ekonomicznej heterodoksji. Tym samym
teorie ekonomiczne szerzej niż w przeszłości „przyswajają” osiągnięcia innych nauk społecznych. Jak dotychczas rewizja w obszarze teorii w niewielkim stopniu rzutuje na politykę gospodarczą. Jeśli już tu pojawia
się coś nowego, to raczej na zasadzie odświeżenia dawnych i porzuconych praktycznie koncepcji, czego
przykładem może być „nowa polityka przemysłowa”. Celem referatu jest zastanowienie się nad podstawami
polityki gospodarczej, w kontekście aktualnych poszukiwań teoretycznych i wyzwań gospodarczych.
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Magdalena Hryniewicka

Skuteczność i efektywność aplikowania o fundusze unijne
przedsiębiorstw z woj. świętokrzyskiego
dr
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę skuteczności i efektywności korzystania przez przedsiębiorstwa z woj. świętokrzyskiego ze środków unijnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ze środków unijnych skorzystało
zaledwie 1,8% firm prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, natomiast bezpośrednie wsparcie inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskało nieco ponad 0,5%
firm. W związku z tym należy zastanowić się nad skutecznością i efektywnością podejmowanych działań.

Małgorzata M. Hybka

Podatek od pasażerów linii lotniczych w Niemczech –
przesłanki i konsekwencje implementacji
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii/Katedra Finansów Publicznych

Streszczenie:
Kryzys finansowy i związany z nim wzrost deficytu budżetowego oraz długu publicznego skłonił wiele państw
Unii Europejskiej do wdrożenia programu stabilizacji sektora finansów publicznych. W większości z tych
państw program ten zakłada zarówno zmniejszenie niektórych wydatków, jak i zwiększenie dochodów publicznych. W celu ich zwiększenia między innymi podnoszone są stawki niektórych podatków i poszerzany
jest ich przedmiot opodatkowania a także wprowadzane są nowe podatki. Ich implementacja jest jednak uzasadniana nie tylko koniecznością zwiększenia dochodów publicznych, lecz również dążeniem do osiągnięcia
określonych celów pozafiskalnych. Tak jest zwłaszcza w przypadku wprowadzania podatków ekologicznych,
do których zaliczany jest między innymi podatek od pasażerów linii lotniczych. Podatek ten jest przedmiotem
analizy w przedkładanym artykule. Przedstawiono w nim motywy i skutki jego implementacji w Niemczech
a także wskazano argumenty za i przeciw implementacji tego podatku. Ponadto artykuł przedstawia konstrukcję wymienionego podatku, określa jego znaczenie fiskalne i konsekwencje pozafiskalne.

Beata Iwasieczko

Społeczeństwo informacyjne a ekologia informacji a zmiany
w sprawozdawczość finansowa
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów/Katedra Teorii Rachunkowości
i Analizy Finansowej/Instytu

Streszczenie:
Współcześnie w obliczu społeczeństwa informacyjnego, GOW itp. – zarządzanie informacjami staje się coraz bardziej istotne dla każdej organizacji gospodarczej. Determinuje to zmiany w sprawozdawczości finansowej jako podstawowym źródle informacji każdego podmiotu. Wśród tendencji zmian w sprawozdawczości
finansowej obserwujemy z jednej strony zmiany w kierunku rozszerzania zakresu sprawozdań finansowych,
raportów rocznych (tzw. sprawozdawczość biznesowa). Z drugiej strony ze względu na koncepcję zarządzania wartością sugerowane jest podejście tzw. szczupłej rachunkowości (ang. lean accounting) – co w sprawozdawczości finansowej oznacza zmniejszenie zakresu sprawozdań finansowych, raportów rocznych do
informacji najbardziej istotnych itp. Równocześnie jest to problem z obszaru ekologii informacji ( np. nadmiar
informacji itp.) i ekonomii informacji (np. wartość informacji itp.). Wybór modelu raportowania powinien być
w ramach stosowanej polityki informacyjnej zdeterminowany prawidłową oceną potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych i efektywną polityką zarządzania interesariuszami
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Lidia Jabłonowska

Edukacja biznesowa w obliczu nowych wymagań rynku – ujęcie
modelowe
dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Streszczenie:
Edukacja biznesowa to zjawisko wielowymiarowe. Zmiany zachodzące w jej otoczeniu wymuszają zmiany
w kulturze edukacji biznesowej. Współczesna gospodarka znajduje się pod wpływem procesów związanych
ze swobodą wymiany i otwartością ze wszystkimi tego konsekwencjami. Szybkość, taniość i rosnąca niezawodność technologii informacyjnych, tworzą relatywnie wciąż nowe możliwości komunikacji, w tym komunikacji edukacyjnej. Rynek pracy stawia na kompetencje, które do tej pory nie były eksponowane. Wymienione
zjawiska i procesy wymagają przewartościowania dotychczasowych układów i zmiany utrwalonego modelu
pracy edukacyjnej oraz poszukiwania takich rozwiązań, które odpowiadałyby nowym warunkom. W praktyce
edukacyjnej można wyróżnić jakościowo odmienne modele pracy dydaktycznej, które w sposób syntetyczny
opisują możliwości i ograniczenia każdego z nich, m.in. w odniesieniu do celów, kluczowych wartości kształcenia, jego efektywności, roli podmiotów, stosowanych strategii metodycznych… Artykuł stanowi analizę
podstawowych stylów pracy dydaktycznej w edukacji biznesowej i wskazuje ich przydatność w kształceniu
menedżerów. Analiza jest przeprowadzona w kontekście nowych wymagań rynku.

Krzysztof Jajuga

Nauka o finansach – nowe wyzwania metodyczne
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Streszczenie:
Przemiany w ostatnim ćwierćwieczu w światowej gospodarce, a przede wszystkim na rynku finansowym,
spowodowały zakwestionowanie podstawowych teorii nauki o finansach. W referacie przedstawione są najważniejsze zmiany i ich wpływ na istniejące teorie.
Pierwsza teza referatu głosi, że rozwój nauki o finansach powinien w najbliższych latach wynikać ze zmian
w rzeczywistości, które to zmiany nie są dostatecznie odzwierciedlone w badaniach naukowych. Druga teza
głosi, iż nie jest możliwe ukształtowanie się uniwersalnego paradygmatu nauki o finansach, czy też konstrukcja uniwersalnego modelu poznawczego bądź decyzyjnego.
W referacie poruszane są również dwie istotne kwestie metodyczne. Pierwsza z nich dotyczy roli narzędzi
matematycznych w teoriach finansowych. Kluczowe znaczenie ma tu ryzyko modelu, tzn. ryzyko wynikające
ze stosowania nieadekwatnego modelu w świecie rzeczywistym. Druga istotna kwestia metodyczna dotyczy
związków między dyscypliną finansów, a niektórymi koncepcjami wywodzącymi się z kilku innych dyscyplin,
takich jak: biologia, psychologia i socjologia

Aleksander Jakimowicz

Ekonofizyka jako nowa szkoła myślenia ekonomicznego
dr hab.
Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Metod Ilościowych

Streszczenie:
Ekonofizyka jest nauką interdyscyplinarną, która opiera się na spostrzeżeniu, że obiekty fizyczne i obiekty
ekonomiczne mogą mieć wspólną teorię. U jej podstaw leżą homologie logiczne, jest to więc jedna z egzemplifikacji znanej zasady izomorfizmu Ludwiga von Bertalanffy’ego. Powstawanie interdyscyplinarnych dziedzin
wiedzy jest zgodne z paradygmatem ogólnej teorii systemów. Rozwój danej dziedziny nauki jest najczęściej
mierzony jej zdolnością do formułowania nowej wiedzy o rzeczywistości. O postępie w badaniach można
mówić zarówno wtedy, gdy zastosowanie tradycyjnych metod doprowadziło do odkrycia nowych faktów, jak
i wtedy, gdy nowe prawa naukowe odkryto wykorzystując nowe metody. Ekonofizyka jest taką próbą rozwoju
nauki o gospodarowaniu, która opiera się na transferze metod i technik badawczych z fizyki do ekonomii.
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Mamy tu zatem do czynienia z drugą możliwością. Do metod fizyki najczęściej stosowanych w ekonomii
należy zaliczyć teorię procesów stochastycznych, automaty komórkowe i dynamikę nieliniową. W niniejszym
opracowaniu przedstawione są najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia ekonofizyki i próby ich uzgodnienia z tradycyjną wiedzą ekonomiczną.

Mateusz Jakubiak

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w kontekście
implementacji wymogów środowiskowych Unii Europejskiej
dr inż.
Akademia Górniczo‑Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Streszczenie:
Pomimo coraz szybszego rozwoju gospodarczego, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku problemy związane
z zagospodarowywaniem odpadów nie stanowiły poważnych wyzwań. Wzrost produkcji odpadów związany
był z gwałtownym zwiększeniem się popytu na dobra konsumpcyjne, co było konsekwencją wzrostu demograficznego, szybkiego postępu technicznego i przemysłowego. Postęp techniczny w istotny sposób przyczynił
się do skrócenia cyklu życia niektórych grup produktów, szczególnie dóbr szybkozbywalnych. Zarówno przepisy Unii Europejskiej jak i krajowe wytyczne nakładają na samorządy lokalne obowiązek podporządkowania
gospodarki odpadami zasadom zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi wymaga kompleksowego ich traktowania z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych
jak również uwarunkowań społecznych. Należy brać pod uwagę fakt, że odpady posiadają wymierne wartości
– materiałową i energetyczną. Racjonalna gospodarka wyczerpującymi się zasobami wymaga traktowania
odpadów jako cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w ostateczności odzyskać z nich energię. Konieczność zmiany podejścia do zagospodarowania odpadów wynika także z potrzeby ograniczenia przestrzeni niezbędnej do ich unieszkodliwiania, przetwarzania i składowania

Beata Jamka

Nowy paradygmat podejmowania decyzji
dr hab.
Uczelnia Łazarskiego

Streszczenie:
Dynamicznie zachodzące we współczesnym świecie zmiany coraz bezwzględniej odsłaniają niedostatki
paradygmatycznej ekonomii, co daje asumpt do poszukiwań nowych, alternatywnych rozwiązań. Jednym
z problemów natury zasadniczej jest podejmowanie decyzji, będące istotą zarządzania i podwaliną ekonomii. Dorobek współczesnych nauk, w szczególności przyrodniczych jednoznacznie bowiem potwierdza, że
decyzje są w istotnej mierze podejmowane pozaświadomie i sytuacyjnie, przy czym dotyczy to zarówno sytuacji zewnętrznej (uwarunkowania otoczenia), jak i wewnętrznej (ilość i jakość neuroprzekaźników), co obala
twierdzenie o wolnej woli w podejmowaniu decyzji.
Zmiana paradygmatu podejmowania decyzji wymaga jednak zmiany bazowego dla zarządzania (i ekonomii)
modelu człowieka: z homo oeconomicus o trwałych upodobaniach – na zmiennego sytuacyjnie człowieka
kompleksowego.

Jakub Janus

Niekonwencjonalna polityka pieniężna głównych banków
centralnych – diagnoza korzyści i zagrożeń
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Makroekonomii

Streszczenie:
Intensyfikacja światowego kryzysu finansowego i gospodarczego doprowadziła do natychmiastowej reakcji banków centralnych krajów wysoko rozwiniętych. W ostatnich miesiącach 2008 r. napotkały one jednak
ograniczenia w prowadzeniu polityki pieniężnej za pomocą tradycyjnych narzędzi, wynikające z osiągnięcia

61

dolnej granicy stóp procentowych. Głównym efektem poszukiwania alternatywnych rozwiązań jest grupa instrumentów niekonwencjonalnych, zakładających wykorzystanie zmian wolumenu i struktury aktywów utrzymywanych w bilansach banków centralnych. Nowe narzędzia wpłynęły korzystnie na rynki finansowe oraz
zapobiegły głębszemu spadkowi aktywności gospodarczej i cen. Wzrost sum bilansowych banków centralnych przyniósł jednak refleksję nad towarzyszącymi im zagrożeniami: ryzykiem inflacyjnym czy zakłóceniami
mechanizmu rynkowego. Celem referatu jest ocena korzyści i zagrożeń wynikających z niekonwencjonalnej
polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Analizę przeprowadzono w obszarach stabilności finansowej i makroekonomicznej, odnosząc się także do wpływu omawianych działań na finanse publiczne i międzynarodową sytuację gospodarczą.

Sławomir Jarka

Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy
w przedsiębiorstwach rolniczych
dr inż.
SGGW W Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Wydajność pracy jest podstawowym czynnikiem decydującym o stopniu rozwoju gospodarczego społeczeństwa, kształtującym różnice w poziomie zamożności między poszczególnymi sektorami gospodarki. Z danych
GUS wynika, że poziom wydajności pracy w rolnictwie jest niższy niż w innych działach gospodarki narodowej. W artykule poddano analizie obiektywne uwarunkowania kształtowania wydajności pracy w rolnictwie ze
szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw wielkoobszarowych. Podniesiono także metodyczne aspekty
mierzenia wydajności pracy w rolnictwie.

Wacław Jarmołowicz,
Adam Baszczyński,
Dawid Piątek,
Katarzyna Szarzec

Przebieg i rezultaty transformacji gospodarczej w krajach
byłego Związku Radzieckiego
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową

Streszczenie:
Przeobrażenia, jakie nastąpiły po 1989 r. w krajach byłego Związku Radzieckiego miały charakter zarówno
polityczny, jak i społeczny i gospodarczy. Były one związane zwłaszcza z transformacją gospodarczą. Wobec
braku porównywalnych doświadczeń transformacyjnych rządy i społeczeństwa państw, które podejmowały
„dzieło” transformacji, „zdane” były na własne programy i działania. Celem opracowania jest analiza i oceny
transformacji gospodarczej w krajach byłego ZSRR. Uwagę koncentrować będziemy na trzech obszarach:
warunkach początkowych, przebiegu i rezultatach.
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Monika Jasińska

W Kierunku synergii działania– sposób zarządzania jako
inicjator synergii w organizacji
dr
Uniwersytet Przyrodniczo‑Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych/Katedra Zarzadzania
Przedsiębiorstwem

Streszczenie:
Proponowany kierunek praktycznego zarządzania oparty na synergii działania nawiązuje do prawa harmonii
(działań), jednego z podstawowych praw ekonomii. O wartości zjawiska synergii, będącego funkcją stanu
organizacji decyduje możliwość uzyskiwania zwielokrotnionych korzyści, które mają wymiar materialny i niematerialny, co w efekcie końcowym przekłada się na ogólny wynik finansowy oraz sprawność operacyjną
w organizacji.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wystąpienie synergii działania w oparciu zależność zachodzącą
między sposobem zarządzania a potencjałem społecznym w organizacji oraz uzyskanymi efektami działania.
Przystępując do badania przyjęto złożenie, że im lepiej sposób zarządzania jest dopasowany do potencjału
organizacji i środowiska zewnętrznego, tym bardziej możliwe jest wystąpienie synergii. Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest stwierdzanie, że kierunek synergii działania w organizacji stanowi niezagospodarowane pole strategii działania, które wymaga rozwinięcia, wzmocnienia i odpowiedniego wykorzystania
posiadanych potencjałów. Zadanie opracowania twórczej i jednocześnie użytecznej koncepcji zarządzania
oraz jej wdrożenia przypisuje się kadrze kierowniczej.

Leszek Jasiński

Rozmiary deficytu budżetu a wzrost PKB
prof. dr hab.
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Politechnika Warszawska

Streszczenie:
Jakie są optymalne rozmiary deficytu w systemie finansów publicznych, jeżeli za kryterium oceny uznamy
osiągnięty w danym czasie poziom PKB? O skuteczności oddziaływania polityki fiskalnej rozstrzyga w istotny
sposób – obok wielu innych czynników i uwarunkowań – struktura rzeczowa wydatków budżetowych, a więc
to, w jakim stopniu służą one finansowaniu każdego z trzech komponentów tych wydatków: zakupów rzeczowych, operacji kapitałowych oraz płatności na rzecz osób fizycznych, przyjmujących formę wynagrodzenia
za pracę w sektorze publicznym lub płatności redystrybucyjnych. Z największą siłą wydatki publiczne pozwalają powiększyć stopień wykorzystania aparatu wytwórczego i poziom produkcji gdy dominują wśród nich
zakupy rzeczowe. Przy założonym poziomie potencjalnego PKB, im większy jest udział zakupów rzeczowych
w wydatkach publicznych, tym mniejszy musi być deficyt budżetowy.

Karina Jędrzejowska

Modele państwa opiekuńczego w krajach rozwijających się
dr
Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosunków Międzynarodowych / Zakład Ekonomii Politycznej

Streszczenie:
Większość badań poświęconych koncepcji państwa opiekuńczego (welfare state) skupia się na przykładach
wykorzystania tego modelu w państwach rozwiniętych. Jednak coraz częściej, m.in. w obliczu klęski koncepcji rozwoju opartych na paradygmacie neoliberalnym oraz postępujących procesów globalizacyjnych, pojawia się pytanie, na ile polityka redystrybucji dochodu może być wykorzystana dla zabezpieczenia potrzeb
mieszkańców najuboższych obszarów świata. Co więcej, wiele spośród państw rozwijających się deklaruje
chęć budowy instytucji charakterystycznych dla państwa dobrobytu, odpowiednio je modyfikując do swoich
potrzeb.
Celem opracowania będzie przedstawienie elementów państwa opiekuńczego występujących w wybranych
państwach rozwijających się i efektywności tego podejścia w zwalczaniu ubóstwa i poprawy warunków życia
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ludności. W tekście zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy strategia rozwoju oparta na polityce
redystrybucyjnej może mieć zastosowanie dla państw najuboższych. Zagadnienia te zostaną przedstawione
w szerszej perspektywie kryzysu koncepcji państwa opiekuńczego oraz redefinicji roli państwa w procesie
rozwoju jaka następuje w ostatnich latach.

Angelika Kaczmarczyk

Rachynkowość małych i średnich przedsiębiorstw a nowa
dyrektywa unijna
dr
Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
Instytut Rachunkowości, Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy
Finansowej

Streszczenie:
Przedsiębiorczość najczęściej jest kojarzona z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W Polsce sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa znaczącą rolę. Same mikrofirmy oraz samozatrudnieni to obecnie
około 97% wszystkich przedsiębiorstw. W 2009 roku w Polsce działało 1654,6 tys. małych przedsiębiorstw
(zatrudniających do 9 osób). Podobne proporcje występują w poszczególnych państwach Unii Europejskiej –
stąd małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią szczególny przedmiot zainteresowania Komisji Europejskiej.
Jednym z problemów z którymi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa to brak spójnych regulacji w zakresie sprawozdawczości finansowej. Wiarygodna i porównywalna informacja sprawozdawcza jest źródłem
trafnych decyzji. Niestety w poszczególnych krajach stosowane są odmienne zasady rachunkowości, co
skutkuje obniżeniem stopnia użyteczności danej informacji. Celem poniższego artykułu jest próba udzielenia
odpowiedzi na pytanie: czy Dyrektywy Unijne mogą wpłynąć (oraz ewentualnie w jakim stopniu) na proces
harmonizacji sprawozdawczości małych i średnich podmiotów gospodarczych?

Stanisław Kasiewicz,
Lech Kurkliński

Uwarunkowania, szanse i zagrożenia wejścia kapitału
rosyjskiego do polskiego sektora bankowego
prof. dr hab.
Warszawski Instytut Bankowości
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego
dr
Warszawski Instytut Bankowości
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego

Streszczenie:
W referacie przedstawiamy na tle aktualnego stanu i prawdopodobnych przyszłych zmian konsolidacyjnych
polskiego sektora bankowego ewentualny udział kapitału rosyjskiego. Pokazujemy syntetyczny obraz pozycji
banków rosyjskich, ich konkurencyjność w porównaniu do europejskiego sektora bankowego. Dokonujemy
oceny przesłanek, korzyści i zagrożeń wynikających z wejścia banków rosyjskich na krajowy rynek usług
bankowych z perspektywy procesów globalizacyjnych.

Witold Kasperkiewicz

Polska wobec wyzwań gospodarki innowacyjnej
dr hab.
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra
Mikroekonomii

Streszczenie:
Opóźnienia Polski w transformacji do gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach są ogromne w porównaniu
z rozwiniętymi krajami europejskimi. Sektor nauki i techniki jest w Polsce niedoinwestowany, a w niektórych aspektach innowacyjności, jak na przykład w zakresie finansowania działalności B+R czy aktywności
patentowej gospodarki, luka technologiczna oddzielająca Polskę od europejskiej czołówki jest olbrzymia.
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Słabością polskiego systemu innowacji jest także niedostateczny poziom komercjalizacji wiedzy technicznej.
W związku z tym podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki staje się głównym wyzwaniem
dla polityki gospodarczej w drugiej dekadzie XXI wieku.
Celem referatu jest dokonanie oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii
Europejskiej, wyjaśnienie przyczyn słabych wyników Polski w dziedzinie innowacji, a także odpowiedź na
pytanie dotyczące perspektyw rozwoju innowacyjności w kontekście wyboru strategii ukierunkowanej na
wzmocnienie siły innowacyjnej gospodarki.

Jerzy Kaźmierczyk

Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki– jak daleko
do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza.
Pierwsze spostrzeżenia
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii

Streszczenie:
W artykule porównano teoretyczne neoliberalne zasady gospodarcze wynikające z Konsensusu Waszyngtońskiego z zasadami, jakie preferują badacze ekonomiści w Polsce oraz Azji. Wykorzystano do tego celu
wyniki ankiet przeprowadzonych wśród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wśród
uczestników Azjatyckiego Kongresu Ekonomii, Finansów i Bankowości. Analizowano takie zagadnienia jak
konieczność prywatyzacji, czyli dążenie do zrównoważenia budżetu finansów publicznych, liberalizację handlu, liberalizację napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dyscyplinę finansów publicznych oraz
inne. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, dla obu ankietowanych grup obliczono Zintegrowany Wskaźnik
Neoliberalizmu. Pozwoliło to na syntetyczną ocenę stopnia neoliberalizmu badaczy z dwóch tak odmiennych
i znajdujących się na różnych etapach rozwoju gospodarczego środowisk jak Polska i Azja.

Łukasz Kida

Tworzenie spółek kapitałowych oraz konsorcjów – szansą na
wzmocnienie pozycji polskich instytutów badawczych
mgr
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Streszczenie:
Zmiany w strukturach przemysłu, będące następstwem przemian gospodarczych znalazły swoje odbicie
w utracie przez instytuty badawcze bezpośrednich odbiorców oraz partnerów przemysłowych. W związku
z pojawiającymi się problemami, przed którymi stoją współczesne jednostki badawcze, zachodzi konieczność wykorzystania alternatywnych rozwiązań w obszarze rozpowszechniania wiedzy i pozyskiwania środków finansowych.
Celem artykułu jest przedstawienie skutków, wynikających z tworzenia spółek kapitałowych i zawierania
umów konsorcjum w procesie wzmocnienia pozycji polskich instytutów badawczych i polskiej nauki na tle
krajów UE.
Pierwsza część artykułu opisywać będzie rolę instytutów badawczych w budowaniu polskiej gospodarki, jak
i również sytuację polskiej nauki oraz krajobraz naukowo – badawczy w wybranych krajach UE. W dalszej
części artykułu zostaną przedstawione zagadnienia związane z tworzeniem spółek kapitałowych oraz konsorcjów przez jednostki badawcze.
Efektem dociekań autora jest ukazanie wielowymiarowych korzyści dla instytutów badawczych, które w wyniku tworzenia spółek kapitałowych oraz konsorcjów, będą dążyć do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania oraz komercjalizacji wyników prac naukowo – badawczych na większą skalę. Podjęte działania mają
w rezultacie doprowadzić do osiągnięcia większego poziomu innowacyjności polskich instytutów badawczych, a tym samym przyczynić się do wzmocnienia ich pozycji w gronie jednostek naukowych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej.
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Katarzyna Kita, Walenty
Poczta

Znaczenie krajów BRIC w handlu artykułami
rolno‑żywnościowymi Polski
mgr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny/ Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie
prof.dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej swoboda polskiego rządu w kształtowaniu polityki handlu zagranicznego (w tym rolno‑spożywczego) została ograniczona m.in przez zobowiązania wynikające z ratyfikacji przez
Wspólnotę umów i porozumień międzynarodowych. Przyjęcie wspólnotowego acquis communautaire, jak
również postępujące procesy liberalizacji zasad wymiany handlowej, zmieniły warunki rozwoju handlu zagranicznego artykułami rolno‑spożywczymi i stworzyły nową sytuację konkurencyjną w tym sektorze gospodarki. Nie bez znaczenia dla polskiej gospodarki żywnościowej jest także rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej rynków BRIC do których należą Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, skupiających łącznie około 40%
światowej populacji, reprezentującej duży potencjał konsumpcyjny. Celem artykułu jest określenie roli krajów
BRIC jako jednych z najszybciej rozwijających się gospodarek w polskim handlu artykułami rolno‑spożywczymi oraz zbadanie pozycji konkurencyjnej produktów rolno‑spożywczych wytwarzanych w Polsce na tych
rynkach w latach 2004–2012. W opracowaniu wykorzystany zostanie celowo dobrany zestaw ilościowych
mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post.

Jerzy Kleer

Rozwój imitacyjny: zalety i wady
prof. dr hab.
Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN

Streszczenie:
Referat poświęcony jest analizie doświadczeń, a także pewnym wątkom teoretycznym, związanych z teorią
imitacji, a odnoszącą się do procesów ekonomicznych i technicznych. Analizie teoretycznej, a także praktycznej, poddane zostaną głównie kwestie związane: po pierwsze, z mechanizmami umożliwiającymi oraz
upowszechniającymi proces imitacyjny, zarówno ekonomiczny, jak i techniczny; po drugie, szczególna uwaga
poświęcona zostanie podmiotom imitującym (państwu, przedsiębiorcom, a także gospodarstwom domowym)
oraz obszarom i dziedzinom, jakie mają ( mogą, muszą) być poddane imitacji; po trzecie, przedmiotem analizy będą warunki i korzyści związane z procesem imitacyjnym; po czwarte, analiza procesu imitacyjnego
wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na potencjalne i rzeczywiste wady procesu imitacyjnego. Uwzględnione zostaną nie tylko ograniczenia ekonomiczne i techniczne, ale przede wszystkim kulturowe, które w wielu
przypadkach przekreślają korzyści związane z procesem imitacyjnym.

Bożena Klimczak

Ludzie i ekoni. Psychologizm i racjonalizm w ekonomii
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

Streszczenie:
Od kilku dziesięcioleci trwa ofensywa psychologii wobec ekonomii. Intensywne badania eksperymentalne
dotyczące decyzji zachowań, postaw, motywów i stanów poznawczych w działalności gospodarczej doprowadziły do wyodrębnienia się psychologii ekonomicznej i do rozwoju standardowej problematyki ekonomii
realizowanej w ramach modelu wyjaśniania. Niektórzy badacze zjawisk i procesów gospodarczych widzą
szansę rozwoju ekonomii w konwergencji z psychologią, ale są również przedstawiciele stanowiska konfrontacyjnego, którzy przyszłość ekonomii upatrują w porzuceniu dorobku ekonomii na rzecz psychologii.
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Kazimierz Albin
Kłosiński

Racjonalność egzystencjalna – globalne wyzwania
prof. dr hab.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych, Instytut Ekonomii i Zarz

Streszczenie:
Pojęcie „racjonalności egzystencjalnej”, wprowadzone do ekonomii w Polsce przez Józefa Pajestkę, stanowi
zespół uwarunkowań oraz instytucji (także w sensie wzorców zachowań) zabezpieczających trwanie [w ewolucyjnej zmienności biologicznej oraz społecznej] egzystencji gatunku ludzkiego. W XXI wieku ludzkość staje
wobec wielu wyzwań egzystencjalnych natury społeczno‑gospodarczej w skali świata.

Błażej Kochański

Kredyty mieszkaniowe a stabilność gospodarcza – polska
perspektywa
mgr
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów,
Zakład Finansów

Streszczenie:
Znaczny wzrost kwoty, ilości i roli kredytów mieszkaniowych w polskim systemie bankowym ma bez wątpienia wpływ na gospodarkę. Z jednej strony można twierdzić, że finansowanie rynku mieszkaniowego pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy, z drugiej jednak strony rosnąca rola kredytów mieszkaniowych wiąże się
zagrożeniami dla stabilności ekonomicznej (w tym stabilności monetarnej i finansowej).
W referacie zwrócono uwagę na wybrane, istotne z polskiego punktu widzenia, aspekty pozostające na styku
kredytów na nieruchomości i stabilności gospodarczej: ryzyko procykliczności, ryzyka związane ze sferą monetarną (wzrost cen nieruchomości, wzrost ilości pieniądza, osłabienie impulsów polityki monetarnej) oraz zagrożenia dla stabilności systemu bankowego (wzrost długoterminowego ryzyka płynności, kredytowego, modeli, operacyjnego, prawnego, niebezpieczeństwo przyjętych metod sprawozdawczości, ryzyko systemowe).

Ryszard Kokoszczyński,
Juliusz Jabłecki,
Paweł Sakowski,
Robert Ślepaczuk,
Piotr Wójcik

Zmienność jako przedmiot handlu na rynkach finansowych –
ekonomiczne przesłanki nowych instrumentów pochodnych
dr hab.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
dr
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Nowa grupa instrumentów pochodnych, które umożliwiają traktowanie zmienności jako osobnego składnika portfela inwestycyjnego, a więc – być może – i jako nowej klasy aktywów budzi niekiedy wątpliwości co do możliwych
korzyści z wykorzystania takich instrumentów. W referacie chcemy pokazać, jakie są ekonomiczne przesłanki pożytków z tak uzyskiwanej ekspozycji inwestorów na zmienność i jak taką ekspozycję można uzyskać w praktyce.
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Grzegorz W. Kołodko

Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości
prof. dr hab.
Akademia Leona Koźmińskiego
Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

Streszczenie:
Ekonomia jest nie tylko sposobem interpretowania przeszłości i analizowania teraźniejszości, ale musi być
też instrumentem odczytywania i kształtowania przyszłości. Z jednej strony pokazywać powinna bieg nieuniknionych przyszłych procesów społeczno‑gospodarczych, oraz ich styków z kulturą i technologią, z polityką i środowiskiem, do których trzeba odpowiednio i zawczasu się przygotowywać. Z drugiej strony ekonomia
przyszłości pokazywać musi uwarunkowania i mechanizmy zjawisk i procesów, które zdarzyć się mogą, ale
nie muszą. Dysponując teoretycznym rozpoznaniem w tej materii, uruchamiać można oparte na wiedzy polityki i strategie potrójnie – gospodarczo, społecznie i ekologicznie – zrównoważonego rozwoju. W przyszłości
dominować będzie heterodoksja, a sama ekonomia nasiąkać będzie coraz bardziej interdyscyplinarnością.
Następnym pokoleniom potrzebna jest gospodarka umiaru i opisująca ją teoria, w odróżnieniu od dotychczas
dominującej gospodarki albo niedoboru, albo nadmiaru. Potrzebny jest Nowy Pragmatyzm.

Małgorzata
Kołodziejczak

Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej
z regionu Europy Środkowo‑Wshodniej
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Zapotrzebowanie na usługi, ich zakres i jakość stanowią jeden z czynników kosztotwórczych w procesie produkcji rolniczej. Zwiększanie wykorzystania usług w gospodarstwach rolnych, stymulujące wzrost efektywności wytwarzania, przez postęp technologiczny i organizacyjny, powinno przełożyć się na rozwój ekonomiczny,
zarówno poszczególnych gospodarstw, jak i całego sektora rolnego. Pomiędzy państwami Unii Europejskiej
można zauważyć istotne różnice dotyczące wartości wskaźników charakteryzujących znaczenie i stopień
korzystania z usług w rolnictwie. Stąd też w artykule analizie poddano zmiany jakie występowały w zakresie
roli usług w rolnictwie w tych państwach, szczególnie w Europie Środkowo‑Wschodniej, w tym w Polsce.
Badanie przeprowadzono w oparciu o Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa. Analizą objęto usługi rolnicze,
weterynaryjne oraz pośrednictwa finansowego. Zidentyfikowano ich udział w zużyciu pośrednim, a także
wartość poszczególnych grup usług w przeliczeniu na 1 ha UR oraz usługochłonność produkcji rolniczej.

