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Dobiesław Gadomski, Jerzy Nowakowski
Polaryzacja rynku kredytowego Mikro oraz Małych Przedsiębiorstw (MMP) w świetle
Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) – na przykładzie metody standardowej
Z analizy przeprowadzonej przez Autorów opracowania wynika, że gdyby wszystkie
banki zastosowały tą samą, najprostszą metodę zarządzania ryzykiem kredytowym określoną
w NUK – metodę standardową, to i tak nastąpiłaby dalsza polaryzacja rynku kredytowego
MMP pomiędzy bankami o różnej skali prowadzonej działalności. Ponieważ u podstaw
opracowania NUK legło założenie, że im bardziej zaawansowaną metodę zarządzania
ryzykiem kredytowym będą stosować banki, tym niższe powinny być wymogi kapitałowe –
przewaga dużych bardziej zaawansowanych metodologicznie i technologicznie banków nad
mniejszymi konkurentami będzie rosła. Zróżnicowanie pozycji konkurencyjnej banków na
rynku, a w ślad za tym ich możliwości do generowania akcji kredytowej, może zwiększyć
barierę w pozyskaniu finansowania przez MMP (a szczególnie przez firmy najmniejsze),
w bankach zamierzających stosować prostsze metody zarządzania portfelem kredytowym.
Ewa Miętkiewska
Opcje binarne jako najprostsze opcje egzotyczne
W publikacji Autorka przedstawiła wynika badań w zakresie zasad wykorzystania i
metody wyceny opcji binarnych, jako podstawowego rodzaju opcji egzotycznych. Opcje
binarne (ang. binary options, digital options, bet options) stanowią fundament wszystkich
opcji egzotycznych. Podstawową różnicą między opcją standardową a opcją binarną jest
różnica w wypłacie lub jej braku w momencie wygaśnięcia opcji. Autorka zaprezentowała
konstrukcje pojedynczych i korelacyjnych opcji binarnych opierając rozważania na
konkretnych przykładach zastosowania tych innowacyjnych instrumentów finansowych.

Agnieszka Cenkier
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania zadań publicznych
Autorka analizuje zasady funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w procesie
realizowania zadań publicznych w Polsce i na świecie. W opracowaniu zawarte są przykłady
modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dokonana jest ich klasyfikacji odnosząc się do
ustawodawstwa polskiego na tle systemów prawnych Unii Europejskiej. Zdaniem Autorki
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zastosowanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego na szerszą skalę w Polsce byłoby
istotnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy kraju.

Robert Nowacki
Ocena kampanii reklamowych w polskich przedsiębiorstwach
W publikacji Autor dokonał analizy efektywności środków promocji wykorzystywanych
przez polskie przedsiębiorstwa poprzez ocenę kampanii reklamowych zrealizowanych w
ostatnich latach. Autor szczególną uwagę zwrócił na stały i dynamiczny rozwój różnorodnych
metod dotarcia do świadomości odbiorców usług i produktów w Polsce.
Sławomir Winch
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą
W publikacji poruszono bardzo aktualny temat identyfikacji i zasad wykorzystania wiedzy
korporacyjnej

do podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Autor

szczególną uwagę poświęcił analizie znaczenia kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą,
wskazując na główne bariery i przesłanki sukcesu w tym aspekcie funkcjonowania
współczesnych przedsiębiorstw.
Marcin Gębarowski
Przeobrażenia funkcjonalne targów a rozwój Internetu
W publikacji opisano ewolucję znaczenia wymiany handlowej zorganizowanej w postaci
targów pod wpływem rozwoju innowacyjnych technik telekomunikacyjnych. Autor nie
poprzestał na analizie zmian znaczenia targów w funkcjonowaniu współczesnych
przedsiębiorstw, ale także opisał konkretne przykłady wykorzystania Internetu do
usprawnienia i optymalizacji działalności handlowej podmiotów gospodarczych zarówno w
kontaktach z odbiorcami, jak i dostawcami towarów i usług.
Mirosława Janoś - Kresło
Aktywność kulturalna Polaków
W publikacji dokonano analizy głównych form aktywności kulturalnej społeczeństwa
polskiego w okresie ostatnich lat. Autorka wskazała na kierunki i skalę transformacji
zachowań w tym aspekcie życia codziennego Polaków, przedstawiając prognozy kierunków
ewolucji życia kulturalnego w miarę wzrostu zamożności szerszych warstw społeczeństwa
polskiego.
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Anna Wasilewska
Miejsce pomocy rozwojowej w polskiej polityki zagranicznej
Publikacja przedstawia międzynarodową politykę dotyczącą pomocy rozwojowej, w
której od niedawna uczestniczy również Polska. Autorka opisała ewolucję pomocy
rozwojowej na świecie oraz jej różną interpretację wynikającą w dużej mierze ze
zmieniających się uwarunkowań politycznych. W publikacji prezentowane są argumenty z
powodu, których Polska ma obowiązek świadczenia pomocy rozwojowej oraz wskazuje na
międzynarodowe regulacje w ramach, których muszą być prowadzone polskie działania w
tym zakresie. Autorka nakreśla również kierunki przeobrażeń pomocy rozwojowej na świecie,
które będą wpływały na jej świadczenie w Polsce.