Włodzimierz
Kołodziejczak

Metoda przepływów na rynku pracy (IOA) i szacowanie
bezrobocia równowagi w badaniach aktywności ekonomicznej
ludności wiejskiej
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Finansów i Rachunkowości

Streszczenie:
Badanie rynku pracy dostępnego dla ludności wiejskiej można prowadzić – poza tradycyjną analizą wskaźników podawanych w statystyce publicznej i samodzielnych badań ankietowych – na podstawie indywidualnych danych BAEL dotyczących przepływów ludności wiejskiej pomiędzy trzema stanami aktywności ekonomicznej (zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową). W artykule zaprezentowano przegląd metod
badania rynku pracy, w których wykorzystywane są informacje o zmianach stanu aktywności ekonomicznej
ludności oraz przykłady zastosowania wybranych spośród tych metod do badania determinant aktywności
ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce.

68

Andrzej Kondratowicz

Wolność gospodarcza a teoria zmiany instytucjonalnej
dr
SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) i UW (Uniwersytet
Warszawski)
Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Streszczenie:
Ekonomia nie dysponuje jeszcze spójną teorią zmiany instytucjonalnej. Wiele ważnych zagadnień oczekuje rozstrzygnięcia. Jednym z nich jest endo‑ bądź egzogeniczność samych instytucji oraz procesu ich zmian (co można
widzieć jako konfrontację podejścia hayekowskiego i euckenowskiego). To z kolei prowadzi do konieczności rozważenia związków między instytucjami formalnymi a nieformalnymi ¬zwłaszcza tempa zmian jednych i drugich.
Każda teoria wymaga empirycznej weryfikacji. Z wyboru – lub braku lepszego narzędzia – za numeryczną charakterystykę matrycy instytucjonalnej danej gospodarki często przyjmujemy indeks wolności gospodarczej. Choć
umożliwia on empiryczne badanie wpływu instytucji na wyniki gospodarowania, co jest postępem w stosunku
do walrasowskiej ortodoksji, jednak ma swoje ograniczenia. Tylko w niewielkim stopniu odzwierciedla instytucje
nieformalne oraz nie oddaje różnic w jakości instytucji podobnych morfologicznie. W rezultacie, indeks wolności
gospodarczej, choć przydatny w empirycznej weryfikacji elementów teorii zmiany instytucjonalnej, nie jest wystarczający i musi być uzupełniony jakościową analizą instytucji nieformalnych i dobroci rządzenia (good governance).

Agnieszka Kopańska

Wpływ inwestycji realizowanych z udziałem środków
zagranicznych na politykę wydatkową polskich gmin. Analiza
panelowa dla lat 2006–2011
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Polskie samorządy stały się w ostatnich latach istotnym beneficjentem pomocy z środków Unii Europejskiej.
To czy i jak dotacje te wpłynęły na inne niż dotowane zadania samorządów jest kluczowe dla prowadzenia
efektywnej polityki wsparcia. Jeśli wpływ ten występuje, może mieć negatywne skutki dla przyszłych budżetów samorządów, a więc prowadzić do destabilizacji lokalnych finansów publicznych.
W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu badań i teorii dotyczących wpływu dotacji uzyskiwanych
na zasadach konkursowych na politykę wydatkową samorządów. W drugiej przedstawiono podstawowe informacje o wielkości i kierunkach inwestycji polskich gmin współfinansowanych z środków zagranicznych.
Ostatnia część prezentuje wyniki analizy panelowej przeprowadzonej dla lat 2006–2011. Wykorzystano
w niej dane z sprawozdań budżetowych polskich gmin. Analiza ta pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie
hipotezy iż dotacje z środków zagranicznych, a szczególnie te skierowane na inwestycje wypychają inne
wydatki samorządów.

Aleksandra Kordalska,
Magdalena Olczyk

Konkurencyjność sektorów przemysłu przetwórczego i ich
wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki
polskiej – analiza panelowa
dr
Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych
dr
Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Celem artykułu jest, na bazie danych sektorowych i z wykorzystaniem dynamicznego modelu ECM, określenie
w jakim stopniu zmiany międzynarodowej konkurencyjności gospodarki polskiej (mierzonej eksportem netto)
wynikają ze zmian w konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego. Determinanty konkurencyjności
sektorów przemysłu zostały wybrane w świetle dorobku teorii handlu zagranicznego, teorii wzrostu oraz teorii
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innowacji. W szczególności autorki pragną zbadać jak: poziom relatywnych cen eksportowanych towarów,
wielkość popytu zagranicznego, wielkość popytu krajowego, poziom nasycenia innowacjami w sektorze, stopień otwartości sektora na rynki zagraniczne, stopień penetracji sektora przez kapitał zagraniczny oraz produktywność pracy w sektorze wpływają na zmiany międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki.
Według autorek słabością dotychczasowych empirycznych analiz odnoszących się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki polskiej jest bazowanie na dorobku tylko jednego z ww. nurtów oraz wykorzystywanie
danych statystycznych na wysokim szczeblu ich agregacji. Dlatego też proponowane przez autorki badanie stanowić będzie kompilację głównych nurtów badawczych, z wykorzystaniem danych na maksymalnym
szczeblu ich dezagregacji (determinowanej przez dostępność danych statystycznych).

Marek Kośny

System emerytalny oparty na „podziale plonów”
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Streszczenie:
Decyzja o urodzeniu i wychowaniu dziecka oznacza zgodę na finansowanie dobra publicznego. Decyzja taka
jest jednak indywidualnie niekorzystna z ekonomicznego punktu widzenia, a jedną z możliwości, pozwalających na zmianę tej oceny, jest modyfikacja struktury systemu emerytalnego.
Proponowane rozwiązanie opiera się na koncepcji „podziału plonów” – jednym z systemów zachęt, możliwych do zastosowania w warunkach niepewności i asymetrii informacji. Koncepcja tego rozwiązania zakłada,
że podmioty zaangażowane w wychowanie dziecka – zarówno rodzice, jak i państwo, dzielą między siebie
zarówno koszty, jak i spodziewane korzyści.
Propozycja zmian w strukturze systemu emerytalnego w Polsce określona została na podstawie analizy danych pochodzących z kilku źródeł. Podział kosztów pomiędzy rodziny i państwo oszacowany został na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych oraz informacji dotyczących poziomu wydatków,
ponoszonych przez państwo na rzecz dzieci, zwłaszcza na ochronę zdrowia i edukację. Jako dodatkowe źródło danych, pozwalające na ocenę rzeczywistego wykorzystania prorodzinnych instrumentów podatkowych,
przyjęte zostały informacje z zeznań podatkowych.

Jacek Kotarbiński

Ekonomia, a rynkologia – nowy paradygmat czy syndrom
innowacyjnego rozwoju?
mgr inż.
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomii

Streszczenie:
We współczesnej ekonomii obserwuje się dynamiczny i nieprzewidywalny rozwój przedsiębiorstw oraz rynków. Świat informacji umożliwia tworzenie w szybkim czasie zarówno własnych mikrorynków, jak i całkowicie
nowych, opartych o istniejące, nowe bądź wykreowane potrzeby. Dzięki rozwiązaniom internetowym, każdy
może stać się przedsiębiorcą globalnym w jednej chwili dlatego, że ograniczenia w tym logistyczne, finansowe czy wytwórcze tracą na znaczeniu. Z drugiej strony do głosu dochodzi klient, który dzięki sieciom społecznościowym coraz silniej oddziałuje na uwarunkowania ekonomiczne firmy. Klient coraz częściej nabiera
charakteru globalnego, nawet w przypadku niewielkich firm. Na fali dynamicznych, ewolucyjnych zmian rodzi
się „rynkologia” czyli dziedzina, której istotą są treści dotyczące budowania rynkowych związków umożliwiających ich powstawanie i rozwój.
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Joanna Kotowicz‑Jawor

Pomoc strukturalna z UE a innowacyjność polskich firm
prof. dr hab.
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie:
Opracowanie zawiera identyfikację głównych determinant niskiej efektywności proinnowacyjnej pomocy publicznej z UE dla przedsiębiorstw. Analizowane są zarówno zewnętrzne determinanty ograniczonej absorpcji
i słabych efektów tej pomocy tkwiące w systemie regulacyjnym i relacja firm z sektorem nauki, jak też przyczyny endogenne (system zarządzania, strategie rozwojowe, jakość kadr, kondycja finansowa). Przybliżone zostaną także przyczyny zasadnicze tkwiące w mechanizmie i fazie rozwoju polskiej gospodarki.Praca
zwiera adresowane do polityki innowacyjnej państwa postulaty nacelowane na eliminację barier ożywienie
zdolności innowacyjnej polskich firm.

Katarzyna Kowalska

Odpowiedzialny łańcuch dostaw w ramach współpracy
wertykalnej przedsiębiorstw – doświadczenia na rynku polskim
dr
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki
Gospodarczej

Streszczenie:
Przedmiotem referatu będzie realizacja zasad odpowiedzialnego biznesu w ramach tzw. współpracy pionowej przedsiębiorstw na rynku polskim. W praktyce zazwyczaj relacje te dotyczą współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi przedsiębiorstwami w ramach łańcucha produkcji. Krajowe firmy występują
tu często w roli dostawcy określonych zasobów lub świadczą usługi produkcyjne na rzecz zagranicznego
partnera. Obszar ten wydaje się być aktualny i ważny, ponieważ kwestia tzw. zrównoważonych dostaw, to
temat raczej przemilczany na polskim rynku. Z drugiej natomiast strony w coraz większym stopniu standardy
stosowane z dostawcami stanowią istotne kryteria oceny firm i kluczowy wyróżnik ubiegania się o kontrakty
na świecie. Przykładem mogą być tutaj rankingi odpowiedzialnych firm, czy tzw. etyczne indeksy giełdowe,
popularne wskaźniki dla inwestorów na Zachodzie.

Magdalena
Kowalska‑Musiał

Metodologiczne ujęcie morfologii relacji w nowej gospodarce
dr
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Wydział Zarządzania i Informatyki

Streszczenie:
Chcąc opisać współczesne zjawiska rynkowe cechujące podmioty działające w sferze wymiany w nowej
gospodarce, należy wrócić uwagę na zachodzące w nich procesy interakcji. Analiza literatury z zakresu
marketingu usług, partnerskiego czy relacyjnego wskazuje, że dominującymi problemami badawczymi są:
1) efekty interakcji „na wyjściu”, 2) ukryte konstrukty relacyjne lub sieciowe i wyznaczenie korelacyjnych lub
ścieżkowych zależności między nimi, 3) sieci relacji. W świetle tej argumentacji pojawia się problem naukowy
o otwartym charakterze w obszarze badawczym, a dotyczącego identyfikacji ponadjednostkowych własności
relacji w układzie diad, triad czy sieci wymian. w którym ważnym aspektem będzie nacisk na relacyjne, a nie
pozycyjne własności analizowanych podmiotów wchodzących w różnorodne interakcje.
Celem artykułu jest zaprezentowanie interakcyjnego i sieciowego podejścia badawczego, które pozwoli na
przełamanie dotychczasowych ograniczeń badań nad strukturą relacji.
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Ryszard Kowalski,
Michał Michorowski,
Artur Pollok

Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii
Europejskiej. Tendencje i wyzwania
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenie:
Od 2005 r. odsetek osób zagrożonych ubóstwem w krajach Unii Europejskiej waha się między 16,3% a 17,2%.
W Polsce stopa zagrożenia ubóstwem kształtuje się na poziomie zbliżonym do jej średniego poziomu dla
wszystkich krajów członkowskich tego ugrupowania – w 2012 r. wynosiła 17,1%. Przeciętnie w całej Unii
Europejskiej w sferze ubóstwa relatywnego żyje co piąte dziecko oraz ok. szesnaście na sto osób w wieku
co najmniej 65 lat. Zagrożenie ubóstwem jest ponadto szczególnie silne wśród: 1) osób bezrobotnych (blisko
50%); 2) gospodarstw domowych z 1 osobą dorosłą i dziećmi pozostającymi na jej utrzymaniu (ok. 35%);
3) gospodarstw domowych z 2 osobami dorosłymi i 3 lub więcej dziećmi na utrzymaniu (ok. 25%); 4) gospodarstw domowych 1‑osobowych (ok. 25%); 5) osób nie posiadających żadnego wykształcenia lub posiadających wykształcenie co najwyżej na poziomie 2 (ok. 23–24%). Finansowaniu programów zwalczania ubóstwa
w krajach członkowskich Unii Europejskiej służy przede wszystkim Europejski Fundusz Społeczny. Zgodnie z nowymi priorytetami i zasadami funkcjonowania tego Funduszu na okres obejmujący lata 2014–2020,
przyjętymi w 2013 r., państwa członkowskie są zobligowane do przeznaczenia co najmniej 20% środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania w kwestii włączenia społecznego, a więc także walki
z ubóstwem.

Grażyna Kozuń‑Cieślak

Konceptualne antynomie kontynentalnego i anglosaskiego
modelu finansów publicznych
dr
Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny w Radomiu
Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Na gruncie odmiennych koncepcji relacji pomiędzy państwem a gospodarką wyewoluowały dwa podejścia
do roli państwa i finansów publicznych. Pierwsze podejście, nazywane anglosaskim, określa tę relację jako
„niezależną”, natomiast drugie podejście, tzw. kontynentalne, opiera się na wzajemnym i obustronnym związku między państwem a gospodarką. Źródłem koncepcyjnej odrębności tych modeli są dwie teoretyczne antynomie, które przewijają się przez całą historię finansów publicznych.
Pierwsza antynomia zachodzi między konceptualizacją państwa jako podmiotu „interweniującego” w ład ekonomiczny oraz państwa „partycypującego” w ramach danego porządku gospodarczego. Natomiast druga antynomia dotyczy traktowania państwa albo jako swoistego rodzaju „maksymalizującego agenta” (choice‑theoretic), albo jako „ramy instytucjonalne”, w których zachodzą interakcje wielu różnych agentów (catallaxy).
W opracowaniu przedstawiona zostanie egzemplifikacja historycznie utrwalonej odrębności koncepcyjnej
tych dwóch podejść, jaką można znaleźć w teorii myśli ekonomicznej oraz poruszone zostanie zagadnienie
koncepcyjnej internacjonalizacji współczesnych finansów publicznych.
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Paweł Kozłowski

Gospodarka tworzy społeczeństwo
prof. dr hab.
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie:
Zależność przedstawioną w tytule można odwrócić. Mnie jednak interesuje system gospodarczy jako formujący społeczeństwo. Tego rodzaju idee znajdują się w dorobku intelektualnym klasyków ekonomii politycznej:
Karola Marksa i Maxa Webera. Obydwaj analizowali gospodarkę zogniskowaną wokół rynku i funkcjonalnie
powiązane z nią społeczeństwo. Pierwszy odrzucał rynek i przedstawiał go jako instytucje jak nigdy dotąd
w historii zniewalającą ludzkość, drugi rynek uznawał za fundament społecznej racjonalności i jedną z dwóch
(obok państwa i biurokracji) instytucji prowadzącą do nowoczesnej modernizacji. Jeden i drugi, przy swoich
typologicznie wyostrzonych odrębnościach, wskazali na drugą instytucję tworząca system. Przeciwstawną
i równoważącą: państwo. Marks mówił o odwrotnej zależności między spersonifikowaną władzą państwa
a anonimową władzą rynku, Weber o biurokracji (idealnie, podobnie jak rynek, pojmowanej) jako źródle społecznej racjonalności.

Andrzej K. Koźmiński

Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach
transformacji systemowej
prof. dr hab.
Akademia Leona Koźmińskiego

Streszczenie:
Tematem artykułu jest wpływ jakości zarządzania na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznej transformacji systemowej. Autor odwołuje się do wyników World Management Survey. Wyjaśnione jest miejsce
polskich firm w tym badaniu. Zaprezentowana jest sekwencja faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację. Szczególnej analizie poddane są zmiany kulturowe towarzyszące temu procesowi. Podstawowe znaczenie przypisywane jest przywództwu transformacyjnemu, jako ważnemu czynnikowi
sprawczemu tych zmian. Artykuł zawiera konceptualizację tak rozumianego przywództwa transformacyjnego
opartą na prowadzonych przez Autora badaniach.
Słowa kluczowe:, jakość zarządzania, wzrost gospodarczy, transformacja, przywództwo transformacyjne.

Anna Krajewska,
Stefan Krajewski

Kontrowersje wokół płacy minimalnej
prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki/
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny/ Instytut Ekonomii
prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki/
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny/ Instytut Ekonomii

Streszczenie:
Płaca minimalna jest w Polsce relatywnie niska. Nie jest więc zaskoczeniem, że związki zawodowe od kilku lat
zabiegają o jej podniesienie do 50% płacy przeciętnej. Napotykają jednak na stanowczy opór pracodawców.
Nieprzychylna wobec płacy minimalnej jest też postawa rządu, polityków, mediów, a także wielu naukowców.
Przeciwnicy płacy minimalnej najczęściej wysuwają liczne zarzuty wskazujące, że wzrost płacy minimalnej
szkodzi gospodarce. W referacie, w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań, została podjęta polemika
z tymi zarzutami.
Artykuł rozpoczyna się od krótkiego rysu historycznego i pokazania istoty płacy minimalnej w głównych nurtach teorii ekonomii. Zawiera też dane statystyczne dotyczące kształtowania się płacy minimalnej i jej relacji
do płacy przeciętnej w krajach Unii Europejskiej. Następnie przedstawione są główne wnioski wynikające
z badań nad wpływem płacy minimalnej na sytuację na rynku pracy. Końcowa część referatu zawiera dane
statystyczne dotyczące polskiej gospodarki. Stanowią one podstawę do wykazania, że obecny poziom płacy
minimalnej nie szkodzi gospodarce, czyli nie wpływa na wzrost bezrobocia i inflacji
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Stefan Krajewski

Innowacyjność polskiej gospodarki – mity i fakty
prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Funkcjonowania Gospodarki,
Instytut Ekonomii

Streszczenie:
W wielu ważnych kwestiach dotyczących innowacyjności polskiej gospodarki wyrażane są często opinie
i przekonania, które nie mają potwierdzenia w danych statystycznych i badaniach empirycznych. Mity te
kształtują opinię społeczną, ale wydaje się, że wpływają także na decyzje podejmowane na różnych szczeblach gospodarki. Do mitów zaliczam przekonanie, że:
− mechanizmy rynkowe zapewnią wysoką innowacyjność, duża rola państwa jest niepotrzebna, a wręcz
szkodliwa,
− duża liczba przedsiębiorstw innowacyjnych świadczy o sukcesie polityki innowacyjnej prowadzonej w Polsce,
− gospodarka polska może osiągnąć wysoką innowacyjność bez radykalnego zwiększenia nakładów finansowych,
− trudno racjonalnie wytłumaczyć i znaleźć przyczyny braku współpracy między biznesem i sferą B+R,
− małe (a także średnie) przedsiębiorstwa są najbardziej innowacyjne i dlatego powinny być szczególnie
wspomagane,
− przedsiębiorstwa prywatne są bardziej innowacyjne niż państwowe.
W referacie próbuję pokazać przyczyny (źródła) tych mitów i ich skutków, zwłaszcza negatywne. W analizie
uwzględniam zarówno aspekty mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne.

Izabela
Krawczyk‑Sokołowska

Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw
dr
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania/Katedra Finansów Bankowości i Rachunkowości
Zarządczej

Streszczenie:
Innowacja jest czynnikiem, który w istotny sposób determinuje rozwój społeczno‑gospodarczy w ujęciu regionalnym. Przedsiębiorstwo w regionie pełni rolę animatora innowacji, który inspiruje i propaguje innowacje
wśród innych uczestników procesu społeczno‑gospodarczego. Weryfikacja skuteczności realizacji zamierzeń kreatora innowacji następuje poprzez proces wdrażania i dyfuzji innowacji. Zdolność pozyskiwania,
kreowania i dyfuzji innowacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, regionów ,krajów.
Celem prowadzonych rozważań jest określenie zróżnicowania regionalnego poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju społeczno‑gospodarczego w Polsce. Analizie poddano wybrane istotne mierniki
innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju społeczno‑gospodarczego.

Zygmunt Królak

Urzeczywistnianie imperatywu dynamicznego rozwoju Polski
w UE w okresie 2014–2020
dr.
członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Streszczenie:
1. Wyzwania dla Polski – Innowacyjność – podstawa zdynamizowania nowoczesnego rozwoju
2. Strategia dla Polski w Transatlantyckim Partnerstwie dla Handlu i Inwestycji /TTIP/ lx.
3. Rozwój stosunków z krajami szybko rozwijającymi się, zwłaszcza grupą krajów /BRIC/ 2x.
4. Wykorzystywanie w kraju potencjału twórczego młodego pokolenia.
5. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
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6. Środki i instrumenty.
7. Konkluzje.
lx – Transatlantic Trade and lnvestment Partnership, 2x – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny.

Ludmiła Kryskova

Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii
Europejskiej dla przedsiębiorców
mgr inż.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów/Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Streszczenie:
Artykuł będzie obejmował problematykę związaną z interwencją państwa w zakresie udzielania pomocy bezzwrotnej i zwrotnej dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna stanowi specyficzny instrument polityki państwa
w gospodarce rynkowej, jednak jej skuteczność zależy od form jej zastosowania. W teorii pomocy publicznej
wyróżnia m.in. takie formy pomocy publicznej: jak dotacji (instrumenty bezzwrotne), pożyczki i poręczenia
(instrumenty zwrotne). Wśród dostępnych form pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2007–2013
większy udział mają instrumenty bezzwrotne. Zwrotne z kolei są rzadziej wykorzystywane przez przedsiębiorców ze względu na koszt obsługi i konieczność zwrotu kapitału, natomiast są one bardziej efektywne
i uzasadnione.

Ewa Kulińska,
Jan Szambelańczyk

Lokalne instytucje kredytowe w koncepcji zrównoważonego
rozwoju Polski
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza możliwości udziału lokalnych instytucji kredytowych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na przykładzie banków spółdzielczych w Polsce. W szczególności chodzi o rolę banków spółdzielczych w zmniejszaniu dystansu strukturalnego (rozwoju cywilizacyjnego) na terenach działania
banków spółdzielczych w stosunku do dobrych standardów krajowych, w tym z punktu widzenia dostępu do
usług finansowych jako bariery rozwoju lub realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zarys modelu banku
spółdzielczego odpowiadający współczesnym wyzwaniom poprzedza analiza koncepcji i regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, społeczną gospodarką rynkową, gospodarką społeczną i CSR. Przesłankami dla sformułowanego zarysu modelu jest także analiza historii i współczesnego stanu banków
spółdzielczych w Polsce z elementami diagnozy systemowej. Cechy modelu obejmują takie kwestie jak:
zwiększanie bazy klientów i udziałowców banku spółdzielczego, poszerzanie funkcji banku spółdzielczego
o nieegoistyczne doradztwo, zwiększanie atrakcyjności ekonomicznej usług poprzez uzależnienie podziału
nadwyżki ekonomicznej od wartości obrotu z bankiem zgodnie z tradycyjną zasadą spółdzielczą, powiązanie
równowagi wolumenu kredytów i depozytów banku spółdzielczego na terenie jego działania z ulgami podatkowymi, profesjonalizację zarządu i nadzoru udziałowców, wreszcie konsolidację popytu na usługi finansowe
społeczności lokalnej w banku spółdzielczym.
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Piotr Kułyk

Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w epoce
po‑kryzysowej
dr inż.
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania / Katedra Zarządzania Potencjałem
Społecznym Organizacji

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zmiany w koncepcjach ingerencji państwa w gospodarkę ze szczególnym uwzględnienidniem dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie czy nastąpiła
zmiana w podejściu do roli państwa w gospodarce na przykładzie rolnictwa? Zwrócono uwagę na problem
zjawiska rent seeking oraz dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w rolnictwie. Wskazano na wynikające
z teorii przesłanki dla zmian w finansowym wsparciu rolnictwa. Podkreślono znaczenie państwa w rozwiązywaniu niedoskonałości alokacji rynkowej. Przeprowadzono ocenę zmian w wielkości i strukturze finansowego
wsparcia rolnictwa w wybranych krajach. Wykorzystano metodykę ewaluacji finansowego wsparcia zaproponowaną przez OECD z wykorzystaniem koncepcji nadwyżki ekonomicznej.

Andrzej Kupich

Chiny w dobie światowego kryzysu finansowego i scenariusze
rozwojowe przyszłości
dr
Wyższa Szkoła Humanitas

Streszczenie:
Pozycja Chin w gospodarce światowej jest wysoka nie tylko dlatego, że jest to druga gospodarka świata.
Ważniejsze jest to, że gospodarka chińska jest liderem wzrostu. W okresie trwania kryzysu finansowego,
czyli od roku 2008, udział Chin w przyroście światowego PKB był największy. Ponadto, czołowym partnerem
handlowym są kraje rozwijające się, a właśnie ich udział w handlu międzynarodowym stale się zwiększa.
Wzrasta też chiński eksport wysokich technologii, znajdujący rynki zbytu głównie w krajach rozwijających
się. Utrzymanie wysokiej pozycji w gospodarce światowej będzie zależało od sprostania wyzwaniom rozwojowym. W referacie zostały one przedstawione, tak jak to widzą chińscy ekonomiści. Chodzi przede wszystkim o zrównoważenie i zmianę struktury wzrostu gospodarczego oraz kontynuację procesu industrializacji
i urbanizacji z powszechnym wykorzystaniem osiągnięć rewolucji technologicznej. Do wyzwań wymagających zdecydowanej odpowiedzi należą problemy związane z ochroną środowiska oraz problemy społeczne,
zwłaszcza zdrowia i edukacji. Próbę takiej odpowiedzi i perspektyw rozwojowych Chin do roku 2030 zaprezentowano w scenariuszach opracowanych przez najpoważniejsze chińskie think tanki ekonomiczne.
Wszystkie scenariusze przewidują lekkie spowolnienie tempa wzrostu poniżej 6 proc. A w wariancie pesymistycznym nawet do 4,3 proc. w latach 2020–2030. Jednakże, do roku 2020 gospodarka chińska będzie rosła
(poza scenariuszem pesymistycznym) w tempie powyżej 7 proc., tzn. jednak nieco wolniej niż przewidują
oficjalne prognozy rządowe. Wymaga to kontynuacji reform i przemian społeczno‑gospodarczych.

Paulina Kupis

Zagrożenie upadłością przedsiębiorstwa w dobie globalnie
naruszonej równowagi
mgr
Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Streszczenie:
Bankructwa przedsiębiorstw są nierozerwalnie związane z gospodarką rynkową. Dzięki nim rynek oczyszczany jest z jednostek nieefektywnych, które nie są w stanie sprostać regułom tam panującym. Upadłości
występują w każdej fazie cyklu koniunkturalnego, ale ich nasilenie ma miejsce w dobie spowolnienia i recesji. Analiza danych statystycznych wskazuje na rosnące zagrożenie bankructwem polskich przedsiębiorstw.
Jest to wynikiem nie tylko globalnego kryzysu, ale także przemian o charakterze globalnym, takich jak np:
przemiany ustroju społeczno‑gospodarczego czy globalizacja, które wzmagają niepewność w działalności
gospodarczej i sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa niewypłacalności. W świetle powyższego szczególnej
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wagi nabierają narzędzia służące ograniczaniu zagrożeń w działalności gospodarczej. Jednym z nich jest
prawo upadłościowe i naprawcze, które wykazuje jednak liczne dysfunkcje, a te z kolei w istotny sposób
ograniczają skuteczność podejmowanych działań mających na celu ratowanie przedsiębiorstw. Na uwagę
zasługuje także monitoring wielkości finansowych, które wskazywać mogą na pogarszającą się kondycję
ekonomiczną przedsiębiorstwa. Przykładem jest tu ujemny kapitał własny, który jak pokazują badania, bardzo często zwiastuje śmierć przedsiębiorstwa.

Dariusz Kusz,
Stanisław Gędek,
Ryszard Kata

Egzogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie polskim
dr inż.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Zarządzania/Zakład Informatyki w Zarządzaniu
dr hab. inż.
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Zarządzania/Katedra Ekonomii
dr inż.
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Ekonomii/Zakład Finansów

Streszczenie:
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że skala aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych jest
wypadkową oddziaływania wielu czynników o charakterze egzogenicznym oraz endogenicznym. Celem
pracy będzie ocena wpływu czynników egzogenicznych na poziom zrealizowanych inwestycji w rolnictwie
polskim w latach 1993 do 2011. W pracy zostanie zaprezentowany poziom oraz struktura nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim od 1993 do 2011 roku, a także skala inwestycji w rolnictwie polskim na tle nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej. Zasadniczym problemem w pracy będzie określenie relacji
między popytem inwestycyjnym rolników, a sytuacją gospodarczą w kraju ocenianą na podstawie: tempa
wzrostu PKB, poziomu stóp procentowych, stopą bezrobocia, poziomem dochodów gospodarstw domowych,
handlem zagranicznym produktami rolno‑spożywczymi, opłacalnością produkcji rolniczej oraz polityką rolną
ukierunkowaną na wsparcie finansowe działalności inwestycyjnej rolników.

Witold Kwaśnicki

Keynes wiecznie żywy! Czy aby na pewno?
prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii/ Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
W referacie (artykule) przedstawiona zostanie krytyczna analiza teorii Johna Maynarda Keynesa i keynesizmu z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii. Czy prawdziwa jest opinia, że „Keynes nadal żyje (intelektualnie)” (słowa Alana S. Blidera z Princeton Univeristy)? Rozważona zostanie kwestia czy w rozważaniach
teoretycznych i w praktyce gospodarczej powinniśmy polegać na ‘rozwiązaniu Keynesa’(zaproponowanym
przez J.M. Keynesa) czy raczej myśleć o ‘rozwiązaniu keynesizmu’, odejściu od koncepcji zaproponowanych
przez Keynesa i w następnych dekadach rozwijanych przez jego zwolenników?
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Eugeniusz Kwiatkowski,
Przemysław Włodarczyk

Instytucje rynku pracy i polityka państwa a rynki pracy
w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu
prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki, Katedra Makroekonomii
mgr
Uniwersytet Łódzki, Katedra Makroekonomii

Streszczenie:
Przedmiotem artykułu są skutki globalnego kryzysu dla zatrudnienia w krajach OECD. Podjęta jest nie tylko
próba identyfikacji tych skutków w poszczególnych krajach, ale przede wszystkim próba objaśnienia ich zróżnicowanych rozmiarów. Szczególną uwagę w tym objaśnieniu zwrócono na pytanie, jaką rolę odgrywają tutaj
instytucje rynku pracy i polityka makroekonomiczna państwa, a w szczególności prawna ochrona zatrudnienia i umowy o pracę na czas określony.
Analiza statystyczna wykazała, że globalny kryzys gospodarczy przekładał się na sytuację panującą na
rynkach pracy krajów OECD powodując spadki zatrudnienia i wzrosty bezrobocia. Zmiany rozmiarów zatrudnienia w poszczególnych krajach oraz jego determinantów były jednak zróżnicowane.
Weryfikacja ekonometryczna hipotez przedstawionych w części teoretycznej opracowania w oparciu o dane
roczne z lat 2005–2012 dla 26 krajów OECD wykazała, że PKB i płace realne były istotnymi czynnikami
determinującymi rozmiary zatrudnienia w analizowanym okresie. Potwierdzono również hipotezę o istnieniu
nieliniowej (U‑kształtnej) zależności pomiędzy elastycznością zatrudnienia względem PKB a stopniem restrykcyjności prawnej ochrony zatrudnienia oraz udziałem zatrudnienia na czas określony.

Mirosława Kwiecień

Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej
Prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości

Streszczenie:
Wyzwania dla współczesnej rachunkowości wynikają z „nakładania” się skutków kryzysu gospodarczego na
procesy zmian paradygmatu cywilizacyjnego. Bowiem współczesna rachunkowość to system kwantyfikacji
życia gospodarczego „w wartości” (tworzenie liczbowego „obrazu” rzeczywistości gospodarczej). W coraz
szerszym zakresie jest uwzględniany społeczny i ekologiczny aspekt działalności gospodarczej przedsiębiorstw (tzw. rachunkowość odpowiedzialności społecznej). Na tym tle nasuwają się pytania: czy rachunkowość jako dyscyplina naukowa spełnia rygorystyczne wymagania nauki społecznej? Czy zmiany w metodach
rachunkowości (XXI wieku) odzwierciedlają zmieniające się: ontologicznie, epistemologicznie i metodologicznie założenia, które pojawiły się w innych dyscyplinach naukowych zaliczanych do nauk społecznych (np.
zarządzaniu, ekonomii)? Odpowiedzi na tak sformułowane pytania stały się przedmiotem badań podstawowych, których efektem jest niniejsza publikacja. Dla ilustracji problemu badawczego wykorzystano metody:
ilościowe (pozytywna teoria rachunkowości) oraz jakościowe m(normatywna teoria rachunkowości). Podmiotem badań są polskie spółki zainteresowania publicznego.

Krzysztof Lech

Koncepcja homo axiotus i jej konsekwencje dla teorii
mikroekonomii
mgr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno‑Społeczne, Katedra Teorii Systemów
Ekonomicznych

Streszczenie:
Neoklasyczna teoria opiera się na założeniu, zgodnie z którym człowiek jest istotą egoistyczną, racjonalną
i skłonną do handlu. Człowiek taki postępuje podług racjonalności opartej na standardzie wąsko pojmowanej
korzyści materialnej, która wyklucza możliwość osiągania zadowolenia z zachowań altruistycznych czy opartych na normach moralnych, sakralnych itp. Ograniczony zakres modeli opartych na tym założeniu stwierdza
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nurt behawioralny, który uznaje koncepcję economicus za fałszywą. Ponieważ nie określa on przy tym alternatywy, to funkcję tę spełnić ma niniejszy referat, gdzie za pośrednictwem metody przeniesienia analogicznego z antropologii i aksjologii wprowadza się do mikroekonomii koncepcję homo axiotus, która nie falsyfikując tej pierwszej, uznaje za racjonalne zachowania odbiegające od deskrypcji neoklasycznych. Ponadto
przy użyciu modelu równowagi ogólnej dowodzi się w nim stanów optymalnych w sensie Pareto dla wymian
materialnie nieekwiwalentnych, czyli tych altruistycznych czy redystrybucyjnych. Rekomendacją tego jest
rozszerzenie standardu racjonalności materialnej o korzyści niematerialne, oraz oparcie nań badań zachowań podmiotów dotychczas uznawanych za niegospodarne.

Ewa Lechman

Luka technologiczna destymulantą rozwoju gospodarczego?
Empiryczna analiza porównawcza: Polska–Unia Europejska,
w latach 2000–2010
dr
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Postęp technologiczny, na gruncie teoretycznym jak empirycznym, jest uważany za jedną z kluczowych determinant wzrostu i rozwoju ekonomicznego (Schumpeter (1934), Solow (1956), Abramowitz (1986), Barro&Sala‑i‑Martin (1997), Acemoglu&Zilibotti (2001)). Obecnie, wysoka dynamika wdrażania nowych technologii
– w tym przede wszystkim technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICTs) – generuje zjawisko tzw. ”luki
technologicznej”, co może przyczyniać się do wzrostu zróżnicowania w poziomie rozwoju ekonomicznego
gospodarek (Verspagen (1993)), zaś z drugiej strony generuje możliwości dynamizacji wzrostu i rozwoju
dzięki uzyskiwanej przewadze na gruncie makroekonomicznej konkurencyjności.
Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja zależności, które występują między rozmiarami luki technologicznej a względnym poziomem rozwoju gospodarczego. Analiza jest przeprowadzona na podstawie danych
dotyczących wdrożenia ICTs w gospodarkach Europy, wartości przepływów handlowych towarami high‑tech,
udziału sektora high‑tech w strukturze gospodarek, oraz relatywnego poziomu rozwoju gospodarczego. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskich, i jest przeprowadzona dla lat 2000–2010.

Andrzej Letkiewicz

Regulacja i deregulacja a samoregulacyjne dążenia podmiotów
gospodarujących do symetrii funkcjonalnej
dr
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Transportowych

Streszczenie:
Regulacyjna i deregulcyjna rola państwa oraz rynku, w myśl podejścia systemowego, wyznacza podmiotom
gospodarującym zasady i granice funkcjonowania, pozostawiając jednak pole swobody na procesy samoregulacyjne. Stąd celem referatu jest metodologiczne zdefiniowanie regulacyjnej roli państwa i rynku, wraz
z jej szczególnym przypadkiem w postaci deregulacji postrzeganej systemowo, w kontekście działań samoregulacyjnych podmiotów gospodarujących powodowanych dążeniem do stanu idealnego jakim jest symetria regulatorów funkcjonalnych. Takie zdefiniowanie problematyki referatu warunkuje jego konstrukcję. Stąd
w referacie zawarta będzie: 1) identyfikacja, systemowo postrzeganej, regulacyjnej roli państwa i rynku; 2)
definicja, charakter i rola deregulacji w gospodarce; 3) symetria i jej przejawy w gospodarce; 4) istota i funkcja
celu samoregulacji symetryzacyjnej podmiotów gospodarujących.
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Zofia Barbara Liberda

Finansowanie akumulacji w Polsce przez oszczędności krajowe
i zagraniczne
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych / Zakład Teorii Rozwoju Gospodarczego

Streszczenie:
W artykule analizujemy relację między stopą oszczędzania w Polsce i poziomem akumulacji krajowej oraz
badamy źródła względnej stagnacji makroekonomicznej stopy oszczędzania po roku 2000, w okresie przed
i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i w czasie światowego kryzysu finansowego. Badanie wykazuje:
przesunięcie oszczędności makroekonomicznych w Polsce od gospodarstw domowych do przedsiębiorstw;
rosnące znaczenie transferów kapitałowych zza granicy, w tym z Unii Europejskiej, dla skali zadłużania się
gospodarki za granicą i akumulacji oraz wpływ kapitałowego segmentu systemu emerytalnego w Polsce na
wahania stóp oszczędzania gospodarstw domowych, sektora finansowego oraz rządu. Na podstawie analizy
makroekonomicznej i wyników równoległej, autorskiej analizy mikroekonomicznej stopy oszczędzania gospodarstw domowych, wnioskujemy na temat tendencji zmian stopy oszczędzania w przyszłości.
Słowa kluczowe: oszczędności, akumulacja, transfery kapitałowe, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe,
rząd, Polska, Unia Europejska

Barbara Liberska

Przesunięcia pól wzrostu we współczesnej gospodarce światowej
prof. dr hab.
Polska Akademia Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Globalny kryzys przyspieszył proces przesuwania się biegunów wzrostu z krajów wysoko rozwiniętych do
krajów rozwijających się. Globalizacja i dynamiczny wzrost gospodarczy wielu krajów rozwijających się zmieniły ich pozycje w gospodarce światowej. Dawniej były na Peryferium gospodarki światowej a dzisiaj są w jej
Centrum Udział rynków wschodzących w globalnym wzroście wzrósł do 67% w latach 2002–2008. Obecnie
ponad połowę światowego PKB wytwarzają kraje rozwijające się. Największe gospodarki wschodzące stały
się nowymi centrami wzrostu a ich oddziaływanie na światowy wzrost i rozwój krajów rozwijających jest coraz
większe. Nowe centra wzrostu napędzają procesy wzrostu innych gospodarek oraz kształtują szerokie powiązania przez handel, przepływy kapitału, inwestycji i technologii, między krajami wschodzącymi i krajami
rozwijającymi się. Chiny stały się największym polem wzrostu we współczesnej gospodarce światowej. Nowa
globalna gospodarka będzie gospodarką z wieloma polami wzrostu, szacuje się, że w latach 2012–2017
udział nowych centrów w światowym wzroście może osiągnąć 70 %, w tym Chin 33%.

Adam Lipowski

Czy jest możliwa w gospodarce usługowej nieuznaniowa
Aktywna Polityka Makroekonomiczna?
prof. dr hab.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Katedra Gospodarki Światowej i Ekonomii

Streszczenie:
Rozpatruję APM w jej dwóch wersjach: propodażowej i propopytowej. APM propodażowa ma na celu przyspieszenie wzrostu produkcji potencjalnej, zaś APM propopytowa – likwidację luki popytowej.
Stosowalność obu wersji APM zależy od spełnienia się trzech warunków określających charakter zmiennej
wyrażającej cel APM:
a) jej obserwowalności z punktu widzenia nieuznaniowej mierzalności celu (warunek wstępny)
b) jej adekwatności problemowej z punktu widzenia trafności wyboru celu,
c) symulowalności z punktu widzenia możliwości wyboru celu osiągalnego.
W referacie wykazuję, że jeśli miernikiem produkcji potencjalnej jest zmienna w postaci potencjalnego PKB
(PKBp), a luki popytowej zmienna będąca różnicą między PKBp i rzeczywistym PKB (PKBr), to żadem z powyższych warunków nie może być spełniony.
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Stąd wniosek, że stosowalność APM jest wątpliwa. Wniosek ten jest szerszy i dla niej bardziej destrukcyjny,
aniżeli twierdzenie wielu nurtów ekonomii o tzw. nieskuteczności APM (zwłaszcza w jej wersji propopytowej).
Obok znaczenia teoretycznego referat ma znaczenie aplikacyjne w kontekście sporui o sposobach przezwyciężenia obecnego kryzysu.

Stanisław Lis

Kontrowersje wokół współczesnej teorii ekonomii – zarys
problemu
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Ekonomicznej i Prognozowania Rozwoju

Streszczenie:
Nauki ekonomiczne są poddawane obecnie krytyce, zarówno w warstwie aksjologicznej, jak i aplikacyjnej.
Twierdzi się, że są one mało użyteczne w zakresie prawidłowej i obiektywnej diagnozy gospodarki, a dostarczane przez nie opisy, prawa (?) są błędne lub mijają się z rzeczywistością. Należy zatem poszukiwać jednej
ogólnej syntezy ekonomicznej scalającej poszczególne nurty badań.

Marek Lisiecki

Zarządzanie a nauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab.
1.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Instytut Socjologii
2.Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Zakład Podstaw Zarządzania

Streszczenie:
Nauki o zarządzaniu – formalnie zaliczane jako dyscyplina do dziedziny nauk ekonomicznych oraz nauk humanistycznych – systematycznie rozszerzają swój przedmiot badań. W ujęciu klasycznym było to prosprawnościowe funkcjonowanie przedsiębiorstw, następnie administracji publicznej i innych organizacji non‑profit.
Od niedawna, w ramach nowej dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie, coraz większym zainteresowaniem cieszy się zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym, krajowym, obywateli itd. Szczególnie
ważnym w państwach demokratycznych jest bezpieczny byt, możliwości rozwoju, zapewnienie praw i wolności obywatelom. Analiza współczesnych i przyszłych zagrożeń dla obywateli wskazuje na dominację czynników ekonomiczno‑społecznych. Z tego względu nauka i praktyka muszą wypracować odpowiednie metody
identyfikowania i prognozowania zagrożeń, modele rozwiązań organizacyjnych minimalizujących ryzyko ich
wystąpienia. Szczególnie interesujący jest pożądany poziom decentralizacji, bądź centralizacji działań (dominująca administracja rządowa, czy samorządowa), ważne jest zarządzanie strategiczne, taktyczne, operacyjne, innowacyjne, projakościowe, finansowanie oraz ocenianie działań.

Maria Lissowska

Instytucje mają znaczenie... Studium nieharmonijnego wpływu
zharmonizowanej instytucji unijnej
dr hab.
Szkoła Główna Handlowa
Kolegium Analiz Ekonomicznych

Streszczenie:
Znana definicja Northa określa instytucje jako ogólnie obowiązujące reguły działania, pozwalające przewidywać zachowanie podmiotów gospodarczych. O tym, że „instytucje mają znaczenie” świadczy intensywność
walki politycznej ich treść, co można analizować zgodnie z podejściem funkcjonalnej szkoły ekonomicznej
analizy prawa. Czy jednak to „znaczenie” przekłada się na ich rzeczywisty wpływ na kształt tego rynku ex
post?
Niewątpliwie występuje luka pomiędzy wzorcem zachowania, narzucanym przez instytucje formalne, a rzeczywistym zachowaniem pomiotów gospodarczych. Dyskusja na temat faktycznego wpływu instytucji formalnych
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była żywa w okresie transformacji, kiedy występował konflikt pomiędzy regułami formalnymi, a nieformalnymi
lub odziedziczonymi z przeszłości.
Jednak zjawisko niepełnego przestrzegania reguł formalnych ma szerzy zakres. Przykładem tego jest różnorodność wzorców działania podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej, również w sytuacji pełnej harmonizacji reguł prawnych. Niniejsza praca będzie miała za zadanie przeanalizowanie zakresu i przyczyn
niezharmonizowanego wykonywania postanowień jednej z europejskich dyrektyw ochrony konsumentów.

Teresa Lubińska

Złożoność procesu zarządzania deficytem i długiem w sektorze
finansów publicznych
prof. dr hab.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Finansów

Streszczenie:
Skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce z 2009 r. oraz tendencje globalizacyjne wywołują dyskusję
badaczy i praktyków na temat konsolidacji finansów publicznych, a tym samym na temat roli zasad finansów
publicznych. Celem artykułu jest ocena rozwoju mechanizmów prawnych unijnych i krajowych sprzyjających
realizacji zasad finansów publicznych na poziomie makrozarządzania, jak i na poziomie mikrozarządzania
w instytucjach sektora rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych.

Iwona Ładysz

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
dr
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Instytut Bezpieczeństwa
i Spraw Międzynarodowych

Streszczenie:
W artykule podjęto próbę oceny proponowanych rozwiązań systemowych dotyczących nowych zasad zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, które mają obowiązywać z początkiem 2014 roku. W Polsce konieczne stało się przygotowanie nowych sposobów ograniczenia długu publicznego. Limity zadłużenia mogą
być jednak jedną z przyczyn ograniczania tempa rozwoju niektórych jednostek samorządu terytorialnego.

Beata
Łopaciuk‑Gonczaryk,
Grażyna Bukowska

“Publish or perish’’ – uwarunkowania produktywności Polaków
w dziedzinie ekonomii
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Celem referatu jest analiza determinant produktywności polskich naukowców w dziedzinie ekonomii
w okresie 1999–2012. Badanie oparte jest na miarach bibliometrycznych wpływu i prestiżu publikacji
naukowców afiliowanych w polskich instytucjach pochodzących z bazy Scopus i Web of Science.
W badaniu uwzględnione zostały zarówno czynniki indywidualne decydujące o ilości i jakości publikacji,
takie jak płeć, stopień naukowy i staż pracy naukowej, jak również otoczenie społeczne i instytucjonalne,
w którym funkcjonują badacze. Zastosowane zostało modelowanie wielopoziomowe, umożliwiające
jednoczesną analizę zróżnicowania pomiędzy naukowcami i pomiędzy jednostkami naukowymi na poziomie
wydziałów i kolegiów.
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Mariusz Maciejczak

Projektowanie mechanizmu gospodarczego dla dóbr
nierynkowych na obszarach wiejskich
dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Celem referatu jest przedstawienie projektowania mechanizmu gospodarczego dla dóbr nierynkowych na przykładzie wybranych instrumentów polityki rolnej wspierających dobra publiczne na obszarach wiejskich. Nowa
Ekonomia Instytucjonalna wprowadziła mechanizm instytucji, który z innej perspektywy i bardziej wyczerpująco, niż robili to klasycy i neoklasycy, bada współczesne procesy ekonomiczne i społeczno‑gospodarcze zwracając także uwagę na relacje o charakterze nierynkowym koordynowane mechanizmami gospodarczymi. Badania nad mechanizmami gospodarczymi zostały docenione w 2007 r. Nagrodą Nobla z dziedziny ekonomii dla
L. Hurwicza, E. Maskinowa i R. Myersona. Odwołując się do założeń ich teorii projektowania mechanizmów gospodarczych (ang. mechanism design theory) należy zauważyć, iż pomimo występowania własności prywatnej
i racjonalności funkcjonowania indywidualnych właścicieli instytucje społeczne dążą do zapewnienia takiego
przepływu informacji, by nastąpiła zgodność motywów działania zarówno po stronie indywidualnych agentów
jak i instytucji społecznych. Przykłady takich działań obserwuje się w odniesieniu do programów rolnośrodowiskowych na obszarach wiejskich.

Małgorzata
Madrak‑Grochowska

Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój społeczno‑ekonomiczny
gospodarek opartych na wiedzy w latach 2000–2010
mgr
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Jednym z pytań stawianych przez naukę ekonomii jest pytanie o przyczyny międzynarodowych różnic w rozwoju społeczno‑ekonomicznym. Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście najwyżej rozwiniętych gospodarek, które od początku lat 90’ XX wieku przechodzą proces transformacji w kierunku modeli
wiedzochłonnych i stają się coraz bardziej zaawansowanymi GOW. W teorii ekonomii w odniesieniu do tegotypu gospodarek formułowane są hipotezy, zgodnie z którymi w GOW nadrzędną determinantą rozwoju społeczno‑ekonomicznego jest kapitał ludzki. Hipotezy te wciąż nie zostały ani ostatecznie sfalsyfikowane, ani
jednoznacznie zweryfikowane, rodząc tym samym pole do badań empirycznych. Przykład takiego badania
zostanie przedstawiony w niniejszym artykule, którego celem jest próba odpowiedzi na pytanie o charakter
zależności zachodzących między kapitałem ludzkim zakumulowanym w 29 zidentyfikowanych przez autorkę
GOW a rozwojem społeczno‑ekonomicznym tego typu gospodarek w latach 2000–2010. Zadeklarowanemu
celowi podporządkowany jest układ pracy, obejmujący budowę agregatowych miar kapitału ludzkiego i rozwoju społeczno‑ekonomicznego oraz szacowanie modeli regresji między tymi miarami.

Adam Majchrzak

Proces unifikacji struktur agrarnych w Unii Europejskiej po
2003 roku
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
Rozwój gospodarczy wiąże się ze zmianami wykorzystania dostępnych czynników wytwórczych, w tym również ziemi. W warunkach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej zasoby ziemi przestają być wyłącznie
czynnikiem produkcji rolnej, a w coraz większym stopniu stają się źródłem dóbr publicznych. Celem artykułu
jest poznanie, czy w związku z funkcjonowaniem rolnictwa państw członkowskich UE w warunkach europejskiej polityki rolnej, w skali UE‑27 następują procesy zbieżności w kształtowaniu struktur agrarnych. Stawia
się tezę, iż WPR nie narzuca państwom członkowskim określonego kierunku rozwoju struktur ziemi rolniczej,
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a możliwość równoległego stosowania narodowych polityk rolnych powoduje utrzymywanie się dotychczasowych różnic. Równolegle, w nowych państwach członkowskich zauważyć można zjawisko koncentracji
gruntów rolnych wzorowane na procesach zachodzących w krajach UE‑15. Powyższe zależności przedstawione zostaną przy wykorzystaniu syntetycznych wskaźników opisujących struktury agrarne w 27 państwach
członkowskich UE w latach 2003–2010: średniej wielkości gospodarstw rolnych, współczynnika Gini’ego,
wskaźnika zróżnicowania Shannona (SHDI) oraz zastosowaniu analizy konwergencji.

Beata Majecka

Witalnościowa perspektywa zachowań rynkowych
przedsiębiorstw – nowy paradygmat w nurcie behawioralnym?
dr
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny

Streszczenie:
Zjawiskiem pozwalającym zauważyć różnorodność i wieloaspektowość współczesnych problemów gospodarczych są rynkowe zachowania przedsiębiorstw, będące źródłem użytecznej wiedzy o podmiotach je generujących oraz stanowiące bazę informacyjną dla podejmowania decyzji wszystkich podmiotów z otoczenia. Aby jednak w pełni wykorzystać informacje płynące z obserwacji zachowań rynkowych przedsiębiorstw
należy zrozumieć ich istotę i uwarunkowania.
Zachowania przedsiębiorstw, uwarunkowane są procesami i zjawiskami obecnymi w ich otoczeniu. Każdy
podmiot gospodarczy charakteryzuje się też indywidualnie ukształtowanym zbiorem cech, który odróżnia go
od innych, będąc jednocześnie odpowiedzialnym za sposób działania i emanacji owych działań do otoczenia.
Owe cechy da się sprowadzić do kategorii witalności, która będąc określana mianem siły życiowej pozwala
na dość spójne i wieloaspektowe rozważanie cech przedsiębiorstwa.
Przyjęcie witalnościowej perspektywy rozważań zachowań rynkowych przedsiębiorstw prowadzi do konkluzji, że nurt behawioralny w naukach ekonomicznych należy wzbogacić o nowy paradygmat, który nie tyle
zmienia sposób myślenia o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, ale go wzbogaca.

Aleksander Maksimczuk

Relacje Polski z sąsiedztwem gospodarczym po zintegrowaniu
się z UE
dr hab.
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania / Katedra Ekonomii Politycznej

Streszczenie:
Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała oprócz innych zmian także gruntowne przeobrażenia w jej
relacjach gospodarczych z sąsiedztwem. Ewolucja tych zmian wynikała z nowej sytuacji społeczno‑gospodarczej i politycznej zintegrowanej Europy. Przedstawiono więc kierunek tych zmian wraz z następstwami
dla gospodarki Polski. Podjeto tez próbę wskazania czynników, które aktywizowałyby współpracę z krajami
Europy Srodkowo‑Wschodniej. Zarysowano także mozliwe w przyszłości zmiany w tym zakresie.

Krzysztof Malaga

Jednolita teoria wzrostu gospodarczego – stan obecny i nowe
wyzwania
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej; Katedra Ekonomii
Matematycznej

Streszczenie:
Motto „Kompletna, spójna, jednolita teoria,... , byłaby ostatecznym triumfem ludzkiego rozumu” Stephen
W. Hawking
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Jednolita teoria wzrostu gospodarczego (ang. Unified Growth Theory) Odeda Galora [2011] jest obecnie najciekawszą oraz najbardziej zaawansowaną teorią wzrostu, pozostającą w ścisłym związku z teorią rozwoju
gospodarczego. W artykule omówione zostaną zasadnicze dylematy związane z rozumieniem oraz analizą
wzrostu i rozwoju gospodarczego; w tym: relacje występujące między tymi dwiema kategoriami makroekonomicznymi, znaczenie stylizowanych faktów wzrostu i rozwoju gospodarczego, względna trwałość dychotomii
wzrostu gospodarczego i fluktuacji gospodarczych utrzymująca się w ramach analizy dynamicznej, fundamentalne osiągnięcia autorów jednolitej teorii wzrostu gospodarczego w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym, a także sugerowane jej dalsze rozszerzenia i modyfikacje. Rozważania te prowadzone będą m.in.
na podstawie tzw. podstawowego modelu jednolitej teorii wzrostu gospodarczego, a także jego rozszerzeń,
sugerowanych przez autora artykułu.

Stefan Marciniak

Szkodliwość niektórych ocen polskiej innowacyjności
prof. dr hab.
Politechnika Warszawska

Streszczenie:
W referacie autor uzasadnia szkodliwość nieadekwatnych ocen stanu innowacyjności w Polsce, dokonywanych i publikowanych przez część osób nie znających zadowalająco problematyki, o której ferują wyroki.
Publikujący sugerują zarazem zainteresowanym innowacyjnością [przedsiębiorcom, rządzącym, politykom]
błędne terapie, mające poprawić złą sytuację w omawianym zakresie. W tekście referatu przedstawione
zostały rzeczywiste przyczyny niskiej innowacyjności technologicznej w Polsce oraz zestaw koniecznych
zmian, których wdrożenie zapewnić może rozwój innowacyjności i postęp cywilizacyjny kraju, w tym istotę i
cechy skutecznego i efektywnego NSI.

Jolanta Markwart

U źródeł Polskiej Szkoły Ekonomii – recepcja a oryginalność
dr
Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu
Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Oddziaływanie głównych szkół i kierunków europejskiej myśli ekonomicznej XVIII i XIX wieku kształtowało
proces formowania polskiej nauki ekonomii. Osiągnięcia francuskich fizjokratów, angielskich klasyków, a następnie szkół narodowych, historycznych oraz społecznych, wpływały na poglądy polskich twórców myśli
ekonomicznej. Poznawanych teorii nie inkorporowano w sposób bezkrytyczny, lecz po poddaniu wnikliwym
studiom, dostosowywano do warunków miejscowych. Czerpiąc z dorobku myśli zachodnioeuropejskiej, polscy ekonomiści uzupełnili ją o charakterystyczny zbiór cech, dających podstawy do wyodrębnienia nurtu
Polskiej Szkoły Ekonomii. Wyróżnienie nurtu i określenie, w jakim stopniu poglądy jego przedstawicieli mają
charakter oryginalny i prekursorski, a w jakim są powieleniem i adaptacją poznanych teorii, jest unikatowym
i ważnym elementem badań nad polską myślą ekonomiczną. Przypomnienie i analiza dorobku jej prekursorów i twórców, przywołują wartości oraz przedsiębiorcze działania służące zwiększaniu efektywności gospodarowania, idei dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. Są to aktualne wyzwania również dla współczesnych
nurtów ekonomii.

Piotr Masiukiewicz

Podatki antykryzysowe
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania Wartością

Streszczenie:
Poszukiwanie skutecznych instrumentów antykryzysowych po kryzysie subprime spowodowało szeroką dyskusję w Unii Europejskiej i USA na temat podatków bankowych. Pojawiło się szereg pytań: jaką rolę może
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spełnić podatek w kryzysie, a jaką w prewencji kryzysowej i wspieraniu stabilności finansowej, jaki model
podatku może być efektywny, jaki jest możliwy zakres unifikacji międzynarodowej? W okresie niektórych kryzysów finansowych wprowadzane były specjalne podatki kryzysowe – stanowiące zwykle dochody budżetu
państwa w poszczególnych krajach. Po kryzysie subprime podatek w różnych formach wprowadzono w 13
krajach Unii. Opublikowano projekt dyrektywy UE w sprawie unijnego podatku od transakcji finansowych.
Podatki bankowe mogą być skutecznym instrumentem antykryzysowym; ale nie wyłącznym; powinny mieć
one charakter komplementarny wobec instrumentów regulacyjnych oraz pełnić funkcję łagodzącą w kryzysie. Podatki bankowe wejdą z pewnością na stałe do systemu podatkowego Unii Europejskiej. Jeżeli podatek
od transakcji finansowych nie zostanie wprowadzony w skali globalnej, to europejskie banki staną w gorszej
pozycji konkurencyjnej.

Zbigniew Matkowski,
Mariusz Próchniak,
Ryszard Rapacki

Scenariusze realnej konwergencji w Unii Europejskiej – kraje
EŚW a UE‑15
dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Ekonomii II
dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Ekonomii II
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Ekonomii II

Streszczenie:
W referacie omówimy wyniki dotychczasowych badań nad konwergencją dochodową krajów Europy Środkowo‑Wschodniej (EŚW) do Europy Zachodniej (UE15). Nawiązując do naszych wcześniejszych badań, przedstawimy nowe prognozy zmniejszania luki dochodowej między Polską i pozostałymi krajami EŚW a UE15.
Prognozy (symulacje) wykonamy w kilku wariantach, różniących się założeniami, horyzontem czasowym
i metodą obliczeń. Scenariusz optymistyczny jest oparty na ekstrapolacji dotychczasowych trendów rozwojowych; scenariusz umiarkowany wykorzystuje średniookresową prognozę wzrostu PKB sporządzoną przez
MFW i długookresową prognozę demograficzną Eurostatu; zaś w ostrzegawczym scenariuszu, opartym na
długookresowej prognozie Komisji Europejskiej, uwzględniającej spadek liczby ludności i proces starzenia
się społeczeństwa, sygnalizujemy możliwość odwrócenia tendencji konwergencyjnych i ponownego zwiększania się luki rozwojowej między EŚW a UE15. W referacie wyjaśnimy główne przyczyny uzyskania wyników, odwołując się do zmieniającego się otoczenia instytucjonalnego, a także zasygnalizujemy najważniejsze bariery przyszłego wzrostu gospodarczego oraz wyzwania, przed jakimi stoi polska gospodarka.

Elżbieta Mączyńska,
Piotr Pysz

Liberalizm – neoliberalizm – ordoliberalizm
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
prof dr hab.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Streszczenie:
Kluczem do rozróżnienia pomiędzy klasycznym liberalizmem, neoliberalizmem i ordoliberalizmem jest stosunek do wolności jednostki ludzkiej. W czasie kolokwium w Paryżu 1938 Walter Lippmann sformułował tezę,
że głównym powodem wszelkich niepowodzeń myśli liberalnej było skupienie jej wysiłków wokół stałego rozszerzania zakresu wolności jednostki ludzkiej na rynku. Szło to – jego zdaniem – w parze z niedostrzeganiem
problematyki kształtowania ładu gospodarczego w ramach którego wolność jednostki służyłaby nie tylko
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niektórym osobom, ale także realizacji interesów większości członków społeczeństwa. Po prawie osiemdziesięciu latach krytyka ta trafia w sedno współczesnych dylematów myśli liberalnej. Doktrynę neoliberalna
bowiem cechuje „wolność bez ładu“.
Dla przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarki światowej cechującego się nieładem, chaosem i anarchią konieczne jest zorientowanie polityki gospodarczej na myślenie w „kategoriach ładu“ (Max Weber). Oferuje ją podejmująca problematykę ładu gospodarczego myśl ordoliberalna. Jej niezbędną we współczesnym
świecie główną ideą jest „wolność w ramach ładu.“

Kazimierz S. Meredyk

Język a jakość usług intelektualnych (na przykładzie nauk
ekonomicznych)
Uniwersytet w Białymstoku

Streszczenie:
Analizuje się współzależność między sprawnością języka (polskiego) a jakością usług intelektualnych w Polsce. Zakłada się, iż powstało, ujemne sprzężenie zwrotne między sprawnością języka ekonomicznego a jakością usług oferowanych przez sektor B&R. Niesprawny język obniża jakość usług intelektualnych, a ta
pogłębia niesprawności językowe.
Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie sektora B&R niesprawności te rzutują na całą gospodarkę. Bez
sprawnego języka niemożliwy jest wszakże wzrost dynamiki i konkurencyjności gospodarki. Bez podniesienia efektywności sektora B&R niemożliwy jest również postęp w sferze języka i społecznej komunikacji oraz
poprawa jakości kształcenia. Także ekonomistów.
Istnieje więc problem operacyjny: jak odwrócić działanie ujemnego sprzężenia zwrotnego między jakością
usług intelektualnych a sprawnością języka? A przed tym, jak złagodzić jego negatywne skutki? Zapewne
potrzebne są regulacje. Innymi słowy, poprawa języka profesjonalnego wymaga regulacji administracyjnych.

Michał A. Michalski

Dystrybucja końcowa jako brakujące ogniwo w teorii
ekonomicznej – czego uczy nas gospodarowanie w rodzinie
dr
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Nauk Społecznych, Zakład Etyki Gospodarczej, Instytut
Kulturoznawstwa

Streszczenie:
Referat zwraca uwagę na aktualny kształt neoklasycznej teorii ekonomicznej, która – choć wnikliwie rozpoznająca funkcjonowanie sformalizowanych organizacji gospodarczych – okazuje się w sposób niewystarczający ujmować kontekst społeczny gospodarującego aktora. Zasadniczym elementem w tej perspektywie
jest rodzina, która zarazem stanowi istotny punkt odniesienia dla uczestników procesów rynkowych. Ukazuje
ona, że maksymalizacja własnej satysfakcji niekoniecznie jest podstawową motywacją jednostek podejmujących pracę i wymianę, ale równie – a może i niekiedy bardziej – ważną rolę dla wyznaczania celów i dobierania środków gospodarczych odgrywają relacje rodzinne i związana z nimi wola zapewnienia godziwych
warunków egzystencji tym, którzy są na utrzymaniu gospodarującego człowieka. Tu właśnie wyłania się
zagadnienie dystrybucji końcowej, która okazuje się niezbędnym wyjaśnieniem różnorodnych decyzji ekonomicznych, których genezę i znaczenie stara się rozpoznawać i interpretować teoria ekonomiczna. Wskazuje
ona zarazem na znaczenie i rolę rodziny dla procesów gospodarczych, które bywa zapoznane, a niekiedy
też i zakwestionowane.
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Andrzej Michaluk,
Wojciech Rybicki

„Przedmioty ilościowe” w kanonie kształcenia wyższych
szkół oficerskich: historia state of the art. i rekomendacje dla
kierunku „Zarządzanie”
dr
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza
Kościuszki
Wydział Zarządzania, Zakład Nauk Podstawowych
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Matematyki io
Cybernetyki

Streszczenie:
Rozważa się modele edukacji podchorążych – kandydatów na oficerów sil zbrojnych RP, w zakresie matematyki, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych itp. („przedmiotów ilościowych”, PI). Czyni się to „w perspektywie empirycznej” ( próba zbadania wpływu wiedzy w zakresie PI na ścieżki karier zawodowych oficerów)
i w planie „modelowo‑pragmatycznym”. Przedstawiono programy na kierunku Zarządzanie (ZM) we wrocławskich wyższych szkołach oficerskich w latach 1995–2012 oraz wyodrębniono treści PI (przedmioty, idee,
aparatura) ważne dla funkcjonowania współczesnego dowódcy‑menedżera (procesy decyzyjne na różnych
poziomach). Wobec realnego zagrożenia marginalizacją „składowej PI” postuluje się wypracowanie „maksyminowego kompromisu” między kompleksem treści z zakresu wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz dowódczo‑specjalistycznych a mathematical thinking (powyższa opozycja jest logicznie fałszywa, szczególnie,
gdy pojęcia matematyczne jawią się „w kostiumie ekonomicznym”!). W warstwie szczegółowej – „legitymizację klasyczną” i par excellence współczesną mają: relacje, optymalizacja, macierze, modele stochastyczne
(ryzyko) i dynamika różnicowo‑różniczkowa.