Monika Burżacka – Majcher
Konkurencyjność polskiego eksportu w świetle wspólnej polityki handlowej Unii
Europejskiej
W swojej publikacji Autorka opisuje główne tendencje w polskim handlu zagranicznym w
okresie ostatnich czterech lat oraz finansowe i niefinansowe instrumenty wspierające eksport.
Jak zauważa Autorka, dostępne w Polsce narzędzia aktywizujące działania eksportowe
wykazują wysoki stopień podobieństwa do rozwiązań stosowanych w pozostałych krajach
Unii Europejskiej, przy czym w Polsce można zauważyć niedostateczny poziom ich
skuteczności, w szczególności dotyczy instrumentów o charakterze finansowym.

Urszula Pawłowska-Kłąb
Wybrane aspekty wpływające na decyzję przedsiębiorstwa o zawarciu umowy
ubezpieczenia kredytu kupieckiego
Autorka publikacji analizuje w swoim opracowaniu czynniki warunkujące decyzję
przedsiębiorstwa o zawarciu umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Autorka wskazuje
przy tym na wieloaspektowość i złożoność problemu, gdyż czynniki te stanowią szerokie
spektrum zagadnień, począwszy od tych o charakterze ekonomicznym, poprzez wachlarz
uwarunkowań i okoliczności o podłożu społecznym, a kończąc na bezpośrednio związanych z
treścią, zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia finansowego.
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Anna Kolodey
Finansowanie sektora pozarządowego
Jako cel swojej publikacji Autorka przyjęła przedstawienie źródeł i metod finansowania
organizacji działających w sektorze non profit. Przegląd ten został dokonany w oparciu o
bogatą literaturę przedmiotu i wyniki przeprowadzonego przez Autorkę badania
empirycznego. Autorka wskazuje na fakt, iż w finansowaniu działalności organizacji
nonprofit dużą rolę, oprócz środków publicznych, odgrywają również środki pochodzące ze
źródeł niepublicznych. Jednak udział prywatnej ofiarności na rzecz organizacji non profit jest
zależny od polityki podatkowej, gdyż wraz ze wzrostem fiskalizmu, ofiarność prywatnych
darczyńców wyraźnie się obniża.
Grzegorz Maśloch
Badanie sukcesji funkcji miasta na przykładzie Gdyni
W publikacji opisano ewolucję znaczenia i form funkcji, jakie realizuje każdy ośrodek
miejski. Na przykładzie badań empirycznych w zakresie ewolucji funkcji Gdyni Autor
wysuwa stwierdzenie, iż głównymi procesami decydującymi o dokonanych przeobrażeniach
współczesnych miast w Polsce była głęboka transformacja makroekonomiczna. W efekcie
tych zmian nastąpiły istotne przekształcenia zarówno w strukturze własności środków
produkcji (zwłaszcza kapitału), jak i sposobach wytwarzania. W konsekwencji, funkcje
usługowe w coraz większym stopniu stają się podstawą gospodarki miast, przy jednoczesnym
ograniczeniu roli przemysłu.

Barbara Felic
Międzynarodowe sieci uczelni alternatywną formą internacjonalizacji w dobie
globalizacji
Idea usieciowienia uczelni ekonomicznych jako jedna z form internacjonalizacji jest
przejawem zewnętrznego rozwoju organizacji, jaką jest szkoła wyższa. Jest to droga atrakcyjna
dla uczelni, gdyż pozwala w sposób jednoznaczny wyróżnić się w swoim otoczeniu
sektorowym umożliwiając jednocześnie zachowanie własnej tożsamości i autonomii.
Budowanie międzynarodowych sieci uczelni stwarza możliwości do kreowania europejskiego
standardu kształcenia menedżerskiego na poziomie magisterskim. W publikacji opisano dwa
przykłady tego typu strategii internacjonalizacji, tj. uczestnictwo SGH w sieci CEMS i
międzynarodową akredytacją WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
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