Bogdan Miedziński

Bezrobocie polskie – drogi wyjścia
dr hab.
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zarządzania

Streszczenie:
W referacie przedstawiono model kosztów bezrobocia w Polsce. Model oparty jest na pomiarze wartości
niewykorzystanego kapitału ludzkiego, wyrażonego nakładami poniesionymi na wychowanie oraz wykształcenie pozbawionych pracy osób oraz wysokością zasiłków wypłacanych bezrobotnym. Na podstawie przedstawionego modelu koszty występującego w Polsce w latach 1990–2010 bezrobocia (którego rozmiary określone zostały liczbą osób zarejestrowanych w urzędach pracy oraz w osób udających się na emigrację)
oszacowano na ponad 462 mld zł.
Wykazano, że w obecnych realiach wzrost PKB nie stanowi czynnika pozwalającego na redukcję bezrobocia.
Jest on bowiem w lwiej części osiągany przez postęp techniczny napędzający wzrost produktywności.
Stwierdzono, że redukcja bezrobocia do poziomu akceptowalnego wymaga gruntownej przebudowy prowadzonej obecnie polityki gospodarczej ukierunkowanej na przywrócenia zakłóconej w ostatnich dziesięcioleciach równowagi pomiędzy kapitałem a pracą.
Wykazano, że korzyści uzyskane w wyniku uruchomienia zachęt podatkowych do dodatkowego zatrudniania
pracowników wielokrotnie przewyższają koszty budżetowe sfinansowania tych zachęt.
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Anna Milewska,
Karolina Opic

Prawno – finansowe aspekty mobilności edukacyjnej studentów
dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów
Publicznych i Marketingu

Streszczenie:
Proces umiędzynarodowienia to zjawisko bardzo powszechne i dotyczące coraz szerszego zakresu funkcjonowania wielu dziedzin życia społeczno – gospodarczego. W ostatnich latach zainteresowanie internacjonalizacją wzrasta znacząco i dotyczy także coraz częściej edukacji realizowanej na szczeblu wyższym.
Znaczenie mobilności edukacyjnej jest zatem niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na dalsze losy
studenta, zarówno dla samych osób, które jej doświadczyły, jak również dla wydziałów i całych uczelni, które
współpracują z instytucjami zagranicznymi. Głównym celem artykułu jest przedstawienie aspektów prawno
– finansowych oraz czynników stymulujących liczbę podejmowanych wyjazdów w celach naukowo‑dydaktycznych przez studentów uczelni wyższych w ramach dostępnych programów edukacyjnych.

Danuta Miłaszewicz

Państwo a kapitał społeczny – koegzystencja czy uzależnienie
w procesie rozwoju społecznego
dr hab.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Makroekonomii

Streszczenie:
Jednym z ważniejszych problemów teoretycznych i aplikacyjnych, z którymi boryka się ekonomia, jest dokładne i jednoznaczne określenie roli państwa w gospodarce. We współczesnych gospodarkach państwu
przypisuje się określoną rolę (funkcje), której właściwe wypełnianie pozwala na tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu funkcjonowaniu innych podmiotów, tworzeniu kapitałów oraz wykorzystywaniu ich
zasobów. Jednym z rodzajów kapitału w gospodarce jest kapitał społeczny, którego odpowiedni poziom
i jakość, obniżając koszty transakcyjne, sprzyja rozwojowi społeczno‑gospodarczemu. Rozwój ten powinien
być jednocześnie strategicznym celem działania państwa. Celem artykułu będzie zatem poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rodzaj relacji między działaniem państwa a kapitałem społecznym w procesie rozwoju
społeczno‑gospodarczego.

Ewa Mińska‑Struzik

Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw wysokiej techniki
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Gospodarki Międzynarodowej / Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych

Streszczenie:
Wyroby wysokiej techniki stanowią znaczący składnik struktury światowego handlu. Ich eksport odzwierciedla dysponowanie innowacyjnymi technologiami, na których produkty zapotrzebowanie w skali świata dynamicznie rośnie
i tym samym traktowany jest jako ważna składowa miar konkurencyjności gospodarek. Relatywnie niski udział
eksportu produktów wysokiej techniki w strukturze polskiego wywozu, jak również mały udział Polski w światowym
handlu omawianymi wyrobami świadczy o luce technologicznej względem zagranicy, wobec której kreatorzy polityki gospodarczej nie powinni pozostawać obojętni. Nie chodzi bowiem wyłącznie o pracę nad poprawą statystyk
wywozu w relacji do europejskich partnerów, ale indukowanie efektów przenikania technologicznego, jakie dzięki
zwiększeniu zaangażowania polskich przedsiębiorstw w sprzedaż zagraniczną mogłoby mieć miejsce. Celem referatu będzie charakterystyka zjawiska uczenia się przez eksport, którego wystąpienia oczekiwać można w szczególności właśnie w przedsiębiorstwach high‑tech. Rozważaniom opartym na literaturze przedmiotu towarzyszyć
będzie prezentacja wyników autorskich badań w odniesieniu do tytułowego problemu badawczego.
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Jan Misiuna

Współczesne państwo a konieczność adaptacji: USA w epoce
transformacji demograficznej i społecznej
mgr
Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno‑Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie:
Współczesne USA to państwo zmian demograficznych i społecznych. Amerykańskie społeczeństwo się
starzeje, choć wolniej niż ludność innych państw wysokorozwiniętych, jednocześnie do 2050 r. liczba ludności wzrośnie do 440 mln mieszkańców. Starzenie się społeczeństwa amerykańskiego to obciążenie dla
państwa, które finansuje opiekę zdrowotną seniorów, a także dla systemu Social Security. O ile reforma
MediCare miała już miejsce, to reforma systemu ubezpieczeń społecznych jeszcze nie nastąpiła. Podstawą wzrostu demograficznego USA są imigranci z krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Stanowią oni
dużą, regionalnie skoncentrowaną, grupę ludności o odrębnej tożsamości kulturowej. Jej pojawienie łączy
się z przesunięciem demograficznego środka USA w kierunku południowo‑zachodnim. Stanowi to kolejne wyzwania dla państwa amerykańskiego, jak np. rozbudowa infrastruktury transportowej. Pojawienie się
zwartej grupy ludności odmiennej kulturowo to także konieczność decyzji o tym czy państwo ma prowadzić
działania zmierzające do integracji społeczeństwa wokół jednego wzorca kulturowego.

Maciej Miszewski

Instytucjonalne podłoże dryfu systemu kapitalistycznej
gospodarki rynkowej
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Polityki Transformacji

Streszczenie:
Temat referatu stanowi nawiązanie do sformułowanej już wcześniej w moich publikacjach hipotezy dryfu
systemowego. Charakterystyka systemu gospodarki została tu skoncentrowana na kwestii mechanizmu rynkowego jako warunku efektywnego wytwarzania, swobody wyboru dla konsumenta oraz systemu demokracji
jako kanału artykulacji oczekiwań w obszarze dóbr publicznych. Wskazane zostały źródła zakłóceń wobec
wyliczonych tu elementów systemu i ich konsekwencje dla całego systemu instytucjonalnego w postaci zahamowania procesu upowszechniania i formalizacji nowopowstających instytucji, jak tez obumierania i usuwania instytucji tracących swą skuteczność. Przedmiotem rozważań są również czynniki hamujące proces
„odświeżania” systemu instytucjonalnego – nostalgia instytucjonalna oraz oddziaływania dążących do krótkoterminowych korzyści „wielkich graczy globalnych”.

Edward Molendowski

Handel zagraniczny Polski w okresie światowego kryzysu
finansowo‑gospodarczego – zmiany konkurencyjności
wewnątrzgałęziowej na Jednolitym Rynku Europejskim
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Streszczenie:
Globalny kryzys finansowy stosunkowo szybko dał się odczuć we wszystkich krajach Europy Środkowo‑Wschodniej, w tym także Nowych Państwach Członkowskich (NPC) i w Polsce. Znalazł odzwierciedlenie
w pogorszeniu głównych wskaźników aktywności gospodarczej. Wywołany w znacznej mierze czynnikami
zewnętrznymi, nie pozwolił na utrzymanie tendencji wzmacniających siłę gospodarek. Ważnym wydaje się
zbadanie, jak w okresie kryzysu postępowały zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarki Polski na tle pozostałych NPC oraz w jakim stopniu zakłócone zostały pozytywne procesy dostosowawcze, jakie
dokonały się w strukturach ich gospodarkach przed i po akcesji do UE. Zasadnicza część artykułu dotyczy
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prezentacji wyników analizy zmian strumieni handlu analizowanych krajów w pierwszych latach po akcesji
(w latach 2003–2008) oraz w okresie kryzysu (2009–2012).
Szczególna uwaga została zwrócona na wskazanie najważniejszych tendencji w rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego w Polsce na tle pozostałych NPC w relacji z państwami UE‑15 oraz UE‑10, a także głównych
zmian pionowej i poziomej specjalizacji wewnątrzgałęziowej.

Michał Moszyński

Zasady liberalnego ładu gospodarczego – uniwersalizm czy
specyficzność?
dr
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomii

Streszczenie:
W literaturze ekonomicznej wielokrotnie podejmowano próby sformułowania uniwersalnego zestawu zasad, mającego stanowić drogowskaz dla stworzenia i utrzymania ładu instytucjonalnego dającego szanse
na osiągnięcie dobrych wyników gospodarczych. Część z nich, jak choćby tzw. konsensus waszyngtoński
w krajach postsocjalistycznych, stała się punktem odniesienia dla polityki w procesach transformacji. Celem
opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość określenia zasad liberalnego ładu gospodarczego, który wykazywałby cechy uniwersalne. Analizie poddano najważniejsze zbiory zasad, w tym propozycję
ordoliberalną Waltera Euckena, indeks nowoczesnej społecznej gospodarki rynkowej i konsensus waszyngtoński. W dalszej kolejności podejmuje się problem powstania (budowy) takiego ładu na szczeblu krajowym
i ponadnarodowym.

Aldona Mrówczyńska
‑Kamińska

Wykorzystanie modelu przepływów międzygałęziowych do
badania zależności w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej
dr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Jedną z najważniejszych metod wykorzystywanych do określenia zależności w agrobiznesie jest metoda
nakładów i wyników (input‑output analysis). Twórcą tej metody jest W. Leontief, który skonstruował bilanse
przepływów międzygałęziowych. Bilanse te posłużyły do stworzenia teorii agrobiznesu, przez amerykańskich ekonomistów Davisa i Goldberga w 1957 roku. Celem artykułu jest określenie przepływów międzygałęziowych w agrobiznesie (gospodarce żywnościowej) w krajach Unii Europejskiej w latach 1995–2010 przy
wykorzystanie bilansów przepływów międzygałęziowych. Badania przeprowadzone w artykule pozwoliły na
wyodrębnienie wszystkich gałęzi uczestniczących w sposób pośredni i bezpośredni w produkcji żywności
w krajach Unii Europejskiej oraz określenie zależności pomiędzy sferami agrobiznesu a gospodarką narodową. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie drogi rozwoju rolnictwa w kierunku agrobiznesu w poszczególnych
krajach członkowskich Unii Europejskiej.
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Wiesław Musiał,
Tomasz Wojewodzic

Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim –
poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych
prof. dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo‑Ekonomiczny, Instytut Ekonomiczno‑Społeczny, Zakład
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
dr inż.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo‑Ekonomiczny, Instytut Ekonomiczno‑Społeczny, Zakład
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

Streszczenie:
W opracowaniu podjęto problem rozdrobnienia agrarnego w rolnictwie polskim, które subregionalnie ma
zakres i skalę niespotykaną w innych krajach Unii Europejskiej. Rozdrobnienie ziemi i rozproszenie pól jest
obecnie główną barierą pogłębiającego się procesu odłogowania (i ugorowania) ziemi rolniczej, ekstensyfikacji organizacji i ekstensyfikacji ocenianej na płaszczyźnie produkcyjnej. W efekcie postępują zmiany o charakterze wieloaspektowej dezagraryzacji, następuje także utrata dochodów z produkcji i transferów budżetowych. Brak jest jednocześnie ekonomicznej motywacji do sprzedaży lub wydzierżawienia nieużytkowanej
ziemi. W opracowaniu wskazano na główne pola powstawania i nasilania się problemów strukturalnych na
wsi. Zaproponowano także nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie władania zależnego ziemią (dzierżaw ziemi), w tym jej kolekcjonowania i przekazywania w dzierżawę w formie zwartych areałów.

Maria Niewiadoma

Nowe wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz społecznie
odpowiedzialnego biznesu dla sektora bankowego we
współczesnych warunkach gospodarowania
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej

Streszczenie:
Celem referatu jest przedstawienie roli jednostek sektora finansowego w rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju powiązanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Na podstawie analizy konkretnych przykładów praktycznych nastąpi wskazanie, na jakim etapie realizacji tych zadań znajdują się
banki funkcjonujące w Polsce. Przewiduje się dwie części artykułu: teoretyczną i praktyczną, bazującą na
doświadczeniach ważniejszych banków komercyjnych i spółdzielczych. Wykorzystane będą następujące metody badawcze: analityczna, dedukcyjna, analiza dokumentacji, wywiady, metody heurystyczne. Badaniem
empirycznym będą objęte lata 2010 – 2012.

Adam Noga

Państwo jako dźwignia przychodów gospodarstw domowych
prof. dr hab.
Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Ekonomii

Streszczenie:
W referacie analizuje się cztery wielkie nurty teoretyczne wyjaśniające rolę państwa w gospodarce: 1) zawodności i niekompletności rynków, 2) kosztów regulacji, 3) efektywnościowych przewag współpracy nad konkurencją oraz 4) lobbowania na rzecz interwencji państwowej. Analizuję się również spory publicystyczne dotyczące
roli państwa w gospodarce, prowadzone nie tylko przez publicystów, ale i przez wielu wybitnych ekonomistów
akademickich, uważających często tą formę dyskusji za bardziej przydatną i płodniejszą. W referacie wskazuje
się, że zarówno te cztery kluczowe nurty teoretyczne, jak i ogromnie bogata publicystyka, nie wyjaśniają dobrze
przyczyn angażowania się państwa w gospodarkę od drugiej polowy XIX wieku do dzisiaj, ani też pożądanych
kierunków zmian tego zaangażowania. Proponuję się więc autorską teorię państwa w gospodarce, nazywaną
teorią państwa constans, w świetle której państwo może i powinno realizować długookresowe cele wyemancypowanych w XXI wieku gospodarstw domowych, najważniejszych podmiotów i regulatorów gospodarki.
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Bogdan Nogalski,
Adam Klimek

Sprawność administracji publicznej i ochrona prawa własności
jako czynnik wzrostu PKB
prof. dr hab.
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania, instytut Organizacji i Zarządzania
dr
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Streszczenie:
Celem artykułu jest prezentacja matematycznego opisu kształtowania się PKB w okresie 1995–2010 (od
rozpoczęcia procesu integracji Polski z UE) i jego dalsze wykorzystanie do wykazania, że usprawnienie funkcjonowania administracji w obszarze obsługi procesów inwestycyjnych jest jedną z sił napędowych wzrostu
gospodarczego i może być potraktowane jako czynnik endogeniczny rozwoju gospodarczego.
W pierwszej części artykułu autorzy prezentują modele polskiego PKB zbudowane w oparciu o dane GUS za
okres od 1995–2010 oraz określają składowe odpowiedzialne za wzrost gospodarczy i za wahania koniunkturalne. Przedstawiają także kształtowanie się tempa wzrostu gospodarczego w tym okresie.
Dalej autorzy opisują modele wzrostu gospodarczego i na tym tle omawiają zależność pomiędzy tempem
wzrostu a czasem trwania inwestycji. W kolejnym kroku autorzy wykazują wpływ wzmocnienia systemu
ochrony praw własności na usprawnienie procesu inwestycyjnego i na wzrost PKB. W podsumowaniu autorzy przedkładają propozycję kierunku dalszych badań oraz, w świetle wyników przeprowadzonych badań,
podkreślają potrzebę usprawniania instytucji państwa ze względu na możliwość istotnego podniesienia poziomu PKB.

Ewa Okoń‑Horodyńska

Polityka innowacji w UE: przerost formy nad treścią?
prof. dr hab.
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Zgodnie z założeniami endogenicznych modeli wzrostu nowa wiedza, jako źródło innowacji nie pochodzi spoza gospodarki ale jest wynikiem świadomych decyzji rządu i przedsiębiorstw. W tym kontekście polityka innowacji powinna być traktowana jako kluczowa zarówno w uruchamianiu, z sukcesem, potencjałów tkwiących
w narodowym i regionalnych systemach innowacji, w osiąganiu znaczących pozycji w konkurencyjnym układzie świata, jak i jakości życia obywateli. Europejskie aspiracje realizacji tak ambitnych celów formułowane
w strategiach, priorytetach, „innometryce”, a prezentowane w tomach dokumentacji, nie tylko nie zapewniły
UE lepszego miejsca w światowej czołówce, ale co gorsze, wschodzące potęgi Południa mogą ten „europejski marsz” do innowacyjnego przywództwa poważnie osłabić. Czy więc zabieganie o to, by wszystkie kraje
UE realizowały rozwój w oparciu o innowacje w ogóle ma merytoryczne podstawy? Czy można zaplanować
innowacje, jak próbuje to od lat robić KE? Mówienie o innowacjach nie zastąpi ich realizacji, i w tym sensie
europejska polityka innowacji wydaje się tracić treści na rzecz formy, co ma także konsekwencje dla Polski.
Wskazane kwestie stanowią przedmiot artykułu.

Leokadia Oręziak

Otwarte Fundusze Emerytalne – zagrożenie dla finansów
publicznych i emerytur w Polsce
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa, Katedra Finansów Międzynarodowych

Streszczenie:
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) ustanowione zostały w Polsce jako efekt prywatyzacji znacznej części
systemu emerytalnego. Prywatyzacja ta była elementem fundamentalnej reformy emerytalnej przeprowadzonej w 1999 r. pod hasłem dostosowania systemu emerytalnego do procesu starzenia się społeczeństwa. Faktycznym celem tej reformy było drastyczne zredukowanie emerytur w ramach filara repartycyjnego i stworzenie
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w ten sposób pola do ustanowienia obowiązkowego filara kapitałowego w postaci OFE, o co silnie zabiegały
międzynarodowe instytucje finansowe. Połowa przyrostu długu publicznego 1999 r. jest skutkiem istnienia
OFE. Drugi filar nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych emerytur. Jest rozwiązaniem krzywdzącym przyszłego emeryta ze względu na uzależnianie emerytury od ryzyka występującego na rynku finansowym oraz wysokie opłaty pobierane przez towarzystwa emerytalne. OFE zasługują na całkowitą i bezwarunkową likwidację.

Stanisław Owsiak

Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej
państwa
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra
Finansów

Streszczenie:
Teza referatu: zjawisko stylizowania faktów ekonomicznych negatywnie wpływa na możliwości kształtowania procesów gospodarczych i społecznych, stanowi ważne wyzwanie dla nauk ekonomicznych. W referacie dokonana zostanie analiza dylematów związanych z rozbieżnymi ocenami obiektywnie występujących
zjawisk gospodarczych, w tym finansowych. Przyczyny rozbieżności mogą leżeć w fałszowaniu informacji
źródłowych, w kreatywnej sprawozdawczości, w różnej interpretacji zjawisk przez różne szkoły ekonomiczne.
Wysoki fiskalizm w jednych krajach nie wpływa negatywnie na gospodarkę, w innych – przeciwnie. Rozbieżne oceny dotyczą bezpiecznego poziomu długu publicznego. W przypadku Polski obserwujemy diametralnie
różną interpretację oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych w OFE. Nie można wykluczyć
politycznych i doktrynalnych przyczyn stylizowania faktów rzutujących na błędną ocenę sytuacji finansowej
państwa. Rozpoznanie tego zjawiska jest trudne, gdyż rządy mogą negatywnie wpływać na dane wyjściowe,
stanowiące podstawę oceny sytuacji finansowej państwa. W referacie podjęta zostanie próba zidentyfikowania wskaźników odpornych na stylizowanie faktów ekonomicznych.

Arnold Pabian

Koncepcja Sustainability w Działalności Ośrodków
Edukacyjnych
prof. dr hab.
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

Streszczenie:
Edukacja w koncepcji sustainability stanowi ważny nurt w młodym, dopiero rozwijającym się obszarze wiedzy, zwanym sustainable science. Sustainability, oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju, stanowi
odpowiedź na pogarszający się stan zdrowia naszej planety, spowodowany ciągłym wzrostem zagrożeń
ekologicznych i społecznych. Jej zasady powinny być obecne na każdym szczeblu edukacji, począwszy od
wychowania przedszkolnego, poprzez szkolnictwo średnie i wyższe, a skończywszy na wszelkiego rodzaju formach kształcenia ponadwyższego i pozaszkolnego. W referacie autor wprowadza i wyjaśnia między
innymi takie pojęcia, jak: zrównoważony ośrodek edukacyjny, zrównoważony personel, zrównoważone zasoby materialne i niematerialne ośrodków edukacyjnych, zrównoważone programy nauczania. Następnie
przedstawia modelowe rozwiązania dotyczące zrównoważonej działalności tak ukształtowanych ośrodków.
W ten sposób powstaje całościowy, spójny model systemu zrównoważonej edukacji. Treści te uzupełnia
wskazaniem ważniejszych uwarunkowań i barier wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do systemów
edukacyjnych.
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Marta Pachocka

Rynek pracy we Francji na przełomie XX i XXI w. – tendencje
i wyzwania
mgr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno‑Społeczne/Katedra Administracji Publicznej

Streszczenie:
Celem artykułu jest opis, analiza i próba oceny sytuacji na rynku pracy we Francji na początku XXI w. oraz
wskazanie głównych problemów w zakresie funkcjonowania tego rynku i ich rozwiązań. W pierwszej części artykułu zostanie przedstawiona charakterystyka francuskiego rynku pracy w latach 2001–2012, która
obejmie takie zagadnienia jak: aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, bezrobocie, warunki pracy, wynagrodzenia, koszty pracy. Druga część opracowania będzie poświęcona porównaniu Francji w zakresie
wybranych aspektów rynku pracy do państw członkowskich UE. W części trzeciej zostaną wskazane najważniejsze problemy, jakich doświadcza francuski rynek pracy w XXI w., wśród których wymienia się często
problem bezrobocia młodzieży, osób starszych i imigrantów. W tym kontekście szczególny nacisk zostanie
położony na zarysowanie sytuacji populacji imigranckiej. Kluczowe wnioski i rekomendacje zostaną zawarte
w ostatniej części artykułu. Wiodącą metodą badawczą będzie metoda analizy dokumentów urzędowych
i danych statystycznych – francuskich (m.in. INSEE) i unijnych (m.in. Eurostat). Materiał badawczy zostanie
uzupełniony w oparciu o literaturę przedmiotu i prasę codzienną

Irina Panasewicz‑Deryło

Funkcjonowanie elementów gospodarki rynkowej w państwie
z autorytarną władzą prezydencką
mgr
Szkoła Główna Handlowa
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Streszczenie:
Skutkiem przemian gospodarczych na Białorusi w ramach gospodarki centralnie kierowanej jest poprawa poziomu życia. W pracy zostaje podjęta próba odpowiedzi na pytania: jakie są możliwości rozwoju gospodarki
tego kraju w warunkach autorytarnej władzy politycznej i jakie z tym wiążą się ograniczenia. Ukazane są mechanizmy zmian politycznych i ich związek z rozwojem gospodarczym. Autor próbuje ustalić rolę gospodarki
rynkowej wśród aspiracji społeczeństwa białoruskiego.

Aleksander Panasiuk

Determinanty i modele kształtowania roli państwa
w gospodarce turystycznej
dr hab.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką

Streszczenie:
Turystyka jako element gospodarki pozostaje w daleko idących powiązaniach strukturalnych z organami państwa. Jako działalność stricte rynkowa regulowana jest przez znaczącą liczbę instytucji publicznych. W Unii
Europejskiej od wielu lat trwa dyskusja nad wypracowaniem unijnego modelu polityki turystycznej. Regulacje
unijne ograniczają się jednak przede wszystkim do kwestii ochrony konsumentów, pozostałe sposoby wpływu na gospodarkę turystyczną, pozostawiają do decyzji krajów członkowskich. Celem opracowania będzie
przedstawienie podstaw polityki turystycznej, a następnie wskazanie na zakres czynników ją determinujących oraz odniesienie się do bieżących zagadnień prowadzenia polityki przez państwo. Na podstawie obserwacji zostaną zarysowane modele prowadzenia polityki turystycznej.
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Maria Parlińska

Systemy informacji rolniczej w Polsce
dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Informacja jest podstawą w procesie komunikowania się i podejmowania decyzji w życiu społecznym oraz
ekonomicznym. Dla ułatwienia procesu podejmowania decyzji potrzebny jest specjalny system umożliwiający
zbieranie, przetwarzanie oraz prezentację informacji, co umożliwia podejmowanie poprawnych decyzji oraz
monitorowanie działalności firmy. Niepełna informacja stwarza problemy podczas podejmowania decyzji, jak
również i jej nadmiar powoduje chaos informacyjny. W artykule dokonana będzie analiza wpływu nowych
technologii na Systemy Informacyjne: • SI jest nie tylko technologią
• SI jest ważnym instrumentem tworzenia wartości
• Organizacje inwestują w informacyjne technologie, bowiem wnoszą one wartość ekonomiczną do biznesu.
Informacja w zarządzaniu łańcuchami dostaw :
• Jest istotną częścią procesu zarządzania łańcuchem dostaw.
• Rozbudowany system informacyjny ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji
• Strategiczna rola informacji – dokładna informacja w czasie rzeczywistym jest niezbędna do kierowania
wszystkich działaniami logistycznymi.
Słowa kluczowe: informacja, systemy informacyjne, logistyka, proces podejmowania decyzji

Aleksandra Parteka

Zmiany w strukturze polskiego eksportu – różnorodność
produktowa i dywersyfikacja partnerów handlowych
dr inż.
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Streszczenie:
Zróżnicowanie produktów będących przedmiotem handlu oraz dywersyfikacja rynków będących odbiorcami rodzimych produktów są kluczowymi czynnikami ochrony przed szokami idiosynkratycznymi. Głównym
celem referatu jest zobrazowanie procesu postępującej dywersyfikacji polskiego eksportu na tle tendencji
Europejskich i globalnych. Analiza empiryczna oparta jest o wysoce zdezagregowane statystyki dot. eksportu i obejmuje lata 1994–2010. Wyniki oparte są na analizie deskryptywnej oraz na modelowaniu parametrycznym i nieparametrycznym. W świetle przeprowadzonych analiz porównawczych, Polska jest krajem
o wysoce zróżnicowanej strukturze produktowej eksportu. Jeśli chodzi o strukturę partnerów handlowych,
Polski eksport wykorzystuje około 20% potencjału (co, jednakże, jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich
Nowych Krajów Członkowskich UE). Dodatkowo, stopień dywersyfikacji geograficznej polskiego eksportu
wzrósł w analizowanych latach. Łącząc dane dotyczące struktury handlu oraz procesu wzrostu gospodarczego, można wykazać, że Polska charakteryzuje się ponadprzeciętnym (wyższym niż kraje znajdujące się
mniej więcej na tym samym etapie rozwoju) stopniem dywersyfikacji eksportu.

Andrzej Parzonko

Koncepcje kształtowania wsi i gospodarstw rolniczych
w Polsce i innych krajach europejskich – wymiar ekonomiczny,
społeczny i środowiskowy
dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Wydział Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Na gruncie słabości ekonomii neoklasycznej wyłania się bardzo wyraźnie dział gospodarki jakim jest rolnictwo
z przetwórstwem żywnościowym. Ciekawym podejściem, które wpisuje się w specyfikę branży rolno‑żywnościowej jest ekonomia zrównoważonego rozwoju. Pogląd ten podziela wielu autorów, m.in. prof. Józef Zegar pisząc: Industrialny model rolnictwa, dominujący w krajach wysoko rozwiniętych zaczął tracić atrakcyjność (…).
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Nowy model powinien równoważyć wymagania w zakresie konkurencyjności i spójności, nowoczesności
i solidarności oraz pomiędzy społeczeństwem a interesem lokalnym. Trudno jest jednak realizować cele pozaekonomiczne bez uregulowań prawnych, stąd bardzo rozbudowana Wspólna Polityka Rolna UE.
Celem głównym pracy jest przedstawienie specyfiki rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce na tle innych
krajów europejskich, analiza przyczyn istniejącego stanu i proponowanych mechanizmów interwencyjnych
na lata 2014–2020 w ramach WPR. Dokonana zostanie też teoretyczna ocena ich wpływu na obraz ekonomiczno‑społeczno‑środowiskowy wsi i rolnictwa w Polsce.

Stanisław Paszkowski

Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa
żywnościowego
dr hab. inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny

Streszczenie:
Wyżywienie ludności wraz z wystąpieniem kryzysu finansowego znów stało się aktualnym problemem świata o charakterze gospodarczym, politycznym i społecznym. Istnije więc potrzeba badania tego zjawiska od
strony fizycznej dostępności żywności, ekonomicznych możliwości jej zakupu i jej jakości zdrowotnej, a także
skali niedożywienia ludności. Kwestie te zostały zbadane przy użyciu danych FAO, Eurostatu i Economist
Intelligence Unit. Analizy dotyczą dynamiki wzrostu populacji ludzkiej, podaży żywności, zmian cen towarów
rolnych, skali niedożywienia, stanu i jakości odżywienia ludności oraz GFSI. Produkcja żywności rośnie na
świecie od ponad 50 lat, jednak wzrasta liczba ludności niedożywionej. Obserwuje się też duże zróżnicowanie tego zjawiska w układzie regionalnym. Wyzwaniem stają się zmiany klimatyczne i wyczerpywanie
produkcyjnych zasobów naturalnych. Potrzebne są więc działania zmierzające do rozwijania potencjału produkcyjnego (ochrony gleb, zasobów wodnych, zasobów genetycznych roślin i zwierząt) produkcji żywności,
szczególnie w krajach się rozwijających.

Beata Pater

Finansowanie Parków Narodowych w Polsce na przykładzie
Roztoczańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenie:
Po przemianach w finasowaniu parków narodowych, jednostki te funkcjonują obecnie w nowej formie prawnej. Pozwala ona na pozyskiwani środków z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w wyniku czego, prócz już i tak licznych zadań i pełnienia wielu funkcji doszły nowe – konieczność zabezpieczania środków w budżecie na ich realizację. Wymusza to na parkach narodowych przedsiębiorczość, która jest o tyle
trudna, że musi pogodzić nadrzędny cel jakim jest ochrona przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej
z pozyskiwaniem środków na funkcjonowanie. W referacie autorka podejmie próbę odpowiedzi na pytanie jak
parki narodowe funkcjonują i jaka jest ich kondycja finansowa w nowej dla nich rzeczywistości.

Karolina Pawlak

Metodologiczne aspekty badań nad skutkami zmian polityki
handlowej w sektorze rolno‑spożywczym – aplikacja modelu
równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project
dr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Wraz z rosnącym zakresem interwencji w sferze produkcji i handlu artykułami rolno‑spożywczymi, a jednocześnie podejmowanymi na forum Światowej Organizacji Handlu rokowaniami w sprawie liberalizacji światowych
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obrotów rolnych zwiększało się zainteresowanie analizami modelowymi, które dostarczałyby rzetelnych informacji na temat potencjalnych skutków tego procesu. W referacie omówione zostaną metody wykorzystywane w prognozowaniu handlu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem modeli równowagi ogólnej.
Ponadto, w artykule przedstawiony zostanie przykład aplikacji modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project do projekcji obrotów handlowych, cen, wielkości produkcji i popytu na podstawowe produkty
rolno‑żywnościowe w krajach UE w warunkach potencjalnej implementacji nowego porozumienia rolnego
wynegocjowanego pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu. W badaniach wykorzystane zostaną autorskie scenariusze symulacyjne oraz zmodyfikowana i dostosowana do potrzeb prowadzonego badania
agregacja bazy danych modelu.

Andrzej Pawlik

Badanie Innowacyjności w skali regionalnej
dr hab.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Ekonomii i Administracji

Streszczenie:
Obecnie innowacyjność postrzegana jest jako potrzeba gospodarki opartej na wiedzy. Badania nad innowacyjnością mają wielowątkowy wymiar, od dociekań badawczych pojedynczych badaczy, krajowych i międzynarodowych zespołów inspirowanych przez różne jednostki i organizacje do systematycznych badań
statystycznych. Celem rozważań niniejszego artykułu jest zdefiniowanie i opisanie wskaźników służących
określeniu innowacyjności oraz zaprezentowanie metod badania innowacyjności, a także ich wyników w skali
regionalnej. Przystępując do rozważań, przyjęto założenie, że działalność innowacyjna polega na wprowadzaniu do systemów gospodarczych i społecznych nowych stanów rzeczy w postaci nowych produktów,
usług, procesów technologicznych, systemów w organizacji, nauce, zarządzaniu, technik marketingowych
itd. Działalność ta ma na celu poprawę efektywności gospodarowania, wzrost konkurencyjności kraju, regionu i organizacji, po to aby wzrósł poziom życia społeczeństwa. Wyboru wskaźników dokonano wykorzystując
dostępne pozycje literatury i różnorodne podejścia badawcze, które podzielono na cztery grupy.

Dawid Piątek

Analiza instytucji państwa tworzących rynek w krajach
transformujących się
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii/Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką
Narodową

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza instytucji tworzących rynek w krajach transformujących się. W literaturze panuje
zgoda co do tego, że bez odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego, rynkowa alokacja zasobów nie jest
optymalna. Ponadto wyniki badań nad wzrostem gospodarczym potwierdzają, że instytucje są determinantami wzrostu gospodarczego. Ich znaczenie jest szczególnie duże w krajach postsocjalistycznych, które przechodziły transformację gospodarczą.
Jak wskazuje Rodrik rynek nie zawsze powstaje sam. Ważną rolę w tym względzie odgrywają instytucje tworzone przez państwo. W państwach transformujących swoje gospodarki niezwykle istotne było zbudowanie
instytucji tworzących rynek, czyli takich które chronią prawa własności a także zapewniają realizację umów.
W artykule poddano analizie doświadczenia 24 krajów transformujących się w latach 1990–2012. Przyjęto,
że państwo jest odpowiedzialne za tworzenie rynków, ich stabilizowanie regulowanie a także za działania
legitymizujące wymianę rynkową. Uwaga została skupiona na pierwszym z wymienionych obszarów, czyli na
tym jak w krajach transformujących się chronione są prawa własności oraz zapewniana jest egzekwowalność
umów.
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Marcin Piątkowski

The Warsaw Consensus: The New European Growth Model
dr
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Centrum Badawcze TIGER

Streszczenie:
The ongoing global crisis has shown the limits of the current growth model of the ten post‑ socialist new
EU member states (EU‑10), alternatively called New Europe. The objective of the paper is to present a new
growth model for the region based on the lessons from the crisis and the need to ensure continued convergence in income and well‑being levels with more developed countries of Western Europe as well as to successfully compete with high‑achieving emerging markets,. The new model will be called the Warsaw Consensus, in recognition of the special role of Poland in New Europe, its stellar growth record since the beginning
of transition and overall remarkable performance during the global crisis.

Lesław Pietrewicz

Znaczenie innowacji kulturowych w Polsce
dr
Polska Akademia Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Rynki nie funkcjonują w próżni, ale są osadzone w realiach społeczno‑kulturowych. Owe uwarunkowania
obejmują dwa obszary: jeden, szeroko opisywany przez ekonomistów, to instytucje, zaś drugi to system
znaczeń kulturowych. Obszar badawczy znaczeń kulturowych jest domeną socjologii. Dla ekonomistów jest
on ważny dlatego, że pozwala w procesach dyfuzji i absorpcji innowacji przez społeczeństwa wyróżnić obok
innowacji technologicznych, organizacyjnych i produktowych także innowacje wzorców (systemów znaczeń)
kulturowych. Pierwsze dwie grupy innowacji absorbują firmy, dwie kolejne – konsumenci. Odpowiedź na pytanie, kto z nich szybciej przyswaja innowacje pozwoli określić kto w procesie unowocześniania gospodarki
jest siłą napędową a kto hamulcem. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w świetle teorii etapów rozwoju gospodarczego, która podkreśla kluczową rolę zdolności absorpcji innowacji dla państw na etapie rozwoju, na
którym jest obecnie Polska. Dyfuzja wzorców kulturowych poprzedza dyfuzję produktów. Autor przeanalizuje
także hipotezę, że dyfuzja produktów następuje szybciej niż uczenie się firm. Konsumenci uczą się szybciej
niż przedsiębiorstwa i to oni są motorem postępu w Polsce.

Piotr Pietrucha

Zastosowanie Strategic Enrollment Management w praktyce
uczelni wyższych w Polsce – aspekt prawny
mgr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rynków i Konkurencji

Streszczenie:
W ostatniej dekadzie, w obliczu rosnących wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym, coraz bardziej
na znaczeniu zyskują koncepcje Strategic Enrollment Management (SEM). Obowiązująca w Polsce ustawa
o szkolnictwie wyższym w wielu przepisach odnosi się do głównych obszarów SEM, pozostawiając uczelniom
różny poziom autonomii w zakresie swobody kształtowania zasad rekrutacji, zasad studiowania czy jakości
kształcenia. Autorzy ustawy, w duchu paradygmatu „racjonalności strategicznej” zakładają, że możliwe jest
skuteczne kierowanie rozwojem uczelni za pomocą strategii i nakładają na rektora obowiązek sformułowania
i realizacji strategii rozwoju. Wstępna analiza strategii uczelni w publicznych w Polsce pokazuje, iż spośród
różnych typów uczelni, z punktu widzenia posiadania strategii rozwoju, sytuacja najlepiej przedstawia się
na uczelniach ekonomicznych, co może świadczyć o wiodącej tych uczelni we wdrażaniu podejścia strategicznego. Celem niniejszego opracowania jest ocena, w jakim stopniu elementy koncepcji SEM są obecne
w strategiach publicznych uczelni ekonomicznych, a także sformułowanie warunków niezbędnych do pełnej
implementacji podejścia SEM.
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Robert Pietrzykowski

Cena ziemi rolniczej jako wskaźnik rozwoju regionalnego
dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Streszczenie:
Rozwój regionalny regionalny jest związany z fordowskim i postfordowskim paradygmatem rozwoju. W teorii
rozwoju regionalnego ważne jest wyjaśnienie mechanizmu rozwoju regionalnego oraz determinantów wpływających na rozwój. Osobnym problemem jest określenie wskaźników rozwoju regionalnego. Celem pracy
była próba wykazania, że cena ziemi rolniczej może być wskaźnikiem rozwoju regionalnego. Po wstąpieniu
Polski do UE ceny ziemi rolniczej systematycznie rosną, a oryginalne teorie rozwoju regionalnego związane
związane są z lokalizacją, ośrodkami centralnymi, baza ekonomiczną, dyfuzją innowacji. Ziemia rolnicza
stała się w ostatnim czasie lokatą kapitału, możliwością rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw rolniczych,
źródłem spekulacji. Ruchy inwestorów w poszczególnych regionach odzwierciedla się w rosnących cenach
ziemi zgodnie z teorią podaży i popytu.

Czesława Pilarska

Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich
przedsiębiorstw
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii

Streszczenie:
Możliwości innowacyjnego rozwoju różnią się znacznie pomiędzy krajami. O ile państwa wysoko rozwinięte
są kreatorami innowacyjnych rozwiązań, to państwa realizujące strategię doganiania (catching–up process)
są przede wszystkim importerami w tej dziedzinie, naśladując innowacyjnych liderów. Jednakże kraje znajdujące się na średnim poziomie rozwoju (do tej grupy należy także Polska) mogą być zagrożone wpadnięciem
w „pułapkę średniego dochodu” (the middle income trap), lub jak określają to zjawisko P.R. Agénor i O. Canuto, w „pułapkę imitacji” (imitation trap). Polega ona na tym, że czynniki i przewagi, które generują wysoki
poziom wzrostu w początkowej fazie szybkiego rozwoju kraju, takie jak: niskie koszty pracy oraz imitacja
zagranicznych technologii, wyczerpują się wówczas, gdy osiągnie on średni poziom dochodów (tj. oscylujący
wokół 17 000 USD). Transformacji z imitacyjnego do innowacyjnego modelu rozwoju może pomóc koncepcja
budowania gospodarki opartej na klastrach. Celem artykułu jest diagnoza poziomu innowacyjności polskich
przedsiębiorstw w latach 2007–2011, a także uchwycenie związków występujących pomiędzy innowacyjnością tych podmiotów gospodarczych a podejmowaniem współpracy w klastrach.

Katarzyna Piotrowska

Innowacja jako przedmiot rachunkowości – identyfikacja
procesu innowacyjnego
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej

Streszczenie:
Innowacyjność jako przejaw konkurencyjności podmiotów gospodarczych rozpatrywana jest na gruncie teorii
(przedmiot badań naukowych), praktyki (zarządzanie innowacjami) i polityki (regulacje prawne), czego efektem jest powstanie licznych opracowań naukowych (Drucker (1992), Tidd, Bessant (2011), Ratajczak (1995),
Bal‑Woźniak (2012)). Brak możliwości jednoznacznego zdefiniowania innowacji w ramach podmiotu gospodarczego wynika z różnorodności branży, specyfiki prowadzonej działalności, rodzaju wprowadzanej innowacji, oraz sposobu jej wdrażania. Determinuje to konieczność opracowania metody identyfikacji innowacji, jako
wypracowanego i świadomie przyjętego sposobu postępowania, nadającego się do stosowania we wszystkich przypadkach wykonania tego samego zadania praktycznego (Kotarbiński). Ma to duże znaczenia dla nauki rachunkowości, której funkcja informacyjno – kontrolna wymaga zidentyfikowania zdarzeń gospodarczych
(innowacji) w celu ich pomiaru, wyceny, oraz ujęcia i prezentacji w sprawozdawczości finansowej. Celem
artykułu jest przedstawienie metody identyfikacji procesu innowacyjnego jako przedmiotu rachunkowości.
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Artur Pollok,
Grzegorz Wałęga

Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji
ekonomicznej społeczeństwa
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenie:
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od
1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia OWE jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz.
125 z późn. zm.). OWE obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych:
ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu. Celami OWE są: 1) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką społeczno‑ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej;
2) propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania; 3) upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej; 4) wyłanianie i wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży oraz
zachęcanie jej do podejmowania studiów wyższych. W dotychczasowych 26. edycjach OWE wzięło udział
ok. 300 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Laureaci i finaliści OWE zasilają szeregi kadr
menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Łukasz Popławski

Rozwój społeczno‑gospodarczy a ochrona środowiska –
wybrane problemy
dr hab.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo‑Ekonomiczny, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Streszczenie:
Wielokierunkowy proces o skali ogólnoświatowej jakim jest globalizacja wymaga wprowadzanie odpowiednich strategii rozwoju we wszystkich krajach na świecie. Podstawowym problem dzisiejszego świata są procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym i nie tylko z powodu naturalnych zjawisk, ale też działalności człowieka. Wymiar problemu ochrony środowiska na obszarze całego świata podlega ciągłej dyskusji,
zwłaszcza w kontekście rozwoju społeczno‑gospodarczego. Ważne dla zachowania środowiska naturalnego, ale także dla utrzymania rozwoju społeczno‑gospodarczego jest odpowiednie kształtowanie relacji
człowiek–gospodarka a środowisko przyrodnicze. Przedstawiono opinie własną autora na problem ochrony
środowiska w aspekcie rozwoju społeczno‑gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności i gospodarki wodnej.

Marta Postuła

Wybrane instrumenty poprawy jakości finansów publicznych
dr hab.
Akademia Leona Koźmińskiego, TIGER

Streszczenie:
W wyniku silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, niekorzystnej z fiskalnego punktu widzenia struktury
tego wzrostu oraz wpływu reform strukturalnych na obniżenie poziomu dochodów sektora instytucji rządowych
i samorządowych, nastąpiło znaczące pogorszenie nierównowagi fiskalnej w krajach OECD. Taka sytuacja wymusiła na prowadzonej polityce fiskalnej zastosowania, poza konwencjonalnymi mechanizmami budżetowania,
specjalnych pakietów stymulacyjno‑konsolidacyjnych. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez
OECD, przynajmniej 25 krajów członkowskich stworzyło plany konsolidacyjno‑stymulacyjne, które zakładają
w związku z ich realizacją w latach 2009–2015 poprawę o 5,6% PKB salda pierwotnego. Największe korzyści
z realizacji pakietów stymulacyjno‑konsolidacyjnych osiągnięto w latach 2009–2011(2,8% PKB). Możliwe to
było w znaczącej mierze (2/3 z osiągniętego wyniku) dzięki zmianom w wydatkach publicznych, a pozostałe
efekty (1/3) osiągnięte zostały w wyniku działań prowadzonych po stronie dochodowej. Pytanie, na które warto
odpowiedzieć odnosi się do oceny czy konsolidacja fiskalna przełożyła się na świadczone usługi publiczne.
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Krystyna Poznańska

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw‑uwarunkowania
i bariery
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Streszczenie:
Celem referatu jest przedstawienie przyczyn niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Szczególna
uwaga zwrócona będzie na rolę szkół wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw

Andrzej Prusek

Nowy model polityki ekonomiczno‑społecznej jako wyzwanie
dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych/Katedra Polityki
Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

Streszczenie:
Światowy i europejski kryzys finansowo‑ekonomiczny dokonał zasadniczych przewartościowań w ocenie
rynkowych modeli rozwoju i wynikających z nich politykach rozwoju społeczno‑ekonomicznego. Syntetyczny
wniosek jest jednoznaczny i wskazuje na to, że neoliberalny model gospodarczy i polityka ekonomiczna na
nim bazująca doprowadziły do kryzysu. Niezbędne jest stworzenie nowego modelu funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa opartego na koncepcji społecznej gospodarki rynkowej bazującej na ordoliberaliźmie.
Kryzys ukazał pełną paletę wad neoliberalnego modelu funkcjonującego w polskiej gospodarce i polityce
społeczno‑ekonomicznej ale wskazuje też na konieczność przeprowadzenia zasadniczych zmian modelowych w polskiej polityce gospodarczej i społecznej.
W Polsce konieczne jest zasadnicze wzmocnienie państwa, tak aby było ono w stanie spełniać swoje konstytucyjnie określone funkcje jak również mogło prowadzić politykę rozwoju, w oparciu o własne środki finansowe, a nie tylko Unii Europejskiej.
Kierunki tych zmian modelowych oraz propozycje nowych kierunków pokryzysowej polityki społeczno‑ekonomicznej w Polsce są przedmiotem analiz w niniejszym artykule.

Mieczysław Prystupa

Przyczyny kryzysów na rynkach nieruchomości
prof. dr hab. inż.
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Streszczenie:
Powszechnie uważa się, że rynki nieruchomości są szczególnie podatne na cykliczne kryzysy. Dotyczy to zarówno rynków mieszkaniowych, jak również nieruchomości komercyjnych – biurowych, handlowych czy produkcyjnych. W niniejszej referacie omówiono podstawowe przyczyny kryzysów na rynkach nieruchomości.
Oprócz analizy błędów w polityce gospodarczej rządów oraz polityce banków, w szczególności omówiono
przyczyny wynikające ze specyfiki towaru jakim jest nieruchomość, mentalności inwestorów oraz działalności firm i zawodów obsługujących rynek nieruchomości. Zwrócono uwagę, że głębokie kryzysy na rynkach
nieruchomości są także jedną z przyczyn, dla których trudno jest wdrożyć w budownictwie i w nieruchomościach postulat tzw. zrównoważonego rozwoju.
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Gabriela Przesławska

Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii – wybrane
wątki dyskursu
dr
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii/ Zakład Polityki Gospodarczej/
Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Referat (artykuł) dotyczy głównych wątków debaty amerykańskich ekonomistów na temat polityki makroekonomicznej podjętej w reakcji na kryzys gospodarczy 2007+. Rozważania ekonomistów skupiają się przede
wszystkim wokół przewartościowania myślenia w zakresie polityki monetarnej i fiskalnej, choć dyskutowane
są również kwestie stanu amerykańskiej ekonomii, użyteczności modeli ekonomicznych oraz istnienia konsensusu ekonomistów względem wskazanej problematyki. Ze względu na złożoność analizowanych zagadnień oraz wielowątkowość debaty referat ogranicza się jedynie do ogólnego potraktowania poruszanych
wątków.

Lucyna
Przezbórska‑Skobiej

Wiejska przestrzeń rekreacyjna Polski – ocena atrakcyjności
i uwarunkowania rozwoju
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Wiejska przestrzeń rekreacyjna, rozumiana jako „zespół czynników i wartości występujących na danym terenie wiejskim, gminnym sprzyjających rozwojowi turystyki” (Drzewiecki 1992), staje się w ostatnich latach
coraz ważniejszym elementem wiejskiej przestrzeni gospodarczej Polski, zwłaszcza w kontekście istotnych
zmian dotyczących znaczenia rolnictwa w gospodarce kraju, wielofunkcyjności obszarów wiejskich i polityki
dotyczącej spójności terytorialnej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zróżnicowania wiejskiej
przestrzeni turystycznej Polski i ocena jej atrakcyjności, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni agroturystycznej, na podstawie badań dotyczących regionalnych i lokalnych uwarunkowań rozwoju agroturystyki
i turystyki wiejskiej, przeprowadzonych w latach 2009–2011.

Adam Przybyłowski

Regionalny system transportowy w Polsce w aspekcie
zrównoważonego rozwoju
dr
Akademia Morska w Gdyni
Katedra Transportu i Logistyki

Streszczenie:
System zrównoważonego transportu powinien uwzględniać kryterium dostępności do usług transportowych
w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego, zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, efektywności ekonomicznej, optymalnego wykorzystania przestrzeni oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.
W konsekwencji wyzwanie stanowi podejmowanie decyzji o inwestycjach dotyczących rozwoju systemów
transportowych bezpiecznych dla środowiska, ważnych społecznie i efektywnych ekonomicznie. Wobec
ogromnych nakładów na tego typu inwestycje istnieje potrzeba obiektywnego pomiaru relacji pomiędzy procesami inwestycyjnymi a czynnikami równoważenia rozwoju regionalnego. Podstawowym celem publikacji
jest określenie zależności pomiędzy nakładami na transport w polskich regionach a osiąganiem celów zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Badania oparto o analizę wskaźnikową, modelowanie i metody
analizy statystycznej. Dane zostały pozyskane z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego – Banku
Danych Lokalnych oraz Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

103

Irena Pyka

Polityka stabilizacji finansowej gospodarki światowej
z perspektywy zmian w europejskiej bankowości centralnej
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Bankowości i Rynków
Finansowych

Streszczenie:
Globalny kryzys finansowy spowodował ,że stabilność finansowa w rozwiniętych państwach współczesnej
(globalnej) gospodarki światowej przestała pełnić jedynie funkcję dobra publicznego. W świadomości międzynarodowych instytucji finansowych zrodziła się koncepcja stworzenia sieci bezpieczeństwa finansowego,
w której zwiększono zakres odpowiedzialności banków centralnych za stabilność finansową współczesnej
gospodarki światowej.
Cel opracowania skierowany został na identyfikację roli jaką w procesie stabilizacji finansowej strefy euro
spełniał dotychczas a docelowo będzie spełniał Europejski Bank Centralny.
Zamierza się także określić skutki tych działań w polskim systemie bankowym.
Realizacja celu opracowania wymagać będzie weryfikacji zmian zachodzących w dwóch płaszczyznach polityki stabilizacji finansowej strefy euro:
– nadzwyczajnych instrumentów polityki monetarnej EBC,
– instytucjonalnych zmian w bankowości centralnej strefy euro.
Zamierza się wskazać na skutki finansowe i gospodarcze powstałe w strefie euro w wyniku nadzwyczajnej
polityki monetarnej EBC. W zakresie zmian instytucjonalnych ocenie będzie podlegać mechanizm stabilizacyjny i zmiany w nadzorze finansowym.

Mariusz Jan Radło,
Dorota Ciesielska

Polska w pułapce średniego dochodu?
dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Gospodarki Światowej
dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania Wartością

Streszczenie:
Polska przez ostatnie lata postrzegana była jako zielona wyspa wzrostu w objętej kryzysem Europie. Jednak obecnie tempo wzrostu spadło, a wielu ekonomistów wskazuje na to, że Polska może wejść w pułapkę
średniego dochodu, a tym samym czeka ją trwałe spowolnienie wzrostu gospodarczego przychodzące po
latach relatywnie szybkiego rozwoju. Skutkiem tego będzie utrzymanie luki rozwojowej, jaka dzieli Polskę od
gospodarek wysokorozwiniętych. Badania empiryczne wskazują, że wejściu w pułapkę średniego dochodu
sprzyjają różne czynniki, a w tym m.in. niesprawne instytucje, negatywne cechy strukturalne gospodarek,
trendy demograficzne czy poziom zróżnicowania gospodarki. W powyższej perspektywie celem referatu będzie zaprezentowanie analizy polskiej gospodarki z perspektywy badań empirycznych opisujących determinanty wejścia gospodarek w pułapkę średniego dochodu. Referat obejmie m.in. analizę wzrostu polskiej gospodarki po roku 2007 oraz przyczyn obecnego spowolnienia, a także analizę długookresowych czynników
wzrostu – m.in. instytucji, zatrudnienia, czynników demograficznych, innowacyjności, zmian strukturalnych
i konkurencyjności, finansów publicznych.

104

Ewa Ratajczak

Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki
dr hab.
Instytut Technologii Drewna

Streszczenie:
Konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa
żywnościowego i energetycznego w warunkach wyczerpywania się zasobów naturalnych i ocieplenia klimatu
stała się wielkim wyzwaniem zarówno dla nauki, jak i sfery biznesu. Wychodząc z koncepcji biogospodarki
oferującej nowe podejście do sektorów bazujących na zasobach biologicznych oraz czerpiąc z idei agroforestry, a także idei użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, a szerzej – gospodarowania
przestrzenią przyrodniczo‑produkcyjną, w referacie przedstawiono znaczenie rolnictwa i leśnictwa w Polsce
na tle UE, dokonano syntetycznej diagnozy stanu obu tych dziedzin w kontekście głównego wyzwania, tj. globalnych zmian klimatu, oraz wskazano kluczowe dla nich problemy w sferze badań i praktyki gospodarczej.
Rolnictwo i leśnictwo są dziedzinami w których występują silne terytorialne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne powiązania. Z obiema związane są też co najmniej dwa istotne dla gospodarki i zaspokajania
różnorodnych potrzeb społecznych działy wytwórczości, tj. przemysł spożywczy oraz przemysł bazujący na
drewnie. Ich znaczenie gospodarcze jest w Polsce wyjątkowo duże

Marek Ratajczak

Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Streszczenie:
Kryzys, którego umownym początkiem stał się upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku
przyczynił się między innymi do ożywienia dyskusji na temat kondycji nauk ekonomicznych, a zwłaszcza
ekonomii w rozumieniu nauki odkrywającej i tworzącej teoretyczne podstawy polityki makroekonomicznej.
Znaczna część uczestników tej dyskusji zaczęła stawiać znak tożsamości między kryzysem gospodarczym
a kryzysem ekonomii jako nauki. W tle dyskusji o ekonomii jako nauce pojawiły się także rozważania o nauczaniu tej dyscypliny wiedzy.
Prezentowane opracowanie stanowi swoiste résumé poglądów i zainteresowań autora zarówno pewnymi
aspektami kryzysu i przeobrażeń współczesnej gospodarki rynkowej, które znajdują wyraz w idei finansyzacji
gospodarki, jak i rozwojem ekonomii jako nauki, a także jej nauczaniem na poziomie szkolnictwa wyższego.

Marek Rocki

Jakość kształcenia ekonomistów w świetle prac PKA
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Streszczenie:
PKA – Polska (wcześniej: Państwowa) Komisja Akredytacyjna od 2002 roku systematycznie ocenia jakość
kształcenia na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Ciągłość jej pracy, znacząca stabilność (choć nie
„zamrożona” stałość) standardów, kryteriów i członków pozwala na zobiektywizowana ocenę jakości kształcenia. Należy podkreślić, że Komisja w ciągu minionych trzech kadencji gromadziła doświadczenia i obserwacje, co daje podstawy do wnioskowania o stanie i zmianach jakości kształcenia.
Komisja – zgodnie z Ustawą – zajmuje się oceną jakości kształcenia oraz opiniowaniem wniosków dotyczących nadania uprawnień do kształcenia. W niniejszym tekście skupię się na pierwszym aspekcie działania
PKA, ale trzeba mieć na uwadze to iż jest to ważna, ale nie jedyna aktywność Komisji.
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Antoni Rogucki

Zarys teorii Bio‑fa‑zo‑kwal‑kwantowej
prof. dr hab.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Klub Ekspertów i Przedsiębiorców

Streszczenie:
Przed ekonomistami, których NAUKĘ i SZTUKĘ – jedną z najtrudniejszych – nazywają często „nudną lub
nieznośną” („dismal science”) stoi ważkie zadanie sformułowania modelu spełniającego postulaty historyzmu, prezentyzmu i słabo rozpoznanego futuryzmu.
Do spełnienia tych postulatów w procesie NBR referat przedstawia zarys teorii komprymującej elementy
wielu nauk o człowieku – szeroko rozumiany behawioryzm rozróżniany jakościowo (kwantytatywnie) i weryfikowany rachunkiem ekonomicznym – kwantowo.
Dialektyczny dynamizm i logiczna modalność oraz obiektywizm i realizm teoriopoznawczy, zakładane
pod rygorami i sankcjami analizy systemowej, zobrazowane są na kwadratowej MACIERZY. Zawiera ona
10x10=100 ponumerowanych pól, na których wpisuje się hasła i tematy prac NBR dla specjalistów ustalających modularne zestawy alfanumerycznych parametrów dla konkretnego podmiotu. W następnych fazach
monitoringu, dydaktyki i komparatystyki, proponowana teoria Bio‑fa‑zo‑kwal‑kwantowa może sprzyjać i ułatwiać nawiązywanie pozytywnej współpracy instytucjonalnej w skali globalnej aby w postępie cywilizacyjnym
osiągnąć cel PRZYRODY – dobrostanu ludzkości i środowiska MATKI ZIEMI.

Krystyna Romaniuk

Efektywność CSR z punktu widzenia współczesnych
organizacji
dr
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O. Olsztyn/ Uniwersytet
Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych/ Katedra Mikroekonomii

Streszczenie:
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest postrzegana jako globalna idea 21. wieku mająca swoje odzwierciedlenie w strategiach organizacji. Istniejące uwarunkowania zewnętrzne, które w znaczący sposób determinują funkcjonowanie przedsiębiorstw, przyczyniły się do jej silnego promowania w środowisku biznesowym. Obecnie sukcesy organizacji zależą nie tylko od czynników finansowych, ale także od jej
integracji ekonomicznej, społecznej oraz z istniejącym otoczeniem. Celem artykułu jest charakterystyka koncepcji CSR ze wskazaniem na efekty osiągane przez przedsiębiorstwa realizujące tę koncepcję w praktyce.

Sylwia Roszkowska,
Mariusz Trojak

Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w krajach UE –
studium statystyczno‑ekonometryczne
dr
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra
Makroekonomii
dr
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii
i Zarządzania, Katedra Globalizacji

Streszczenie:
Celem opracowania jest statystyczno‑ekonometryczna analiza determinantów przedsiębiorczości w wybranych krajach UE. W opracowaniu wykorzystano wąską definicję przedsiębiorczości ograniczoną do
przedsiębiorstw rejestrowanych w formie spółek kapitałowych. W roli czynników determinujących rozwój
przedsiębiorczości wykorzystano m.in. miary obrazujące poziom rozwoju, poziom kapitału ludzkiego, dostęp do kredytu, koszty i czas rozpoczęcia działalności związany z procedurami, jakość rządzenia i podatki.
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Analizy determinant prowadzone były z wykorzystaniem danych dla gospodarek UE z lat 2004–2011 oraz
metod panelowych. Dodatkowo, podjęto próbę zidentyfikowania siły oddziaływania analizowanych determinant w grupach krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Danuta Rucińska

Strategiczne aspekty kształtowania polskiego rynku usług
transportowo‑spedycyjno‑logistycznych (TSL)
prof. dr hab.
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Streszczenie:
Rynek usług transportowo‑spedycyjno‑logistycznych (TSL) jest złożoną strukturą, podlegającą w XXI wieku procesom integracji, harmonizacji, liberalizacji i deregulacji. Takie uwarunkowania jego funkcjonowania determinują
przeobrażenia jego elementów oddziałując na dynamikę mechanizmu rynkowego. Rynek usług TSL w ujednoliconej strukturze, podlega celom i założeniom polityki transportowej UE, jak też z autonomicznej polityki transportowej państw członkowskich. W kontekście obu polityk zmieniają się dotychczasowe, podażowo‑popytowe
struktury, mikroekonomiczne relacje, makroekonomiczne uwarunkowania jego funkcjonowania i rozwoju. W opracowaniu zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań z uwzględnieniem: wpływu aktualnych czynników
i ograniczeń na realizację strategicznych celów oraz założeń rozwoju rynku TSL, problemów kształtowania jakości usług TSL – elementu budowania konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw na europejskim i globalnym rynku, kierunków rozwoju polskiego rynku usług TSL w warunkach globalizacji, integracji i konkurencji.

Iga Rudawska

Zdrowie a rozwój gospodarczy
dr hab.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Analizy i Strategii
Przedsiębiorstw

Streszczenie:
Związek pomiędzy zdrowiem obywateli a rozwojem gospodarczym danego kraju stanowi interesujący obiekt
badawczy. Celem artykułu jest dyskusja na temat obciążenia gospodarki chorobami, głównie chronicznymi.
Autorka podejmuje próbę ukazania bezpośrednich, pośrednich i niemierzalnych kosztów chorób w krajach
Europejskich oraz interpretacji związku między zdrowiem a rozwojem gospodarczym.

Stanisław Rudolf

Oportunistyczne postawy związków zawodowych i ich wpływ
na generowanie kosztów transakcyjnych
prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Streszczenie:
Rosnące zainteresowanie oportunizmem zawdzięczamy nowej ekonomii instytucjonalnej, która z jego ograniczania uczyniła ważny sposób podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa. Opracowanie dotyczy wpływu
związków zawodowych na generowanie kosztów transakcyjnych, które stanowią pochodną ich postaw oportunistycznych. Organizacje te generują niższe koszty w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie działają dojrzałe
instytucje ładu korporacyjnego. Wyższe koszty generują w krajach postkomunistycznych, gdzie ich postawy
czy zachowania oportunistyczne są zdecydowanie bardziej wyraziste. Pewien wpływ na takie ich postawy
w krajach postkomunistycznych wywierają również pracodawcy oraz ich organizacje.
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Magdalena Rybicka,
Wioletta Wieszczycka

Chiny – rosnące mocarstwo innowacyjności
mgr
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Instytut Zarządzania Ryzykiem
mgr inż.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Instytut Zarządzania Ryzykiem

Streszczenie:
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej w 2011 roku podała, że Chiny zajęły czwarte miejsce pod
względem liczby zgłoszonych patentów, co było o jedna trzecią więcej niż rok wcześniej. Fakt ten, to tylko
przedsmak fenomenu państwa, które swoją potęgę buduje w sposób ciągły od ponad 5 tys. lat. Pytanie, czy
stojący obecnie na czele tego fenomenu ekonomicznego Xi Jinping oraz Li Keqiang, będą potrafili utrzymać
dotychczasowy wzrost technologiczny i gospodarczy, nurtuje nie tylko ludność Chin, ale również cały świat.
Swoją innowacyjnością i pracowitością kraj ten przyprawia o zawrót głowy pozostałe mocarstwa borykające
się ze skutkami kryzysu. Jednocześnie wartości społeczne są niejednokrotnie niezrozumiałe i trudne do
przyjęcia, szczególnie dla ludzi zachodu. Niniejsza praca ukazuje procesy formowania się i funkcjonowania
Chin, oraz wskazuje, poprzez studium literatury przedmiotu, w jaki sposób Chiny stają się mocarstwem innowacyjności na świecie. To kolejny kraj Azji, który tworzy archipelag ekonomicznej wyżyny, budując w ten
sposób imperium, które skutecznie ucieka reszcie świata pod względem zaawansowania technologicznego,
wzrostu ekonomicznego i rozwoju gospodarczego.

Wojciech Rybicki

Rzecz o dyskontowaniu czyli meandry ekonomii behawioralnej,
etyki i teorii zrównoważonego (trwałego) rozwoju
dr hab.
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza
Kościuszki
Wydział Zarządzania, Zakład Nauk Podstawowych

Streszczenie:
Rozważa się formalne implikacje postulatów etyczno‑pragmatycznych w zakresie wyceny strumieni wielkości ekonomicznych, ściśle związane z subtelnościami „handlu czasem”. Imperatyw respektowania idei
trwałości rozwoju społeczno‑gospodarczego i bogata dokumentacja empiryczna zachowań podmiotów decyzyjnych (ewolucji w sekwencjach dokonywanych przez nie wycen przyszłych zdarzeń –celów, odwracanie
zwrotu preferencji), prowadzi do podważenia paradygmatu zdyskontowanej (geometrycznie) użyteczności.
Uchylenie założenia stałości stopy dyskontowej (stacjonarnej niecierpliwości) skutkuje (formalną) niezgodnością dynamiczną programów. Implementacja dyskonta wykładniczego do tzw. modelu D‑H‑S (ograniczone
zasoby, „słaba trwałość”) skutkuje paradoksalnymi konsekwencjami. Po omówieniu nie‑klasycznych formuł
dyskontowania (hiperboliczne, sub‑addytywne, quasi‑geometryczne), przedstawia się koncepcje dyskontowania log‑normalnego. Podkreśla się rolę agregacji dyskontowania – agregacja indywidualnych czynników
dyskontujących „buduje pomost” między „piko‑ekonomią” zadań ekonomii behawioralnej, a wyznaczaniem
„właściwej” między‑pokoleniowej stopy dyskontowej (skala „makro”).
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Anna Rzeszutko,
Walenty Poczta

Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej w procesie modernizacji
rolnictwa w Polsce
mgr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny / Katedra Ekonomii i Polityki
Gospodarczej w Agrobiznesie
prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny / Katedra Ekonomii i Polityki
Gospodarczej w Agrobiznesie

Streszczenie:
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i objęcie polskiego sektora rolnego mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stało się szansą na zdynamizowanie przemian w rolnictwie. Wśród szerokiej palety instrumentów WPR oddziałujących na te procesy szczególne miejsce zajmują działania skierowane na wsparcie
inwestycji modernizujących gospodarstwa rolne poprzez poprawę poziomu wyposażenia kapitałowego.
Celem opracowanie jest próba wskazania czy na procesy modernizacji rolnictwa w większym stopniu oddziałują czynniki endogeniczne (posiadany potencjał) czy czynniki egzogeniczne – implementacja instrumentów
Wspólnej Polityki Rolnej.
Analiza przeprowadzono w oparciu o regionalne (na poziomie województw) zróżnicowanie poziomu wyposażenia kapitałowego rolnictwa w Polsce oraz dynamikę zachodzących w tym zakresie zmian. Otrzymane
wyniki odniesiono do rezultatów wdrażania mechanizmów WPR, określając poziom zróżnicowania absorpcji
środków finansowych polityki, wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych i ich związek ze zmianami wyposażenia kapitałowego w sektorze rolnym.

Karina
Sachpazidu‑Wójcicka

Dynamika zmian innowacyjności przedsiębiorstw
przemysłowych w Polsce
mgr
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Streszczenie:
Przemiany zachodzące w gospodarce światowej wskazują na przechodzenie od gospodarki tradycyjnej do gospodarki opartej na wiedzy czyli takiej, która bazuje na działalności B+R skutkującej wytwarzaniem produktów
wysoko przetworzonych i zaawansowanych technologicznie. Narastająca presja zmienności otoczenia zmusza
firmy do wykorzystania innowacji jako głównego źródła przewagi konkurencyjnej. Skuteczna działalność innowacyjna warunkuje sukces rynkowy firm. Polskie firmy coraz częściej deklarują generowanie, dyfuzję czy absorbcję
innowacji, jednakże poziom ich innowacyjności wciąż jest niewystarczający, a polska gospodarka zajmuje jedno
z ostatnich miejsc w rankingach uwzględniających nakłady na działalność B+R, transfer technologii czy wdrażanie nowych produktów i wprowadzenie nowych procesów. Przedmiotem analizy są uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych oraz próba wskazania koncepcji wzrostu aktywności innowacyjnej firm
jak również analiza dynamiki zmian tej działalności na przestrzeni ostatnich lat. Uwzględniono przy tym różnice
ze względu na kryterium wielkości przedsiębiorstw oraz wynikające z zaawansowania technologicznego.
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Arkadiusz Sadowski

Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych
regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Ekonomii o Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Streszczenie:
W ciągu ostatnich kilku dekad znaczny wzrost populacji Świata postawił przed rolnictwem potrzebę dostarczenia odpowiedniej podaży produktów żywnościowych, co stało się możliwe dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę przemysłowych środków produkcji. Ubocznym, lecz długiej perspektywie ważnym skutkiem tego
zjawiska było pogorszenie się w wielu miejscach jakości środowiska. Dlatego też obecnie poszukuje się
nowych rozwiązań, które w założeniu mają zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Świata i jednocześnie
ograniczyć negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko. Jednoczesna realizacja celu produkcyjnego
i środowiskowego możliwa jest na gruncie zasady zrównoważonego rozwoju. Jej praktyczne zastosowanie
uzależnione jest od poziomu rozwoju poszczególnych państw, przy czym należy przyjąć, że społeczeństwa
zamożniejsze mają większe możliwości zaspokojenia swoich potrzeb żywnościowych i realizacji celów ekologicznych, ze względu na posiadany kapitał rzeczowy i społeczny. Kraje niżej rozwinięte ekonomicznie
skupiają się na osiągnięciu pilniejszego celu wyżywieniowego.

Zdzisław Sadowski

Rozwój gospodarczy i bieda
prof. dr hab.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Streszczenie:
W rozwoju gospodarczym świata obserwuje się rosnące nierówności podziału. Jest to poważne zagrożenie
przyszłości.
Przewiduje się dla świata XXI wieku stopniowe pogarszanie przeciętnych warunków życia. Na czele przyczyn jest szybki przyrost ludności, który podlega własnym prawom. Drugim czynnikiem jest finansyzacja gospodarki: w relacji między rynkiem a państwem pojawił się trzeci partner zwany rynkami finansowymi, który
skomplikował system, powodując jego wynaturzenie podziałowe i rosnący rozmiar biedy. Ta nowa sytuacja
stwarza wyzwanie zarówno dla nauki ekonomii, jak dla polityki gospodarczej. Za podstawowy warunek zapobieżenia pogarszaniu uważa się wielkie porozumienie międzynarodowe, umożliwiające prowadzenie ogólnoświatowej polityki trwałego rozwoju. Warunek ten jest jak dotąd niespełnialny. Przyjmuje się więc hipotezę rosnącego zróżnicowania położenia różnych krajów i wyodrębniania się grup o wyraźnie różnych programach.
Szczególną uwagę poświęca się średniej wielkości krajom średnio rozwiniętym, które zachowują szansę wysokiego tempa wzrostu i walki z własną polaryzacją pod warunkiem oparcia w układach integracyjnych (np.
Polska w Unii Europejskiej i strefie euro).

Jarosław Sarul

Polska polityka gospodarcza po akcesji do Unii Europejskiej –
wspieranie czy wypieranie innowacyjności?
mgr
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

Streszczenie:
Wyniki badań wskazują na brak postępu w procesie konwergencji mniej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej
i utrzymywanie się ich zapóźnienia innowacyjnego – „luki innowacyjnej”. W Polsce udział nakładów na sferę
B+R mierzony w odniesieniu do poziomu PKB, chociaż niewystarczający, nie odbiega znacząco od przeciętnej unijnej. Natomiast w przeciwieństwie do krajów wysoko rozwiniętych, bardzo mały jest udział sektora
prywatnego w finansowaniu badań i rozwoju. Niedocenianym mechanizmem utrzymywania się niskiej innowacyjności gospodarki, jest wypieranie w gospodarce konkurencyjności opartej na innowacyjności, przez
konkurencję typu cenowego. Polityka gospodarcza zniechęca przedsiębiorstwa do inwestowania w sferę
B+R, co powoduje, że interwencja i wsparcie innowacyjności, finansowana ze środków unijnych nie powoduje
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pozytywnych zmian strukturalnych w gospodarce, a raczej wywołuje pewne zaburzenia na rynku. Podsumowując wpływ różnych czynników innowacyjności na konkurencyjność gospodarki i jej rozwój, można postawić
tezę, że efekty programów wspierania innowacyjności, z wykorzystaniem środków unijnych, jest wypierane
przez antyinnowacyjną politykę makroekonomiczną, fiskalną i społeczną.

Bartosz Scheuer,
Bogusław Fiedor,
Zbigniew Dokurno

Status badawczy ekonomii ekologicznej jako współczesnej
heterodoksji ekonomicznej
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju

Streszczenie:
Ekonomia ekologiczna będzie stanowiła w przyszłości istotny element nauk ekonomicznych jako całości.
Główny nurt tych nauk charakteryzuje się jednak określonym zestawem poglądów filozoficznych i metodologicznych, które, wyrastając z tradycji kartezjańsko‑baconowskiej, niosą ze sobą istotne ograniczenia.
Powstaje więc problem, czy ekonomia ekologiczna zostanie włączona w ów główny nurt i poddana tym ograniczeniom, czy może przeciwnie, w jej obecnym stanie można zidentyfikować potencjał, który umożliwiłby
przełamanie tych ograniczeń. W pierwszej części artykułu zostanie więc podjęta próba rekonstrukcji tych
konstytutywnych dla ortodoksji założeń, w drugiej zaś identyfikacji, tkwiących w koncepcjach z obszaru ekonomii ekologicznej, możliwości zmian.

Justyna Schulz

Rola tytułów własności w kreowaniu pieniądza albo ‚skąd wziąć
pierwszy milion na inwestycje
dr
Uniwersytet w Bremie
Studia Europejskie

Streszczenie:
Transformacja gospodarki w Polsce przypadła na okres dominacji neoklasycznego nurtu ekonomii zakładającego neutralność pieniądza wobec gospodarki realnej. Kryzys finansowy w 2007 zachwiał te założenia.
Środki zaradcze podejmowane przez rządy i banki centralne gospodarek zachodnich odbiegają zasadniczo
od tych, uznawanych w nurcie neoklasycznym za konstytutywne dla funkcjonalnego systemu monetarno‑finansowego. Wysiłki te skupiają się na wspomaganiu kreowania pieniądza przez system bankowy w celu
stymulowania popytu. Te „nieortodoksyjne” metody znajdują swoje uzasadnienie w alternatywnych teoriach
pieniądza. Ekonomia Własności stanowiąca teoretyczne podłoże tego referatu oferuje taki alternatywny opis.
Podkreśla ona endogeniczny charakter tworzenia pieniądza i kapitału inwestycyjnego. Zgodnie z tą logiką
brak kapitału wewnętrznego oznacza brak regulacji dla jego kreowania. Celem referatu jest analiza, na ile
te tezy znajdują potwierdzenie w procesach generowania i akumulacji kapitału w Polsce po 1989r. Pytanie
badawcze skupia się na funkcjonalności regulacji prawnych umożliwiających aktywowanie własności w celu
generowania środków finansowych w kontraktach dłużniczo‑wierzycielskich.

111

Rafał Siedlecki

Prognozowanie ostrzegawcze z wykorzystaniem gradientowej
miary rozwoju
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Streszczenie:
Prognozowanie ostrzegawcze służy głównie do generowania informacji o zagrożeniach (sygnałów ostrzegawczych), ale także o niezauważonych szansach. Może to być zatem pojedyncza informacja lub zbiór informacji, dzięki którym można z wyprzedzeniem dowiedzieć się o przyszłych zagrożeniach rozwoju firmy
czyli można powiedzieć, że celem prognozy ostrzegawczej jest sygnalizowanie „odpowiednio wczesne”
niekorzystnych zmian w wybranych obszarach działalności gospodarczej opisanych za pomocą szeregów
czasowych. Prognoza ostrzegawcza jest z natury rzeczy prognozą długookresową, której cechą charakterystyczną jest to, że nie podaje w zasadzie wartości prognozowanych zmiennych a jedynie przestrogę przed
możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian. Prognozowanie ostrzegawcze jest prognozowaniem spadku
aktywności gospodarczej podmiotu gospodarczego. W referacie przedstawiono wykorzystanie gradientowej
miary rozwoju jako oraz funkcji loglogistycznej i logistycznej do modelowania faz cykli rozwoju przedsiębiorstwa i wyznaczenia sygnałów ostrzegawczych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. Metoda ta wydaje
się być ciekawą i skuteczną propozycją także do prognozowania cykli koniunkturalnych.

Paweł Siemiński

Strategie rozwoju rolnictwa w Polsce w aspekcie wyzwań
europejskich
dr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
W artykule przedstawiono kwestie wyboru strategii rozwoju polskiego rolnictwa w świetle wyzwań i uwarunkowań wynikających z realizacji WPR UE.

Eulalia Skawińska

Inteligentny rozwój regionów. Teoria i praktyka
prof. dr hab.
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Makroekonomii i Finansów

Streszczenie:
Uznając tezę M.E. Portera, że wysokiej jakości środowisko lokalne jest impulsem dla wzrostu aktywności,
innowacyjności i efektywności, Autorka analizuje możliwości realizacji inteligentnego rozwoju regionów
w Polsce uznanych za słabe. Biorąc pod uwagę dotychczasowe niewielkie efekty realizacji strategii społeczno‑ekonomicznej Europa 2020 według modelu horyzontalnego, określa w pracy „warunki brzegowe”
skutecznego wdrożenia koncepcji inteligentnego rozwoju w tych regionach według modelu polaryzacyjno –
dyfuzyjnego, proponowanego w POIR 2014–2020. Uwzględnia on koncentrację środków finansowych na tak
zwanych biegunach wzrostu – „metropoliach”.
Praca ma charakter teoretyczno–empiryczny, a jej podstawą są źródła wtórne i wcześniejsze wyniki badań
własnych. Celem artykułu jest zbadanie determinant skutecznej realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Autorka sformułowała następujące wnioski dla efektywnego wykonania celów polityki
regionalnej metropolitalnej. Na terenie oddziaływania miasta uznanego za metropolię, wymagany jest wzrost
i wyrównanie na wyższym poziomie kapitału ludzkiego i społecznego. Aczkolwiek poszczególne tam obszary
posiadają specyficzne zasoby i struktury gospodarcze mogące tworzyć lokalne przewagi konkurencyjne, to
powinny być one komplementarne w rozwoju inteligentnych specjalizacji i innowacyjności.
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Czesław Skowronek

Wpływ sytuacji finansowej polskiego sektora przedsiębiorstw
na ich procesy rozwojowe
prof. dr hab.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rada Naukowa

Streszczenie:
W referacie zamierzam w ujęciu syntetycznym przedstawić następujące ważniejsze problemy: Podstawowe
przejawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, płynność finansowa, rentowność, produktywność, struktura
kapitałowa. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w ostatnich latach i podstawowe tendencje zmian.
Związek sytuacji finansowej z procesami rozwojowymi przedsiębiorstw. Rozwój sektora przedsiębiorstw
i jego przejawy: innowacyjność, konkurencyjność, inwestycje w aktywa rzeczowe. Źródła finansowania procesów rozwojowych. Syntetyczne ukazanie związków oraz współzależności sytuacji finansowej przedsiębiorstw i procesów rozwojowych.

Elzbieta Skrzypek

Uwarunkowania i konsekwencje transferu wiedzy do
przedsiębiorstw
prof. dr hab.
Uniwersytet Marii Skłodowskiej‑Curie Lublin
WydziałEkonomiczny/Katedra Zarzadzania Jakością i Wiedzą /Instytut
Zarządzania

Streszczenie:
Istota społeczeństwa wiedzy, rola zasobów niematerialnych i ich wpływ na procesy doskonalenia, zarządzanie wiedzą (ujęcie teoretyczne oraz wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach). Związki pomiędzy zarządzaniem wiedza, informacją i jakością. Uwarunkowania (przesłanki) transferu nowej wiedzy i technologii
do gospodarki i przedsiębiorstw. Bariery związane z transferem wiedzy i sposoby ich ograniczania. Wpływ
nowej wiedzy na doskonalenie zarządzania, poprawę efektywności finansowej i ekonomicznej oraz dojrzałość organizacji

Andrzej Sławiński

Granice globalizacji: przypadek strefy euro
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa, Katedra Rynków i Instytucji Finansowych
Instytut Ekonomiczny NBP

Streszczenie:
Wzrost globalizacji jest z natury okupiony zmniejszeniem się zakresu autonomii polityki gospodarczej w poszczególnych krajach. Tworzy to wybór pomiędzy korzyściami z rosnącej globalizacji i kosztami, jakie niesie
z sobą rezygnacja z możliwości wykorzystywania krajowej polityki pieniężnej i fiskalnej, by pomagać gospodarce utrzymywać się na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Koszty ograniczonej autonomii krajowej
polityki gospodarczej są szczególnie wysokie w okresach kryzysów. Możliwość ich zmniejszenia zależy od
zwiększania się zakresu współpracy politycznej na szczeblu międzynarodowym i tworzenia mechanizmów
redystrybucji dochodów na rzecz krajów najsilniej dotkniętych kryzysem. Niedawne doświadczenia strefy
euro zilustrowały powyższą zależność. Brak współpracy politycznej i utworzenia dzięki niej mechanizmów
udzielania dostatecznie skutecznej pomocy krajom najsilniej dotkniętym kryzysem stworzył sytuację, w której część państw członkowskich strefy euro poniosła znaczne koszty wcześniejszej rezygnacji z możliwości
prowadzenia polityki stabilizacyjnej na szczeblu krajowym.
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Agnieszka
Słomka‑Gołębiowska,
Piotr Urbanek

Polityka wynagradzania kadry zarządzającej w sektorze
bankowym po kryzysie finansowym – ewolucja czy rewolucja
dr
Szkoła Główna Handlowa
Kolegium Analiz Ekonomicznych
dr hab.
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Streszczenie:
Polityka wynagradzania osób zarządzających instytucjami finansowymi została zidentyfikowana, jako jeden
z kluczowych czynników, który doprowadził do ostatniego kryzysu finansowego. Reakcją na dysfunkcjonalności tej polityki są liczne inicjatywy legislacyjne i środowiskowe mające na celu wzmacnianie istniejących
i tworzenie nowych standardów regulujących ten obszar nadzoru korporacyjnego. Celem artykułu jest ocena
skuteczności nowych regulacji obowiązujących banki publiczne w Polsce wprowadzonych w roku 2012 przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Stosowane przez banki praktyki zostaną skonfrontowane ze standardami
prawnymi i środowiskowymi.

Maria Smejda

Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunkowości
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń/Katedra Rachunkowości

Streszczenie:
Przedmiotem opracowania jest krytyka teoretycznego zaplecza aktualnego spojrzenia na przedmiot rachunkowości. W tradycyjnym spojrzeniu, przedmiotem rachunkowości było systemowe ujęcie zdarzeń gospodarczych, zdarzeń które powstały w procesie tworzenia i podziału wartości. W nowym nurcie rachunkowości
paradygmat wartości został zakwestionowany. Przedmiot rachunkowości został zmieniony. Ma ona dostarczać informacji dla podejmowania decyzji gospodarczych przez inwestorów, przy milczącym założeniu, że
interes inwestorów jest tożsamy z interesem innych użytkowników. Takie podejście zawiera fundamentalne
sprzeczności teoretyczne, takie jak:
− zamiana kapitału produkcyjnego na kapitał finansowy,
− zamiana kapitału jako początkowej wielkości warunkującej proces tworzenia wartości na kapitał jako wielkość rezydualną. W tej sytuacji pojawiło się zjawisko kreowania wartości kapitału. W artykule zamierza się
szczegółowo wyartykułować kilka sprzeczności, by pokazać negatywne skutki w praktyce gospodarczej,
płynące z nowego spojrzenia na system informacyjny rachunkowości.

Katarzyna
Smędzik‑Ambroży

Konwergencja czy dywergencja rolnictwa w Polsce w latach
2004–2011
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii/Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Streszczenie:
Celem głównym opracowania jest ocena dostosowań rolnictwa z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach
zasobowych do produkcji rolnej w Polsce do koncepcji zrównoważonego rozwoju w latach 2004–2012. Hipoteza główna głosi że: po akcesji Polski do UE następowało pogłębianie istniejących różnic w zakresie sytuacji
ekonomicznej rolnictwa i jakości zasobów przyrodniczych obszarów o różnych uwarunkowaniach do produkcji rolnej, co utrudnia realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w skali kraju i wynika z uniwersalnego
charakteru instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zakłada się, że efektem finalnym analiz będzie
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odrzucenie bądź potwierdzenie poglądu głoszącego, że uniwersalny charakter WPR sprzyja konwergencji
sytuacji ekonomicznej rolnictwa i jakości kapitału naturalnego na obszarach o odmiennych uwarunkowaniach
zasobowych do produkcji rolnej w Polsce. Wyrównanie poziomów rozwoju w zakresie sytuacji ekonomicznej i zrównoważenia środowiskowego rolnictwa na obszarach o różnych uwarunkowania zasobowych jest
konieczne jeśli cel zrównoważonego rozwoju ma zostać osiągnięty w skali regionalnej, a w konsekwencji
w poszczególnych państwach członkowskich i całej UE.

Tomasz Sobczak

Polskie podręczniki akademickie ekonomii XX i na początku XXI
wieku – analiza porównawcza
dr
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Streszczenie:
Cechą podręczników akademickich ekonomii, napisanych przez polskich ekonomistów, jest ich znaczne
zróżnicowanie zarówno w zakresie prezentowanych treści, jak i układu. Podręczniki napisane do 1949 r.
w różnym stopniu odzwierciedlają poglądy ekonomiczne ich autorów, stanowią oryginalny wkład w rozwój
polskiej myśli ekonomicznej. Okres 1949–1989 to czasy dominacji doktryny marksistowskiej w polskiej ekonomii, która także wpłynęła na sposób prezentacji zagadnień teorii ekonomii w podręcznikach i skryptach.
Na rynku księgarskim funkcjonowały odrębne podręczniki do ekonomii politycznej socjalizmu i ekonomii politycznej kapitalizmu. Pod koniec tego okresu ukazały się podręczniki łączące „dwie ekonomie polityczne”
w jeden opracowaniu. Po roku 1989 w polskich podręcznikach dominuje keynesowski punkt prezentacji ekonomii, choć spotyka się opracowania łamiące ten schemat. Porównując trzy, znacznie różniące się okresy
w rozwoju polskiej ekonomii, to podręczniki z lat 1918–1948 cechuje najwyższy stopień oryginalności, jak
i subiektywizmu w prezentacji zagadnień teorii ekonomii.

Tadeusz Sobczyński

O konieczności intensyfikacji produkcji rolniczej i wdrażania
zasad rozwoju zrównoważonego
dr inż.
Uniwersytet Technologiczno‑Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich
w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Streszczenie:
Ludności świata wzrosła w latach 1950–2000 z 2,5 do 6,0 mld przy jednoczesnej poprawie przeciętnej racji
żywieniowej. Możliwe było to dzięki 2,9‑krotnemu wzrostowi produkcji zbóż, co wymagało 3,6‑krotnego wzrostu zużycia nawozów fosforowych i 8,8‑krotnego nawozów azotowych. Wyższe tempo wzrostu nawożenia
niż produkcji świadczy o pogorszeniu efektywności, co przy spodziewanym wzroście cen energii stanowi
duże wyzwanie. Wobec prognozowanego przyrostu ludności świata (w 2050 r. ok. 9,0 mld) i popytu na surowce rolnicze rozważane są różne scenariusze rozwoju produkcji. Scenariusz oszczędzający grunty (inne
scenariusze to minimalizacji intensywności nawożenia, aktualnej intensywności, aktualnego trendu) wydaje
się być najlepszym rozwiązaniem dla zminimalizowania utraty bioróżnorodności i kosztów środowiskowych.
Środowisko przyrodnicze jest na granicy zdolności do samoreprodukcji. W trwającym wieki procesie powstały zespoły cenionych dzisiaj agrocenoz i dóbr kultury materialnej, a wycofanie rolnictwa zagraża ich zachowaniu. Intensyfikacja produkcji rolniczej i trwały rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to
najważniejsze wyzwania, które są przedmiotem referatu.
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Katarzyna G.
Sobiech‑Grabka

Partnerstwo publiczno‑prywatne rozwiązaniem problemu
niedostatku mieszkań komunalnych w Polsce?
dr
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Streszczenie:
Współczesne miasta borykają się z wieloma trudnościami, takimi jak problemy demograficzne i ekologiczne,
nierówność i wykluczenie społeczne różnych grup ludności czy też zapotrzebowanie na korzystne cenowo
i odpowiednie mieszkania.
Władze miejskie mogą niwelować lukę mieszkaniową poprzez samodzielne działania, czyli projekty realizowane w ramach systemu zamówień publicznych albo też z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń sektora
prywatnego, w formie projektów partnerskich (partnerstwo publiczno‑prywatne, PPP).
Celem artykułu, będącego podsumowaniem projektu badawczego prowadzonego przez autorkę, jest analiza
możliwości wykorzystania PPP w sektorze mieszkań komunalnych w Polsce. Badanie empiryczne, prowadzone na grupie przedstawicieli miast i przedsiębiorstw (potencjalnych partnerów w projektach PPP), miało
zidentyfikować cechy optymalnego projektu PPP w tym sektorze, tj. takiego, który z jednej strony spotka się
z zainteresowaniem rynku, a z drugiej – jego założenia będą akceptowalne dla strony publicznej. W badaniu
w nowatorski sposób wykorzystano metodę conjoint.

Stanisława Sokołowska,
Anna Bisaga

Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji
rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim
prof. dr hab.
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski

Streszczenie:
Badania nad wdrażaniem modelu rolnictwa wielofunkcyjnego w Polsce ujawniły specyfikę procesów modernizacyjnych i rozwojowych w regionach. Badania te stanowią źródło i potwierdzają potrzebę takiej dyscypliny
badawczej jak regionalna ekonomia rolnictwa i obszarów wiejskich. Jako kierunek badawczy powinna być
ona ściśle zintegrowana z powstającym paradygmatem ekonomii agrarnej oraz z ekspertyzami przygotowywanymi na potrzeby regionalnego planowania strategicznego. Celem opracowania jest identyfikacja czynników wpływających na specjalizację gospodarstw rolnych w regionie opolskim. W opracowaniu przestawiono
również różne przekroje procesów modernizacyjnych dokonujących się w tych gospodarstwach. Uzyskane
wyniki pozwalają także ocenić zachodzące procesy modernizacyjne pod kątem nowych wyzwań związanych
z dalszą transformacją modelu rolnictwa europejskiego wynikającą ze strategii „Europa 2020” i reform przeprowadzonych w europejskich funduszach rolnych.

Jan Krzysztof Solarz

Metoda porównawcza w dyscyplinie naukowej ekonomia
prof. dr hab.
Akademia Nauk Społecznych
Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Instytut
Ekonomiczny

Streszczenie:
Porównanie jest synonimem metody naukowej. Komparatystyka jest odmiennie traktowana przez części
składowe dyscypliny naukowej ekonomie: finanse, zarządzanie, makro‑ i mikroekonomię oraz towaroznawstwo. Referat stanowi przegląd literatury przedmiotu przy założeniu, że ekonomia jest nauką ścisłą oraz
w warunkach kiedy uznajemy ją za wyzwoloną sztukę innymi słowy gdy uznamy,że w ekonomii dominują
metody ilościowe lub metody jakościowe. Nie wszystkie obiekty nadają się do porównywania, zbyt rzadkie lub
zbyt złożone wymykają się rygorom metody porównawczej. Błędne metodologiczne porównania fałszywie
wykazują nieistniejące podobieństwo zjawisk lub zbyt pospiesznie odrzucają podobieństwa sytuacji, przy
pomocy stwierdzenia ,że tym razem sytuacja jest diametralnie inna.
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Elżbieta Soszyńska

Budowa gospodarki wiedzy a dynamika rozwoju
gospodarczego i proces realnej konwergencji gospodarczej
dr
Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Streszczenie:
Wśród głównych celów tego przyczynku badawczego będzie po pierwsze uzmysłowienie, że proces tworzenia
gospodarki wiedzy musi być oparty na odpowiednich, zdrowych fundamentach, które na przełomie XX i XXI
wieku nie były i nie są w pełni jednolite dla wszystkich krajów. Po drugie, duże pozytywne efekty we wzroście
gospodarczym nie są generowane przez poszczególne, pojedyncze filary gospodarki wiedzy – kapitał ludzki,
innowacje, ICT, ale przez odpowiednio skonstruowany system wiedzy, kompatybilny z warunkami rozwoju
społeczno‑gospodarczego kraju. Po trzecie, obok trzech filarów wiedzy – definiowanych zgodnie z metodologią KAM istotną rolę w stymulowaniu wzrostu gospodarczego odgrywa filar innowacyjnej przedsiębiorczości.
Po czwarte, pozytywne efekty wiedzy we wzroście gospodarczym są uwarunkowane przez czynniki egzogeniczne wynikające z procesu globalizacji. Stąd tworząc system gospodarki wiedzy należałoby uwzględnić
podstawowe skutki i ograniczenia wynikające z procesu globalizacji dla krajów rozwijających się, które podejmują próbę zmniejszenia luki w rozwoju gospodarczym, dzielącej te pierwsze od krajów rozwiniętych.

Jacek Sójka

Polityczne, społeczne i kulturowe źródła współczesnego
kryzysu
dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych UAM, Zakład Etyki Gospodarczej

Streszczenie:
Referat dotyczył będzie początków kryzysu czyli załamania się rynku kredytów hipotecznych w USA. Będzie
odwoływał się do ustaleń tzw. socjologii gospodarczej, która wydobywa szereg nowych okoliczności kryzysu
na Wall Street. Sekurytyzacja kredytów hipotecznych, która doprowadziła do upadku tego rynku była jednak rzeczywistą i przełomową innowacją finansową i to wymyśloną przez polityków z otoczenia prezydenta
Johnsona. Socjologia ekonomiczna przypomina nam zatem o potrzebie kompleksowego spojrzenia na zjawiska gospodarcze, które ukazałoby nam zarówno racjonalność jak i irracjonalność mechanizmów rynkowych
i mogłoby stanowić punkt wyjścia dla debaty nad koniecznymi regulacjami prawnymi. Debata ta toczy się od
jakiegoś czasu. Np. ostatni prezes Financial Services Authority w Wielkiej Brytanii (przekształconej w 2013
roku w dwa odrębne ciała nadzoru finansowego) sugerował nawet, iż należałoby prawnie odróżnić banki od
innych firm, w których dopuszczalny jest bardziej liberalny stosunek do zarządzania ryzykiem.

Kazimierz Starzyk

Studia doktoranckie jako determinanta jakości kształcenia
ekonomicznego w warunkach transformacji systemowej
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej/ Instytut Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych

Streszczenie:
Tłem dla podjętego problemu są założenia Procesu Bolońskiego oraz doświadczenia płynące z jego realizacji w krajach UE. W tym kontekście rozważa się pytania: Jaką wartość ma doktorat dla nauki i gospodarki;
Czy posiadanie doktoratu pozwala na uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy; Jak rozwijać studia anglojęzyczne; Czy na szerszą skalę wprowadzać tzw. doktorat zawodowy; Jak rozwijać wspólne programy kształcenia, w tym międzynarodowe. W tym celu nawiązuje się m.in. do doświadczeń Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Australii. Jednym z ciekawszych tych doświadczeń są szkoły studiów doktoranckich akredytowane
przy wyższych uczelniach.
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Konkluzją referatu jest twierdzenie, że podstawową przesłanką budowy innowacyjnej i tym samym konkurencyjnej w skali globalnej polskiej gospodarki jest odpowiednie kształtowanie akademickiego środowiska
ekonomicznego oraz jego związków z biznesem i administracją centralną. Kluczowa rola w budowie tych
trójkątnych zależności przypada studiom doktoranckim dlatego, że w następstwie towarzyszącego im rozwoju kadry badawczej i dydaktycznej, a w konsekwencji także eksperckiej i menadżerskiej, stanowią one
podstawową determinantę podwyższania jakości oraz rynkowej przydatności wszystkich rodzajów studiów
ekonomicznych.
Słowa kluczowe: jakość kształcenia ekonomicznego, studia doktoranckie, Proces Boloński, doktorat zawodowy, współpraca akademia – biznes, programy i projekty międzynarodowe, szkoła studiów doktoranckich.

Magdalena Kinga
Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności
polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych – próba
oceny lat 2000–2012
dr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych / Katedra Makroekonomii / Instytut Ekonomii

Streszczenie:
Polskie przedsiębiorstwa od wielu już lat intensyfikują swoją ekspansję międzynarodową wykorzystując
w tym celu różne tryby wejścia na rynki zagraniczne, od eksportu, poprzez kooperację kapitałową aż po
najbardziej zaawansowaną i długotrwałą formę jaką są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Dynamiczny
wzrost wartości BIZ lokowanych za granicą zauważalny jest od 2005 roku, a ich skumulowana wartość wyniosła już 40 mld USD. Na tle nowych państw członkowskich Polska według danych UNCTAD uznawana jest
za największego inwestora bezpośredniego wśród państw Europy Środkowej. Struktura geograficzna polskich BIZ wskazuje na ich koncentrację w krajach europejskich, a szczególnie w Luksemburgu, Szwajcarii,
Niderlandach, Wielkiej Brytanii, Republice Czeskiej, Niemczech i Belgii.

Władysław Strykowski

Zrównoważona produkcja i konsumpcja drewna w UE
w warunkach spowolnienia gospodarczego
dr
Instytut Technologii Drewna

Streszczenie:
Referat obejmuje następujące kwestie:
Ważniejsze pojęcia, napędowe siły zewnętrzne; globalizacja; substytuty; trendy społeczne; konkurencja dla
zasobów; zmiany własności lasów; siły wewnętrzne; struktura przemysłów opartych na drewnie i inwestycje;
dojrzałe przemysły rynkowe; środowiskowe atrybuty przemysłów opartych na drewnie; potencjał dla innowacji; strategiczne wybory z uwzględnieniem drewna; promocja drewna; współpraca w zabezpieczaniu dostaw
drewna; klastry w sektorze leśno‑drzewnym; nowy paradygmat w gospodarce drewnem; drewno surowcem
strategicznym. Wnioski.

Zbigniew Strzelecki

Demograficzne wyzwania: Świat, Europa, Polska
prof. dr hab.
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno‑Społeczne

Streszczenie:
Dyskurs naukowy o relacjach w świecie nie może być prowadzony jeśli będziemy pomijać problematykę
rozwoju demograficznego. Zaludnieni świata wzrośnie z obecnych 7 mld mieszkańców do 9,3 mld w 2050r.,
oraz do 10,1mld w 2100 r. Ludność Europy zmniejszy się o 2,2 mln do 593 mln. W krajach Europy Wschodniej
w tym i w Polsce procesy depopulacyjne będą się pogłębiać a wszystkie pozostałe kontynenty będą zaś rozwijać się demograficznie. Najważniejszą płaszczyzną przemian demograficznych będzie skala starzenia się
w tym także zmiany w wielkości zasobów pracy. Ludność Europy i Ameryki Północnej w tym i Polski cechować
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będzie najgłębsze zaawansowanie procesu starzenia się a Europa będzie jedynym regionem świata, gdzie
zasoby pracy będą się kurczyć. Przed Polską w tej sytuacji, na porządku dziennym staje problem konieczności prowadzenia dalszych reform dla zapobieżenia lub przynajmniej osłabienia konsekwencji starzenia się
ludności i kurczenia się zasobów pracy oraz konsekwentnej i kompleksowej polityki ludnościowej. Dalszy rozwój demograficzny jako warunek rozwoju gospodarek krajów UE, w tym i Polski, zależeć będzie od imigracji,
gdzie źródłami napływu mogą być w większości kraje Afryki i Azji. To określa skalę wyzwań, na które musi
przygotowywać się już w najbliższym czasie UE i Polska.

Mirosław Sułek

Nakłady i efekty w ludzkim działaniu
dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosunków Międzynarodowych

Streszczenie:
Ludzie rywalizują o moc socjologiczną ( w wypadku państw są to zmagania o potęgę) , tzn. dążą do jej maksymalizacji, w warunkach ograniczonych zasobów, tworząc społeczne systemy działania. Mają przy tym do
wyboru tylko dwie drogi – albo dobrowolną współpracę, albo walkę. W rzeczywistym życiu społecznym nie
ma absolutnej współpracy, ani absolutnej walki – jest ono syntezą współpracy i walki w różnych proporcjach,
narzuconych przez decyzje ludzi i warunki otoczenia. W efekcie na społeczny system działania składają
się trzy podsystemy (wyróżnione na zasadzie konwencji terminologicznej) – współpracy, walki i rywalizacji.
Współpraca i walka należą do tzw. sfery realnej, natomiast rywalizacja – do sfery regulacji. Maksymalizacja
mocy socjologicznej wymaga sprawnego działania, która z kolei domaga się przestrzegania określonych zasad. Otóż zasady sprawnego działania we współpracy są całkowicie odmienne od zasad sprawnego działania
w walce. Jeszcze inny charakter ma działalność regulacyjna. W referacie przedstawiono te zasady jako wytyczne całościowych rachunków optymalizacyjnych w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza na szczeblu państwowym.

Elżbieta Szaruga

Model kosztów utraconej produktywności z tytułu
przedwczesnej śmierci w wypadkach drogowych
mgr
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Systemów i Polityki
Transportowej

Streszczenie:
W artykule stworzono ekonometryczny model kosztów utraconej produktywności z tytułu przedwczesnej
śmierci w wypadkach drogowych dla Polski (lata 2002–2012), opierając się na metodzie MNK. Omawiane
koszty, są jedną ze składowych kosztów zewnętrznych wypadków drogowych, które ponosi całe społeczeństwo i gospodarka w wyniku negatywnej działalności osób trzecich. Powstają one w momencie, gdy jedna
jednostka/grupa jednostek wpływa na funkcje dobrobytu (możliwości produkcyjne i konsumpcyjne) innych
podmiotów. Analiza wpływu zmiennych na koszty utraconej produktywności dostarczyła informacji na temat
obszarów problemowych, wymagających szczególnej uwagi i usprawnienia w kontekście polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, polityki transportowej. Zwrócono szczególną uwagę na koncepcję zrównoważonego
rozwoju i problem sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej. Interpretacja parametrów strukturalnych, istotnie
wpływających na omawiane koszty dostarczyła informacji na temat: po pierwsze – wysokości marginalnych
kosztów utraconej produktywności według różnych kategorii, tj. sprawstwa, przyczyn wypadku, obszaru,
pory doby, rodzaju drogi, wieku sprawcy i po drugie – realnych celów do osiągnięcia.
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Adam Edward
Szczepanowski

Egzogenne i endogenne determinanty rozwoju turystyki
w regionie – na przykładzie województwa podlaskiego
dr
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydział Gospodarki Przestrzennej

Streszczenie:
Region ten jest ważnym przedmiotem badań ze względu na dotychczasowe zapóźnienia rozwojowe, na które
wskazuje m.in. Unia Europejska. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę i rolę regionu w rozwoju społeczno‑ gospodarczym kraju ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego. Druga część
opracowania skupia się na wskazaniu najistotniejszych egzogennych i endogennych determinantów rozwoju
turystyki w województwie podlaskim, które posiada wysoki potencjał walorów przyrodniczo‑kulturowych. Wyłonienia najważniejszych czynników (z podziałem na czynniki ekonomiczne, społeczne, techniczne i technologiczne oraz środowiskowe) dokonano na podstawie badań pilotażowych autora, przeprowadzonych w województwie podlaskim w 2013 r.

Wiesław Szczęsny

Wzrost gospodarczy i jego beneficjenci
dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania

Streszczenie:
W artykule poruszam problem partycypacji w efektach wzrostu gospodarczego. Punktem wyjścia jest teza,
że wzrost gospodarczy rozumiany jako powiększanie sumy dóbr i usług w skali kraju nie odzwierciedla korzyści, jakie osiąga z tego tytułu jednostka lub dana grupa społeczna. Przedmiotem rozważań są dwie kwestie.
Pierwsza z nich dotyczy nierówności społecznych w dostępie do dóbr i usług wchodzących w skład produktu
krajowego oraz funkcji redystrybucyjnej realizowanej przez finanse publiczne. Dla zilustrowania problemu
wykorzystano wskaźniki rozwoju społeczno‑gospodarczego i koncentracji dochodów opracowywane przez
agendy OECD i Eurostat. Druga kwestia związana jest ze zjawiskiem globalizacji i pojawieniem się alternatywnego w stosunku do realnej gospodarki źródła dochodów, jakim są instrumenty finansowe. Zamierzeniem
autora jest wykazanie, że korzyści z tych transakcji są wypadkową nie tylko ryzyka rynkowego, ale także
dostępu do wiarygodnej informacji finansowej. Czynnik ten wykorzystywany jest w transakcjach rynkowych
i sprzyja pogłębianiu się nierówności społecznych.

Andrzej Szplit

Od Maxa Webera do ładu gospodarczego teorii ordo
prof. dr hab.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Zarządzania i Administracji

Streszczenie:
Nauki ekonomiczne, w tym o zarządzaniu bardzo znacząco poszerzają obszar przedmiotu badań, poszukując jednocześnie immanentnych dla siebie metod badawczych, porządkując wiedzę o paradygmatach i prawach, czy też o wiarygodnych prawidłowościach. Zarazem są lub mogą być w relacjach z innymi naukami
i teoriami. W artykule podane są uwarunkowania poczynając od klasycznego modelu Webera z jego koncepcjami kompetencji i odpowiedzialności aż do modelu funkcjonowania działalności gospodarczej według
teorii ordo. W artykule podnosi się konieczność po pierwsze zapewnienia przejrzystości funkcjonowania
podmiotów, tak aby wymagania były jasne i czytelne, a jednocześnie efekty działalności były przedmiotem
oceny. Po drugie wydaje się konieczne reagowanie na sygnały rynkowe, gdzie pomocne byłyby koncepcje
nowej ekonomii instytucjonalnej. W konsekwencji proponowany jest czteroczłonowy model funkcjonowania
działalności gospodarczej w procesie projektowania ładu gospodarczego.
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Jan Jacek Sztaudynger

Małżeństwa i dzietność a wzrost gospodarczy w Polsce
prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki
Katedra Ekonometrii

Streszczenie:
Malejąca liczba nowo zawieranych małżeństw i spadająca dzietność kobiet są ważnymi problemami demograficznymi i społecznymi w Polsce. W populacji maleje udział osób w wieku aktywności zawodowej. Tym
problemem nie będziemy jednak zajmować się, mimo że w perspektywie dziesięcioleci będzie on destabilizował rozwój społeczno‑gospodarczy.
Będziemy weryfikowali trzy hipotez:
1. Spadek liczby zawieranych małżeństw powodował spadek dzietności kobiet;
2. Spadek dzietności kobiet powodował spowolnienie wzrostu wydajności pracy;
3. Spowolnienie dynamiki wydajności i, będący tego konsekwencją, spadek poziomu PKB, powodowały
spadek liczby zawieranych małżeństw.
Hipotezy te będą weryfikowane na podstawie modelu ekonometrycznego dla Polski. Opisuje on powiązania
małżeństw, dzietności i wzrostu gospodarczego, które, naszym zdaniem, spowalniały wzrost gospodarczy.
Będziemy badali czy zmiany rodziny, polegające coraz rzadszych małżeństwach, częstszych związkach
kohabitacyjnych z mniejszą liczbą dzieci, spowalniała gospodarkę. Spór o model rodziny, toczony głównie
w kontekście odmiennych systemów wartości, ma, naszym zdaniem, niedoceniane uwarunkowania i skutki
ekonomiczne.

Ewelina Szuba,
Walenty Poczta

Efekty integracji Polski z Unią Europejską w sektorze rolnym
mgr
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie
prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno‑Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
w Agrobiznesie

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie skutków wpływu akcesji Polski do UE na rozwój rolnictwa w Polsce
w ujęciu sektorowym (mezoekonomicznym). Po przystąpieniu do Wspólnoty polska gospodarka rolno‑żywnościowa zaczęła funkcjonować na Jednolitym Rynku Europejskim oraz otrzymywała wsparcie ze środków
WPR. Wiązało się to ze zmianami popytu na produkty rolno‑żywnościowe (wzrost popytu wewnętrznego i zewnętrznego) oraz z oddziaływaniem na stronę podażową (wsparcie strukturalne gospodarstw oraz wsparcie
dochodów rolniczych). W celu ukazania wpływu akcesji na rolnictwo polskie analizie poddane zostały zmiany
w produkcji i dochodach uzyskiwanych w rolnictwie po przystąpieniu do UE (w porównaniu do okresu sprzed
akcesji), a także przemiany strukturalne, jakie nastąpiły w tym sektorze (m. in. zmiany w strukturze obszarowej i ekonomicznej gospodarstw, zmiany w zasobach czynników produkcji). Analiza została przeprowadzona
w oparciu o dane pochodzące z powszechnej statystyki publicznej krajowej i UE, w tym z Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa publikowanych przez Eurostat.
Słowa kluczowe: integracja, sytuacja ekonomiczna, rolnictwo
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Stanisław Szukalski

Polska na rynku offshoringu usług biznesowych
prof. dr hab.
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny,Instytut Ekonomii, Katedra
Makroekonomii

Streszczenie:
Transgraniczny transfer nowoczesnych usług biznesowych to jedna z najbardziej charakterystycznych cech
rozwoju usług i ich internacjonalizacji. Tworzenie centrów usług wsparcia jest niezależnym biznesem, w ramach którego obsługuje się powierzone usługi przy zastosowaniu zoptymalizowanych i wystandaryzowanych
procesów oraz zintegrowanych systemów informatycznych. Dziś rynek dla lokalizacji usług biznesowych rozciąga się na niemal każdą szerokość geograficzną. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie o pozycję
Polski na globalnym rynku usług oraz jego możliwości rozwojowe, biorąc pod uwagę czynniki determinujące
delokalizację usług.

Aleksandra Szunke

Implikacje niestandardowej polityki monetarnej na świecie dla
gospodarki globalnej. Perspektywa pokryzysowa
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Bankowości i Rynków
Finansowych

Streszczenie:
Polityka pieniężna stanowi ważny filar gospodarki, wpływający bezpośrednio na kondycję sektora bankowego. W zależności od przyjętej strategii może wspomagać funkcjonowanie instytucji bankowych, jak i ograniczać ich nadmiernie ryzykowną działalność. Studium literaturowe wskazuje na istnienie znacznej liczby publikacji, w której wskazuje się przebieg działań, implementowanych przez banki centralne w okresie globalnego
kryzysu finansowego oraz potencjalne skutki zastosowania instrumentów niestandardowych. Wciąż jednak
dowody empiryczne co do ich rzeczywistych konsekwencji nie są ostateczne. Jeszcze przed eskalacją niestabilności, Bernanke, Reinhart i Sack (2004) analizowali skuteczność niekonwencjonalnych narzędzi monetarnych w obniżaniu długoterminowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Uzyskane
wyniki potwierdzały w dużej mierze skuteczność polityki zerowych stóp procentowych oraz łagodzenia ilościowego. Opracowanie ma na celu wskazanie implikacji niestandardowej polityki monetarnej zastosowanej
przez wybrane banki centralne, ze zwróceniem uwagi na konsekwencje dla stabilizowania sektora bankowego, sfery realnej gospodarki oraz wsparcia ożywienia gospodarczego.

Joanna
Szwacka‑Mokrzycka

Zachowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
w okresie kryzysowym
dr hab.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych/Katedra Polityki Europejskiej, Finansów
Publicznych i Marketingu

Streszczenie:
Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta złożoność rynku żywnościowego, będąca wynikiem wysokiego stopnia
nasycenia potrzeb żywnościowych w Polsce i ograniczonymi możliwościami generowania popytu krajowego
i zewnętrznego. Przyczyną tego jest kryzys gospodarki światowej z lat 2008–2009.
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji obecnej i możliwości rozwoju wybranych branż przemysłu spożywczego w warunkach gospodarki kryzysowej w Polsce.
Analizie podlegają dwie branże: tłuszczowa i przetworów mlecznych.
Analizą objęto lata 2008–12, czyli okres kryzysu światowego i następującej za nim sytuacji pokryzysowej.
W opracowaniu wykorzystano bogaty materiał empiryczny, pochodzący zarówno z badań własnych, jak i licznych źródeł wtórnych.
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Punktem wyjścia rozważań jest analiza wybranych elementów otoczenia ekonomicznego. Następnie przeprowadzono ocenę atrakcyjności inwestycyjnej wybranych do badań branż oraz ocenę pozycji rynkowej
przedsiębiorstw. Ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstw została poprzedzona analizą koncentracji.Przedstawione powyżej analizy stanowią podstawę do wypracowania scenariuszy rozwojowych wybranych branż
przemysłu spożywczego w Polsce.

Paulina Szyja

Wymiar ekonomiczny i społeczny bezpieczeństwa
ekologicznego w Polsce
dr
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki
Gospodarczej

Streszczenie:
Tematyka bezpieczeństwa ekologicznego jest stosunkowo rzadko przedstawiana zarówno w literaturze, jak
i z perspektywy polityki ekologicznej państwa. Kwestia ta pomijana jest również w kontekście współczesnych
procesów gospodarczych i ich oddziaływania na jakość życia człowieka w środowisku naturalnym. Zagadnienie to zyskuje jednak na znaczeniu w powiązaniu z zasadami kształtowania trwałego i zrównoważonego
rozwoju.
Pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego (podobnie jak bezpieczeństwa w ujęciu ogólnym) należy postrzegać
w wymiarze negatywnym i pozytywnym. Zatem z jednej strony przez sytuacje zagrożenia, z drugiej jednak
jako szansę dla rozwijania warunków, które zapewnią odpowiednią jakość życia ludzi oraz warunki dla procesów gospodarowania. Istotne jest zwrócenie uwagi na koszty społeczne i ekonomiczne możliwości pojawienia się, jak i istnienia zagrożeń ekologicznych oraz ich następstw. Jednocześnie jednak należy dostrzegać
korzyści, jakie mogą się pojawić w związku z kształtowaniem warunków ograniczających te zagrożenia.

Maria Szyszkowska

Znaczenie własności spółdzielczej oraz negatywny wpływ
liberalizmu ekonomicznego na psychikę człowieka
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie:
Neoliberalizm umacnia jeden typ własności, uprawomocnia rywalizację i konkurencję, prowadzi do wojen, bowiem przynoszą one korzyści materialne, nie prowadzi do wytworzenia się rzeczywistych wspólnot. Ustrój
demokratyczny wymaga dużej liczebnie grupy obywateli średniozamożnych o czym już pisał Arystoteles. Zatrzymanie procesu głębokiego rozwarstwienia materialnego społeczeństwa może przynieść rozwój własności
spółdzielczej, opartej o idee pierwszej połowy XX wieku, by wymienić teorię Edwarda Abramowskiego. Własność spółdzielcza przyczynia się do rozwoju duchowego człowieka wyrabiając wartościowe cechy charakteru mające istotne znaczenie w ustroju demokratycznym, w państwie zdecentralizowanym. Wolność, równość
i braterstwo tylko w warunkach własności mieszanej przestaną być wartościami jedynie formalnie głoszonymi.
Ponieważ w Polsce Kościół jest siłą polityczną, więc powołam pogląd papieża Jana XXIII, który stwierdził, że
własność prywatna jest tylko jednym z możliwych sposobów regulowania stosunków ludzkich oraz że własność
spółdzielcza i państwowa pozostają w zgodzie, podobnie jak własność prywatna, z prawem naturalnym.
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Dariusz Ścigała

Pozycja gospodarki polskiej w ramach globalnych łańcuchów
wartości
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Handlu Zagranicznego

Streszczenie:
Polska gospodarka w ciągu ostatnich dwóch dekad niewątpliwie zmieniła swoją pozycję w międzynarodowym podziale pracy. Integracja z UE doprowadziła do istotnego wzrostu zarówno eksportu jak i zagranicznej wartości dodanej w eksporcie (co wiąże się z importem produktów pośrednich). Równocześnie napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych fundamentalnie zmienił strukturę gospodarczą. Podział korzyści
w ramach globalnych łańcuchów wartości uzależniony jest od zdolności przechwycenia najwartościowszych
ogniw, które najczęściej znajdują się na samym końcu łańcucha, blisko rynków na produkty finalne. Konieczne jest więc stworzenie warunków, dla samorzutnego rozwoju, wzrostu polskich przedsiębiorstw mogącym
sprostać globalnej konkurencji w dziedzinach obiecujących najwyższą wartość dodaną. Czy i w jakim stopniu
gospodarka polska jest w stanie zmienić podział zysków z międzynarodowego podziału pracy na własną korzyść? Odpowiedzi na to pytanie może dostarczyć analiza pozycji polskiej gospodarki w ramach globalnych
łańcuchów wartości, z użyciem takich narzędzi jak np. TIVA (trade in value‑added).

Bogdan Ślusarz,
Dariusz Stankiewicz

Wielokulturowość na pograniczu polsko‑niemieckim w świetle
wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na
przykładzie województwa lubuskiego
prof. dr hab.
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania Administracją
Publiczną
dr
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Streszczenie:
Współcześnie można zaobserwować wzrost zainteresowania rolą kultur w osiąganiu sukcesu ekonomicznego. Istniejące narodowe różnice kulturowe mogą prowadzić do powstawania wielu barier efektywnej współpracy ale również przyczyniać się do budowania wspólnej rzeczywistości.
Zaprezentowany w artykule przykład Polski i Niemiec dotyczący województwa lubuskiego, wskazuje, że
mimo wielu złych, historycznych doświadczeń, udaje się nie tylko nawiązywać współpracę ale te współpracę
rozwijać z pożytkiem dla obu stron wykorzystując jako katalizator fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
Kultura w relacjach pomiędzy partnerami, przestała być już traktowana jako zamknięta całość, której należy
się szczególna ochrona, a zaczęła jako aktywne, rozwijające się zjawisko za pomocą którego można łączyć
przeciwieństwa.
Szansą na dalszą dobrą współpracą na pograniczu polsko‑niemieckim, wspieranie procesów kulturowych
i integracji odnośnie do współpracy polsko‑niemieckiej, pomiędzy Lubuskim i Brandenburgią jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej w latach 2014–2020.

Marta Śmigla

Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w Unii Europejskiej
w warunkach WPR po 2003 roku
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii/ Katedra Makroekonomii i Gospodarka Żywnościowa

Streszczenie:
Celem głównym rozważań było określenie czynników warunkujących zmienność produkcji mleka w wybranych makroregionach Unii Europejskiej. Czynniki te podzielono na trzy grupy: relacje cenowo‑kosztowe,
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dostępność czynników produkcji i wpływ czynnika ludzkiego. Zbadanie, czy produkcja mleka determinowana
jest w większym stopniu czynnikami cenowymi, zasobowymi czy też instytucjonalnymi pozwoli na zdefiniowanie przyczyn zróżnicowania unijnego rynku mleka, a także określenie implikacji tego zróżnicowania
dla sektora mleczarskiego w Polsce. Umożliwi to określenie pozycji konkurencyjnej polskiego sektora mleczarskiego na rynku krajów Unii Europejskiej. Na podstawie wyników analizy czynnikowej zidentyfikowano
czynniki, które miały decydujący wpływ na procesy dostosowań ekonomicznych gospodarstw mlecznych, ale
także które z makroregionów Unii Europejskiej rozwinęły się po 2004 roku najbardziej, a które pogorszyły
swoją pozycję konkurencyjną.

Ivan Telega

Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego – zarys problemu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenie:
Pojęcie kapitału naturalnego jest jednym z kluczowych pojęć w ramach tzw. ekonomii rozwoju trwałego
(sustainability economics) jednak możliwość jego zastosowania badaniach empirycznych są ograniczone
ze względu na brak wypracowanej metodyki oceny. W pracy podjęto próbę oceny 23 wybranych krajów Europy za pomocą syntetycznego wskaźnika zużycia kapitału naturalnego. Wskaźnik oparty na wskaźnikach
cząstkowych: wskaźniku całkowitego zapotrzebowania materiałowego (zużycia ilościowe) oraz wybranych
wskaźnikach jakości środowiska (zużycie jakościowe). Uzyskane wyniki nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Nie jest obserwowana korelacja wartości wskaźnika zużycia kapitału naturalnego
ze wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI) lub PKB na mieszkańca. Przyczyną może być zbyt mała próba
krajów (kraje Europy), co wynika z ograniczeń dostępności jednolitych danych statystycznych, jak również
niedoskonałość zaproponowanej metody.

Eugeniusz Toczyłowski

Bariery efektywności mechanizmów rynkowych i regulacyjnych
w infrastrukturalnych sektorach gospodarki
prof. dr hab. inż.
Politechnika Warszawska
Wydział EiTI, Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych

Streszczenie:
W systemach zarządzania w sektorach infrastrukturalnych oczekuje się spełnienia wielu specyficznych ograniczeń technicznych i zasobowych oraz wymagań związanych np. realizacją procesów w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj oczekuje się również realizacji celów ekologicznych oraz uwzględnienia szerszych wymagań zrównoważonego rozwoju. W tej sytuacji typowe mechanizmy rynkowej alokacji zasobów napotykają na
istotne ograniczenia efektywnościowe, podobnie jak i wspierające je mechanizmy regulacji. Przedmiotem
analizy jest próba łagodzenia napotykanych barier efektywności mechanizmów rynkowych i regulacyjnych
dzięki rozwojowi wielotowarowych mechanizmów obrotu, rozwojowi technologii ICT ułatwiających tworzenie
„smart systems” oraz internalizacji czynników zewnętrznych w modelach regulacji rynkowej.
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Tomasz Tokarski,
Tomasz Misiak,
Katarzyna Mroczek,

Zróżnicowanie bezrobocia w regionach UE
prof. dr hab.
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Ekonomii Matematycznej
dr
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania – Katedra Ekonomii
mgr
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Ekonomii Matematycznej

Streszczenie:
Współczesny rynek pracy to jeden z ciekawszych a zarazem najbardziej problematycznych obszarów badań w ekonomii. Główną przyczyną tego jest przede wszystkim występowanie zjawiska wysokiego poziomu
bezrobocia a jednocześnie jego przestrzennego zróżnicowania zarówno na poziomie krajów jak i regionów.
Ponadto okazuje się, iż rynek pracy jest wyjątkowo wrażliwy na sytuacje kryzysowe w gospodarce, czego
przykładem jest wzrost stóp bezrobocia w wielu krajach Europy po 2008 roku.
Głównym celem artykułu jest analiza zróżnicowania stóp bezrobocia oraz określenie kierunku i siły wpływu wybranych determinant na przyrosty owych stóp wśród regionów Unii Europejskiej. W pracy znajdują
się zarówno opisowe analizy zróżnicowania jak również oszacowania parametrów wybranych determinant
wynikających z przedstawionego modelu teoretycznego. Prowadzone w opracowaniu rozważania oparto na
danych panelowych dla 270 regionów Unii Europejskiej (NUTS 2) w latach 2000–2010. Ponadto dla potrzeb
porównania wyników regiony UE pogrupowano oraz dokonano oszacowań parametrów zaproponowanego
modelu wśród regionów krajów UE15, UE12, UE10 oraz w regionach krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Danuta A. Tomczak

Jaki model gospodarki w dobie globalizacji
dr
Ostfold University College, Norwegia
Faculty of Business, Languages and Social Sciences

Streszczenie:
Postęp globalizacji i przechodzenie od kapitalizmu przemysłowego do kapitalizmu finansowego zmieniły
zarówno podstawy gospodarki rynkowej. Sektor finansowy stał się dominujący w gospodarce światowej,
zmieniając etos pracy w etos sprytu i pogoni za „rent seeking”. Zmianie ulegly instytucje i metody kierowania
gospodarka, a takze standardy moralne stosunków między jednostkami i grupami. Referat przedstawia efekty globalizacji, jej wpływ na rozwój gospodarki, na wybranych przykładach. Dalej wykazuje niedostosowanie
tradycyjnej teorii ekonomii i polityki gospodarczej do tych przemian oraz przedstawia koncepcje innego rozumienia rozwoju społeczno‑gospodarczego. Model gospodarki rozwojowej wymaga przywrócenia właściwych
proporcji między sektorami realnym i finansowym, zmiany celów i instrumentów polityki fiskalnej i monetarnej,
wzmocnIenia roli państwa. Harmonijny rozwój to rozumne rządzenie (governance). Przedstawiona jest także
koncepcja witalizacji regionów – regionów glokalnych, tzn takich, które potrafią wykorzystać dobrodziejstwa
globalizacji a poprzez lokalne innowacje spoleczne uniknąć jej negatywnych stron.
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Magdalena Tryba

Dyfuzja wiedzy i innowacji jako czynnik poprawy
konkurencyjności polskich regionów
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Nauk Ekonomicznych/Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich
Studiów Regionalnych

Streszczenie:
Polskie regiony przechodzą ciągłe zmiany, których celem jest dostosowanie ich do zmieniających się warunków gospodarczych zarówno w Europie jak i na Świecie. Restrukturyzacja gospodarcza krajów niewątpliwie
poprawia ich konkurencyjność rozwojową. Dla krajów rozwijających się dostęp do zagranicznych źródeł kapitału jest bardzo ważny, ponieważ w sytuacji niedoboru własnych środków finansowych oraz technologicznych, kapitał ten sprzyja w prowadzeniu dalszych reform gospodarczych i co najważniejsze, determinuje
skuteczność podjętych działań w kierunku wzrostu konkurencyjności krajowej i regionalnej.Dlatego istotną
rolę odgrywa tu napływ BIZ wraz z know‑how, rozwiązaniami technologicznymi itp. Dzięki temu istnieje szansa, iż przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dostęp do nowej wiedzy, technologii, a gospodarka krajowa
i regionalna otrzyma bodziec do rozwoju gospodarczego. Dyfuzja wiedzy oraz innowacji poprzez BIZ stwarza
możliwości powiązań gospodarczych pomiędzy filiami korporacji transnarodowych i przedsiębiorstwami krajowymi. Współpraca ta może w skutkować podniesieniem poziomu wiedzy i innowacyjności nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także w gospodarce regionu.

Marta Wajda‑Lichy

Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich
Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2009–2010
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Makroekonomii

Streszczenie:
Badania nad źródłami i sposobami rozprzestrzeniania się kryzysu finansowego 2008–2009 potwierdzają, że
dla gospodarek z Europy Środkowo‑Wschodniej handel zagraniczny okazał się być jednym z głównych kanałów transmisji zakłóceń. Wobec wyzwań, jakie czekają gospodarki UE w zakresie dostosowań po kryzysie
2008–2009 pojawia się pytanie, czy wymiana handlowa w okresie ożywienie wzrostu gospodarczego okaże
się równie istotnym, jak w czasie trwania kryzysu, kanałem oddziaływania na koniunkturę. Zaobserwowany
w okresie 2010–2012 dynamiczny wzrost wymiany handlowej we wszystkich omawianych krajach skłania do
badań w zakresie przyczyn ożywienia handlu zagranicznego. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie źródeł wzrostu eksportu i importu w nowych krajach członkowskich po kryzysie 2008–2009. Szczegółowe zadania badawcze koncentrują się na problemie czy ożywienie w eksporcie i imporcie dotyczyło głównie
wymiany z innymi gospodarkami UE, czy wiązało się z realizowaniem handlu z krajami trzecimi. Analizując
wewnętrzne powiązania handlowe krajów UE wyróżniono dwie grupy krajów: należących do strefy euro i pozostających poza wspólnym obszarem walutowym.

Tadeusz Waściński,
Dorota Bienias

Ocena poziomu innowacyjności projektów współfinansowanych
ze środków publicznych
dr hab. inż.
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
mgr
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania

Streszczenie:
Publiczne środki finansowe przeznaczone na realizację projektów innowacyjnych powinny być kierowane
tam, gdzie przynoszą najlepsze efekty. Wybór najbardziej innowacyjnych projektów jest jednak niezwykle
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trudny i wymaga kompleksowej wiedzy technicznej, ekonomicznej i kompetencji w zakresie zarządzania.
Praktyka pokazuje, że tylko precyzyjne określenie kryteriów oceny projektów pozwala na wsparcie publiczne
tych, którzy mogą osiągnąć sukces we wdrożeniu wyników prac badawczo‑rozwojowych do praktyki gospodarczej. Celem artykułu jest krytyczna analiza kryteriów stosowanych przy wyborze projektów przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
pod kątem oceny innowacyjności. W wyniku analizy uzyskane zostaną odpowiedzi na pytania badawcze: czy
obowiązujące kryteria wyboru projektów pozwalają na wybór tych, które prowadzą do wzrostu innowacyjności gospodarki i czy przyczyniają się do zwiększenia wkładu prywatnego na działalność B+R w Polsce?

Tadeusz Waściński,
Lidia Sobczak

Antecedencje sukcesu innowacji
dr hab. inż.
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
mgr
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania

Streszczenie:
Przedstawiony materiał jest krótką rozprawą na temat sukcesu innowacji i okoliczności go poprzedzających.
W materiale dokonuje się prezentacji niektórych badań nad czynnikami sukcesu. Demonstruje się w nim
przykłady prowadzonych w przedmiotowej sprawie poszukiwań dla konkretnej fazy procesu innowacji i rodzaju wprowadzanej innowacji. Na tym tle dyskutuje się potrzebę prowadzenia eksploracji układu sprzyjających sukcesowi warunków dla całego procesu innowacji, niezależnie od fazy, i dla konkretnego typu innowacji. Proponuje się analizować niniejsze warunki w trzech obszarach: Okazji, Motywacji i Umiejętności oraz
przy wykorzystaniu dotychczasowego dorobku teorii przedsiębiorczości i innowacji dowodzi się zasadności
testowania niniejszych obszarów w pierwszej fazie procesu innowacji. Tym samym postuluje się dookreślać
Możliwość przez wymieniony zbiór.

Krzysztof Wąsowicz

Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych
przedsiębiorstw uzyteczności publicznej na przykładzie
lokalnego transportu zbiorowego
mgr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów/ Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

Streszczenie:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są ważnymi wykonawcami zadań publicznych państwa i jednostek
samorządu terytorialnego. Wybierają one najczęściej formę spółek prawa handlowego i jako takie muszą
osiągać zyski niezbędne do finansowania rozwoju. Świadcząc jednak usługi użyteczności publicznej których
ceny stanowią organy ich założycieli w tym rady miasta, nie dysponują możliwością kształtowania cenowych
wariantów sprzedaży tych świadczeń. Definiowanie więc efektywności i kryteriów oceny przedsiębiorstw
użyteczności publicznej ma swoją odrębność, a w literaturze i badaniach brakuje rozstrzygnięcia tego problemu. W artykule rozpatrywany on będzie w odniesieniu do lokalnego transportu zbiorowego w którym funkcjonują przedsiębiorstwa zarówno prywatne, jak i publiczne które działają na wykształcających się rynkach
konkurencyjnych, zastępujących publicznego regulatora, przez co stanowią interesujący przedmiot badań
nad efektywnością przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
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Barbara Wieliczko

Państwo a rynek w rolnictwie – rolnictwo Polski i UE
w pierwszych dekadach XXI wieku
dr
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy
Instytut Badawczy
Zakład Finansów Rolnictwa

Streszczenie:
Rolnictwo jest sektorem gospodarki, który w większości państw jest szczególnie traktowany przez państwo.
W obliczu wzrastających cen artykułów rolnych zasadność transferu środków do tego sektora jest szeroko dyskutowana. W UE ponadto 80% środków transferowanych do rolnictwa jest uzyskiwane przez 20%
największych gospodarstw rolnych. Najmniejsze gospodarstwa nie mają możliwości zwiększenia konkurencyjności, a proces wychodzenia z rolnictwa jest tak chaotyczny, że nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
W wyniku tego nadal ponad 50% gospodarstw to gospodarstwa niskotowarowe, które mają bardzo niewielki
kontakt z rynkiem. Polityka rolna UE realizuje zarówno cele ekonomiczne, jak i socjalne, ale żadne z nich
nie są realizowane efektywnie i skutecznie, o czym świadczą wyniki finansowe największych gospodarstw
i poziom rozwoju społeczno‑gospodarczego najbardziej peryferyjnych obszarów wiejskich.
Celem artykułu jest pokazanie, jaką rolę w rolnictwie UE pełni państwo oraz wskazanie zadań, które w świetle aktualnych wyzwań stojących przed Wspólnotą i jej rolnictwem powinno pełnić państwo. Z uwagi na strukturę transferów kierowanych do rolnictwa skoncentrowano się na roli odgrywanej przez WPR.

Katarzyna Wierzbicka

Czynniki determinujące decyzje inwestycyjne inwestorów
indywidualnych w Polsce
dr
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Systemów Ekonomicznych

Streszczenie:
Indywidualni inwestorzy stanowią bardzo ważny sektor współczesnej gospodarki, rynku finansowego, a także rynku papierów wartościowych. Ich zaangażowanie kapitałowe jest zróżnicowane, ulega okresowym fluktuacjom. I choć zaangażowanie określonej grupy inwestorów na rynku finansowym z roku na rok wzrasta,
Polska w dalszym ciągu należy do państw, które znajdują się na ostatnich pozycjach w rankingach pod
względem oszczędności przeznaczanych na inwestycje w instrumenty dostępne na tymże rynku. Wynika to
z istnienia kilku czynników, które ogrywają fundamentalną rolę w procesie decyzyjnym. Celem artykułu jest
przedstawienie najważniejszych aspektów wpływających na decyzje inwestycyjne inwestorów indywidualnych w Polsce.

Dariusz Więcek

Rola nowego ładu w przedsiębiorstwie w rozwiązywaniu
priorytetowych problemów zarządzania
dr
Akademia Techniczno‑Humanistyczna
Wydział Zarządzania i Informatyki

Streszczenie:
Krytyczne spojrzenie na zagadnienia współczesnego zarządzania przedsiebiorstwem i ich klarowne sformułowanie może zaowocować bardzo nowatorskimi rozwiązaniami. Przedsiębiorstwa które przyjmują nowatorskie rozwiązania powinny wykształcić w sobie umiejętność zadawania wnikliwych pytań dotyczących firmy
i dyscyplinę ich stawiania.
Firmy uczą się w ten sposób definiowania priorytetowych problemów i na ich podstawie ustalania misji i budowania strategii, która powinna sprzyjać ciągłej i elastycznej realizacji nowego ładu w przedsiębiorstwie
zabezpieczającego zrównoważony rozwój w dłuższym okresie czasu, uwzględniając przy tym zmienność
i niestabilność otoczenia w którym firma musi działać.
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Poprzez takie działania, firmy będą mogły wytworzyć strategiczną przewagę konkurencyjną, wygenerować
prawdziwie rewolucyjne innowacje i poprawić wyniki działalności biznesowej. Można przyjąć tezę, że z zadawania coraz bardziej profesjonalnych pytań rodzą się coraz lepsze wyniki działalności.

Jerzy Wilkin

Ekonomia wolności i ekonomia zniewolenia.
Kiedy ekonomia sprzyja poszerzaniu ludzkiej wolności a kiedy
ją ogranicza?
prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Politycznej

Streszczenie:
Zarówno teorie ekonomiczne, jak i proponowane przez ekonomistów systemy gospodarcze, mechanizmy
i rodzaje polityki gospodarczej są zazwyczaj umocowane w warstwie aksjologicznej. Kategoria wolności
odgrywa bardzo ważną rolę w tych założeniach. Wolność gospodarcza jest jednakże tylko jednym z wymiarów (składników) ludzkiej wolności. Celem referatu jest prześledzenie tego, w jaki sposób określone teorie
ekonomiczne i wynikające z nich implikacje praktyczne sprzyjają poszerzaniu ludzkiej wolności, a kiedy ją
ograniczają. Ważnym zadaniem przeprowadzonej analizy jest pokazanie jak pojawiające się w przeszłości
doktryny ekonomiczne zawłaszczały niektóre sfery wolności wyznaczane i regulowane przez wartości i mechanizmy nie należące do domeny gospodarowania i ekonomii. Rozważania te mogą częściowo przynajmniej wyjaśnić źródła niezadowolenia i frustracji związanej z kryzysową sytuacją, w jakiej znalazły się całe
społeczeństwa bądź liczne grupy społeczne w ostatnich latach. Jest to też przyczynek do dyskusji o stanie
współczesnej ekonomii i jej roli w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych.

Herbert W. Wirth,
Łukasz Kowalik

Budowanie wartości KGHM poprzez przejęcia
prof. dr hab. inż.
Politechnika Wrocławska,
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
mgr
Centrum Studiów i Analiz Strategicznych KGHM Polska Miedź SA

Streszczenie:
Każda firma chcąca utrzymać się na rynku globalnym musi być konkurencyjna w zakresie jakości produktu,
jego nowoczesności i cech do zaspakajania potrzeb społecznych, a co istotne konkurencyjnych kosztów.
Budowanie wartości firmy górniczej jest realizowane w dwóch wymiarach:
1) rozwój organiczny, utożsamiany z efektywnym generowaniem zysku przy wykorzystaniu najnowszych
technik i technologii,
2) fuzje i przejęcia, gdzie celem jest stworzenie potencjału generującego zysk w długim okresie.
W niniejszym artykule zostanie przybliżony drugi wymiar wzrostu wartości firmy globalnej jaką bez wątpienia
jest KGHM Polska Miedz SA. Firma ma za sobą ponad 50 lat tradycji funkcjonowania na jednym złożu rud
miedzi zlokalizowanym na Dolnym Śląsku. Jest też w pełni zintegrowanym producentem miedzi. Jednak ze
względu na swoje warunki geologiczno‑górnicze jest dość droga w eksploatacji.
W skali globalnej konkurencyjności strategia KGHM zakłada stworzenie optymalnego portfela projektów
o różnej fazie rozwoju z naciskiem na ok. 60% udziału w portfelu projektów na etapie eksploatacji generującej przepływy pieniężne.
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Rafał Wisła

Regionalne zróżnicowanie kreatywności przemysłowej
w Polsce
dr
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ

Streszczenie:
Artykuł dotyka nurtu badań nad możliwościami wykorzystania statystyki patentów w badaniach nad rozwojem nauki, techniki, działalności innowacyjnej oraz zmianami strukturalnymi w gospodarce. Intelektualne
podwaliny celowości i możliwości wykorzystania zbiorów informacji patentowej w badaniach naukowych stanowią prace takich badaczy jak: Griliches (1984, 1986, 1990), Pavitt (1984, 1988); Jaffe, Trajtenberg (1993,
1996); Schmoch (1993, 1997, 1999, 2008); Guellec and van Pottelsberghe (2000, 2001, 2007); Cohen (2002,
2003) oraz podręczniki OECD (OECD Patent…,2009). Celami badawczymi opracowania są: identyfikacja
regionalnego zróżnicowania kreatywności przemysłowej w Polsce, określenie jej dynamiki i kierunków w korespondencji z dynamiką wytwarzanej wartości dodanej brutto na poziomie regionalnym (NTS2).

Andrzej Wojtyna

Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce?
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Streszczenie:
W początkowym okresie kryzysu ekonomia głównego nurtu stała się obiektem dosyć powszechnej krytyki
nie tylko zewnętrznej, ale i ze strony własnego środowiska naukowego. Powstało wrażenie, że musi dojść do
radykalnej rekonstrukcji sposobu uprawiania ekonomii i do zmiany układu sił nie tylko między szkołami głównego nurtu, ale także między głównym nurtem a szkołami heterodoksyjnymi. Kolejne lata kryzysu pokazały
jednak, że prawdopodobieństwo takiej rekonstrukcji wyraźnie zmalało. Celem referatu jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało. W myśl pierwszej hipotezy, przyczyną było szybkie i –
ogólnie rzecz biorąc – skuteczne zastosowanie zarówno tradycyjnych, jak i niekonwencjonalnych narzędzi.
Zgodnie z drugą, badania szkół heterodoksyjnych są zbyt rozproszone i słabo zaawansowane, by mogły zaproponować spójną alternatywną teorię. Według trzeciej, kryzys i formułowane wobec ekonomii zarzuty stały
się bardzo silnym impulsem do wypełniania luk w wiedzy teoretycznej i empirycznej, co stępiło ostrze krytyki.

Grażyna Wolska

Różnice poglądów na temat roli państwa w gospodarce.
Poszukiwanie nowego paradygmatu?
prof. dr hab.
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Jedną z kluczowych kwestii będących przedmiotem badań ekonomii jest skuteczność państwa jako regulatora gospodarki rynkowej. Próby poszukiwania nowych, bardziej skutecznych form regulacji przez państwo podejmowane są od czasu powstania ekonomii jako nauki. Zadanie to okazało się jednak bardzo skomplikowane. Trudno jest bowiem skonstruować takie narzędzia ingerencji rządu, które poprawiając rynek, wzmocnią
go, a nie zakłócą. Z tych też powodów zagadnienia związane z rolą państwa jako regulatora rynku pozostają
wciąż nierozwiązane i budzą wiele kontrowersji.
Celem artykułu jest wstępne uporządkowanie pojęcia dotyczącego regulacji oraz próba przedstawienia argumentów wskazujących zasadność, zakres oraz rolę państwa jako regulatora gospodarki rynkowej.
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Michał Gabriel Woźniak

Od gospodarki „ekonów” do zintegrowanego rozwoju, poprzez
nową edukację ekonomiczną
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Ekonomii Stosowanej

Streszczenie:
Wnioskowanie autora jest wyprowadzane z założenia, że zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w każdym systemie zamkniętym lub otwartym jest warunkiem jego równowagi. Z tego założenia
wyprowadzono podejście do rozwoju oparte na badaniu ośmiu sfer: ekonomicznej, politycznej, społecznej,
konsumpcji, technologicznej, kapitału ludzkiego, aksjologicznej oraz natury i biologii. Ten ośmiosferyczny
model posłużył do identyfikacji zewnętrznych ograniczeń integracji procesów rozwojowych i głównych przejawów dezintegracji rozwoju społeczno‑ekonomicznego w Polsce oraz wskazania instytucjonalnych i systemowych warunków harmonizowania procesów rozwojowych.
W artykule dowodzi się, że państwo bez wizji zintegrowanego rozwoju łatwo podporządkowuje się dominującym grupom interesów – współcześnie korporacji dominujących na rynkach finansowych. Autor identyfikuje
również warunki w których państwo może wspomagać oddolne procesy i ukierunkowywać je na zintegrowany
rozwój.

Cezary Wójcik

Korzyści i koszty przyjęcia euro w Polsce: jak jest naprawdę
prof. dr hab.
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Streszczenie:
Raporty na temat przyjęcia euro opracowane w Polsce – i w wielu krajach, które już są członkami strefy euro
– wskazywały na bardzo duże korzyści netto z przyjęcia wspólnej waluty, sięgające nawet 7,5–12% dodatkowego wzrostu PKB (zob. np.: NBP (2009, 2004) czy EC (1990). W kontraście do tych opracowań są realne
doświadczenia wielu krajów, np.: Portugalii, Grecji czy Hiszpanii, w szczególności w kontekście globalnego
kryzysu gospodarczego, który szczególnie piętno odcisnął właśnie na strefie euro.
Jak wytłumaczyć rozziew pomiędzy teoretycznymi obliczeniami a realnymi doświadczeniami? Jakie są „prawdziwe” korzyści z przyjęcia euro? Czy w raportach o przyjęciu euro popełniono błędy metodologiczne?
W referacie podjęta zostanie próba odpowiedzi na powyższe pytania. W oparciu o teorię integracji walutowej
analizie i wyjaśnieniu poddane zostaną poszczególne kanały oddziaływania euro na gospodarkę oraz rola
i znaczenie strategii integracji walutowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyprowadzone zostaną
szczegółowe wnioski dla polityki gospodarczej Polski odnośnie do tempa oraz zasadności przyjęcia euro.
Na tym tle przedstawione zostaną istotne wnioski i oceny dotyczące ekonomistów oraz ekonomii jako dziedziny nauki.

Anna Wróbel

Multilateralizm i bilateralizm w polityce handlowej: wnioski dla
Polski
dr
Uniwersytet Warszawski
Instytut Stosunków Międzynarodowych, Zakład Ekonomii Politycznej

Streszczenie:
Ważnym ubocznym skutkiem przedłużających się negocjacji na forum WTO w ramach Rundy Doha jest
proliferacja regionalnych i bilateralnych porozumień handlowych jako alternatywy globalnego systemu handlowego. Od zakończenia rundy Urugwajskiej minęło 18 lat, w trakcie których nie udało się wprowadzić
w życie nowych projektów liberalizacyjnych. Tak długiej przerwy w skutecznych negocjacjach handlowych
nie odnotowano dotychczas w historii powojennego międzynarodowego systemu handlowego. Wiele państw
niezadowolonych z przebiegu negocjacji katarskich dążąc do pogłębienia przyjętych na forum WTO multilateralnych zobowiązań liberalizacyjnych wyraża przekonanie, iż w związku z ograniczeniem liczby państw
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uczestniczących w procesie negocjacji większy postęp w zakresie liberalizacji handlu można osiągnąć w drodze regionalnych lub bilateralnych rokowań. Celem wystąpienia będzie analiza obserwowanej w ostatnich
latach bilateralizacji stosunków handlowych oraz wskazanie konsekwencji tego procesu dla wielostronnego
systemu handlowego. Szczególny nacisk zostanie położony na wnioski jakie z wspomnianych tendencji w polityce handlowej mogą wynikać dla Polski w związku z jej członkowstem w UE.

Henryk Wyrębek

Efekty ekonomiczne funkcjonowania systemu zarządzania
jakością w przedsiębiorstwie
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczo‑Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Podstaw Zarządzania/
Instytut Zarządzania i Marketingu

Streszczenie:
Podczas interpretacji wymagań normy ISO 9001 może narodzić się pytanie o efektywność i skuteczność
systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Efektywność jest nadrzędnym celem działalności każdej
organizacji. Jej osiągnięcie jest możliwe dzięki realizacji zaplanowanych celów, o ile wyniki przewyższają nakłady. Skuteczność oznacza realizację celów. Rozróżnienie skuteczności i efektywności wyjaśnia norma ISO
9001, gdzie wskazano, że uwagę należy skoncentrować na skuteczności wdrażanego systemu w spełnianiu
oczekiwań klientów. Czyli najważniejsze jest realizowanie celów, które mają spełnić potrzeby i oczekiwania
klientów, natomiast brak tu odniesienia do sfery finansowej.
Celem artykułu jest ocena wpływu systemu zarządzania jakością na kształtowanie się kosztów i przychodów
oraz na wielkość i strukturę aktywów i pasywów w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego.
Badania empiryczne przeprowadzona z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i analizy dokumentów źródłowych.

Mariola E. Zalewska

Jak mierzyć zrównoważony rozwój Polski?
dr
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania, Zakąłd Metod Matematycznych i Statystycznych
Zarządzania

Streszczenie:
W obliczu nowych problemów cywilizacyjnych związanych ze zmianami demograficznymi, wyczerpywaniem
się zasobów, kryzysami ekonomicznymi poszukuje się nowych paradygmatów rozwoju. Zrównoważony rozwój staje się dominującym paradygmatem rozwoju, przyjętym jako centralna zasada w polityce i społeczeństwa. Postępy w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju są mierzone za pomocą systemu wskaźników.
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu koncepcji tworzenia systemu wskaźników zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem różnych kryteriów. W szczególności w artykule przedstawiono możliwości organizacyjnego uczenia się przy ocenie postępu realizacji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem pętli uczenia
się pojedynczej i podwójnej. Następnie na podstawie analizy raportu GUS wskazano na istniejące możliwości
uzupełnienia monitorowanego zbioru charakterystyk zrównoważonego rozwoju Polski. Przedstawione analizy porównawcze wskazują na istniejące luki w zakresie procesu tworzenia i monitorowania zrównoważonego
rozwoju Polski.
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Anna Ząbkowicz

Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii
ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej
prof. dr hab.
Polska Akademia Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych

Streszczenie:
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak teoria ekonomii ustosunkowuje się do fenomenu grupowych
interesów i przejawów ich reprezentacji. Pokazuje, że te formy stowarzyszenia mogą być jednym z modusów
koordynacji aktywności gospodarczej i jako takie były przedmiotem teoretycznych rozważań ekonomistów
pomimo redukcjonizmu głównego nurtu. Początkowo główny problem stanowiła monopolistyczna deformacja konkurencji (kartele, syndykaty). Bardziej współcześnie czyli w czasach, gdy wpływ zorganizowanych
interesów na władze państwowe w krajach wysoko rozwiniętych zyskał legitymizację pod postacią korporatyzmu i legalnego pluralistycznego lobbingu, uwaga ekonomistów przesunęła się z tej ułomności rynku na
zawodność państwa w sensie jego podatności na grupy nacisku. Teorie ekonomiczne podobnie jak klasyczne koncepcje w naukach politycznych tradycyjnie odnosiły się do wzajemnych oddziaływań między grupami
interesów i państwem narodowym. W artykule podkreśla się, że Unia Europejska tworzy nowe wyzwanie dla
teorii ekonomii, gdyż powstanie współczesnej formy integracji europejskiej otworzyło unikalne możliwości
internacjonalizacji reprezentacji interesów, a także wymusza ponowne ich zdefiniowanie.

Halina Zboroń

Epistemiczny status modeli ekonomicznych
dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Socjologii i Filozofii

Streszczenie:
Przedmiotem wystąpienia (udział w panelu „Modele w ekonomii – metafory, reprezentacje czy instrumenty?)
jest problem reprezentacji poznawczej teorii ekonomii ujmowany w kontekście konstruktywizmu społecznego.

Józef Stanisław Zegar

Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia
prof. dr hab.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Streszczenie:
Problem bezpieczeństwa żywnościowego znów stał się przedmiotem ożywionego dyskursu po doświadczeniach ostatnich lat oraz w związku z prognozami w zakresie popytu i podaży żywności. Zmianie uległo samo
pojmowanie bezpieczeństwa żywnościowego, które wykracza poza dostateczny wolumen produkcji, obejmując dostępność ekonomiczną, konkurencyjność kierunków przeznaczenia produktów rolniczych, ryzyko
na rynkach produktów żywnościowych oraz bezpieczną żywność. Jednocześnie konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa żywnościowego świata zderza się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, co rodzi ogromne wyzwanie, aby wytwarzać żywność bez zwiększania presji na środowisko przyrodnicze. Temu wyzwaniu samoistnie nie może podołać rynek, który cechuje się wytwarzaniem ujemnych efektów
zewnętrznych w nadmiarze, a dodatnich – w niedoborze. Potrzebna jest zatem interwencja polityczna. Skuteczność i efektywność ekonomiczna instrumentów politycznych wymaga ich oparcia na teorii ekonomicznej.
Dominujący nurt teorii ekonomicznej, wynoszący na piedestał imperatyw wzrostu i konkurencji, dający prymat sferze finansowej nad sferą materialną wymaga istotnej zmiany, aby podołać temu wyzwaniu.
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Ewa Zeman‑Miszewska

Samorząd lokalny – dobro publiczne czy klubowe?
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Zarządzania, Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji
Publicznej

Streszczenie:
Gospodarowanie dobrami publicznymi wywodzi się i nawiązuje do klasycznych teorii funkcji państwa i dotyczy
skali państwa narodowego. Zaakceptowana w większości krajów demokratycznych zasada subsydiarności
dopuszcza też aktywną rolę samorządu lokalnego jako organu władzy publicznej (swoistego „przedłużenia”
państwa) w organizacji świadczenia i dostarczania dóbr i usług publicznych. Analiza realizowanych funkcji
przez samorządy lokalne pozwoliła uznać, że mogą być one uznane za dostarczycieli dóbr publicznych, jak
i za podmioty, które poprzez jakość własnych działań stanowią same w sobie dobro , z którego korzysta
wspólnota lokalna. W opracowaniu podjęta zostanie próba oceny przesłanek przemawiających za zaliczeniem sprawnie działających samorządów lokalnych do dóbr publicznych bądź dóbr klubowych. Rozważania
teoretyczne zostaną odniesione do polskiego kontekstu ewolucji roli i znaczenia samorządów lokalnych dla
wspólnot lokalnych.

Małgorzata
Zielenkiewicz

Zmiany instytucjonalne w procesie integracji europejskiej
dr
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii

Streszczenie:
Ekonomiści są zgodni, że otoczenie instytucjonalne ma znaczenie dla rozwoju społeczno‑gospodarczego.
Wiele badań wskazuje, że jakość elementów otoczenia instytucjonalnego ma charakter przyczynowy w stosunku do rozwoju, a często jest pierwotna również w stosunku do innych czynników mających wpływ na rozwój. Na otoczenie instytucjonalne składa się wiele elementów, np. ochrona praw własności, respektowanie
prawa, poziom korupcji. Kraje Unii Europejskiej różnią się pod tym względem, jednak w procesie integracji
teoretycznie powinien zachodzić proces upodabniania. Celem pracy jest zbadanie zmian instytucjonalnych
w procesie integracji europejskiej. W badaniu wykorzystano macierze odległości euklidesowych. Analiza
opiera się na danych statystycznych publikowanych przez organizacje międzynarodowe.

Mariusz Zieliński

Kapitał ludzki przedsiębiorstwa a procesy restrukturyzacyjne
dr hab.
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki

Streszczenie:
Często przyjmuje się, że zasoby niematerialne stanowią o przewadze konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Szczególną wagę przywiązuje się do zasobów ludzkich, których wycena wartości wiąże się z pojęciem kapitału ludzkiego. Pomiar wartości kapitału ludzkiego opiera się najczęściej na kosztach związanych
z polityką personalną (koncepcja kosztu historycznego lub kosztu odtworzenia) lub dochodach (teraźniejszej
wartości przyszłych wpływów przypadających na każdego pracownika). Restrukturyzacja często znajduje
uznanie w oczach inwestorów i doprowadza do wzrostu wartości przedsiębiorstwa na rynku, co nie znajduje
to bezpośredniego uzasadnienia z perspektywy metod wyceny kapitału ludzkiego.
Dwa podstawowe cele artykułu to: określenie, jak zminimalizować straty wartości kapitału ludzkiego w okresie restrukturyzacji (jakie podjąć działania ograniczające konieczność redukcji i przesunięć personelu) oraz
próba wyjaśnienia wzrostu wyceny wartości przedsiębiorstwa w warunkach restrukturyzacji zatrudnienia
(określenie czynników, które w oczach inwestorów bilansują spadek wartości kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa).
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Magdalena Zioło

Ryzyko niewypłacalności podmiotów publicznych. Perspektywa
sektora subnational government w państwach Unii Europejskiej
dr
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów Publicznych

Streszczenie:
Postępujący proces decentralizacji oraz rozwój i wdrażanie postulatów koncepcji federalizmu fiskalnego to
czynniki, które w krajach rozwijających się i rozwiniętych determinowały rosnący poziom samodzielności
finansowej podmiotów sektora subnational government. Jednym z przejawów tej samodzielności jest scedowanie przez władzę rządową na rzecz podmiotów niższego szczebla podziału administracyjnego uprawnień
do kreowania polityki zadłużenia i podejmowania decyzji o zaciąganiu zobowiązań. W warunkach miękkich
ograniczeń budżetowych oraz ujawniania się symptomów kryzysu i spowolnienia gospodarczego sytuacja
taka może rodzić wzrost zagrożenia ryzykiem niewypłacalności jednostek sektora subnational government.
Celem artykułu jest uporządkowanie dorobku teoretycznego w zakresie problematyki niewypłacalności podmiotów sektora subnational government oraz wskazanie na rozwiązania i regulacje niwelujące ryzyko niewypłacalności w sektorze publicznym w wybranych krajach Unii Europejskiej w okresie następującym zarówno
przed jak i po kryzysie z 2007 r.

Rafał Żelazny

Praktyczne aspekty pomiaru poziomu rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w wymiarze mezoekonomicznym
dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii/Katedra Ekonomii

Streszczenie:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce stał się istotnym celem działań władz publicznych na poziomie regionalnym. W przypadku większości województw zainicjowano proces planowania rozwoju SI w oparciu o opracowywane branżowe strategie i programy. Wdrażanie tych dokumentów odbywa się poprzez realizację odpowiednich przedsięwzięć, projektów, działań i inicjatyw wielu interesariuszy. Monitoring procesu
wdrażania bazuje na przyjętych arbitralnie zestawach wskaźników, najczęściej w wymiarach produktu, rezultatu i oddziaływania.
W związku z powyższymi uwarunkowaniami, jak również biorąc pod uwagę obiektywne ograniczenia wynikające z przyjętych ram działalności statystyki publicznej w tym zakresie (Eurostat, GUS), trudno o rzetelną
diagnozę oraz systematyczne porównywanie stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie
regionalnym (NTS2) w Polsce.
Artykuł prezentuje zakres i rezultaty podjętych działań w celu zainicjowania wielopodmiotowej debaty na
temat zasadności i formy wykładni dla pomiaru stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie
NTS2 w Polsce.

Maciej Żukowski

Systemy zabezpieczenia społecznego w państwach
członkowskich UE w okresie kryzysu
prof. dr hab.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Ekonomii/ Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Streszczenie:
W referacie zostaną przedstawione główne tendencje w systemach zabezpieczenia społecznego, w tym
zwłaszcza w zabezpieczeniu emerytalnym i opiece zdrowotnej, w państwach członkowskich UE w latach
2008–2012. Analizie poddane zostaną wydatki na zabezpieczenie społeczne: w relacji do PKB i na osobę, ich struktura i źródła finansowania. Następnie przedstawione zostaną podstawowe tendencje w dwóch
podstawowych działach zabezpieczenia społecznego: zabezpieczeniu emerytalnym i opiece zdrowotnej.
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Przeanalizowane zostaną wybrane efekty zabezpieczenia społecznego, w tym poziom dochodów i ich zróżnicowanie oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na Polskę, z próbą odpowiedzi na pytanie o podobieństwa i różnice
w ewolucji zabezpieczenia społecznego pomiędzy naszym krajem a innymi państwami członkowskimi UE.
Analiza obejmie także politykę Unii Europejskiej wobec systemów zabezpieczenia społecznego w okresie
kryzysu.
Artykuł zakończy próba wskazania możliwych kierunków dalszej ewolucji systemów zabezpieczenia społecznego wobec ich podstawowych uwarunkowań: demograficznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych.

Urszula Żuławska

Gospodarcze konsekwencje osłabienia państwa – przypadek
Meksyku
dr hab.
Społeczna Akademia Nauk
Wydział Zamiejscowy w Warszawie

Streszczenie:
Zorganizowana przestępczość wywodząca się od handlu narkotykami, obejmująca jednak ostatnio coraz
szerszy zakres sfer życia oraz coraz większą część kraju, obok pozaekonomicznych powoduje ogromne
straty gospodarcze. Dotyczą one przede wszystkim finansów publicznych, tak po stronie wydatków, spowodowanych kosztami nieskutecznej walki z tą forma przestępczości, jak i po stronie ograniczenia – często
niedocenianego – dochodów budżetowych. Wraz z eskalacją zjawiska rosną także koszty związane z aktywnością gospodarczą: osłabienie a nawet likwidacja instytucji mających wspierać rozwój gospodarczy;
zmniejszenie inwestycji, zarówno finansowanych ze środków wewnętrznych jak i zagranicznych; zwiększenie
kosztów działalności gospodarczej; niekorzystne zmiany w kapitale ludzkim i społecznym i inne. Przypadek
Meksyku dostarcza niestety bogatego materiału do zestawienia owych kosztów, co może posłużyć jako przestroga dla innych krajów, jak też stanowić uzasadnienie dla wydatków związanych z utrzymaniem kontrolnych
funkcji państwa.
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