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Ryszard Bartkowiak
Moderacja opracowań naukowych grupy tematycznej nt.:„Gospodarka i rynek”
Autor

prezentuje

artykuły

poświęcone

zagadnieniom

makroekonomicznym,

w

szczególności wpływowi przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na zwiększenie tempa
wzrostu PKB na mieszkańca. W tym celu Autor podzielił artykuły na trzy grupy:
grupę A obejmująca artykuły poświęcone czynnikom wzrostu PKB w wyniku
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (8 artykułów, w tym jeden wspólny z grupą
B),
grupę

B

w

skład

której

instytucjonalno-prawnym

zakwalifikowano

koniecznym

dla

artykuły

uruchomienia

poświęcone

zmianom

czynników

wzrostu

wymienionych w grupie A (5 artykułów, w tym jeden wspólny z grupą A),
grupę C zawierająca artykuły niezwiązane bezpośrednio z przystąpieniem Polski do
Unii, które umieszczono w części pierwszej ze względu na ich makroekonomiczny
kontekst (5 artykułów).

Piotr Wachowiak
Moderacja opracowań naukowych grupy tematycznej nt.: „Przedsiębiorczość – bariery i
perspektywy”
Autor moderacji omówił 15 artykułów prezentujących zagadnienia przedsiębiorczości
małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród poruszanych problemów do najważniejszych Autor
moderacji zaliczył: określenie istoty i źródeł przedsiębiorczości, barier finansowania
działalności małych i średnich przedsiębiorstw, strategie działania małych i średnich
przedsiębiorstw i sposoby nimi zarządzania.
Małgorzata Bombol
Moderacja opracowań naukowych grupy tematycznej nt.: „Problemy społeczne”
Przedmiotem moderacji są artykuły obejmujące złożoną problematykę, związaną z
szeroko rozumianymi problemami społecznymi. Myślą przewodnią moderacji, było
odnalezienie związków pomiędzy jednostką i grupami społecznymi, w jakich ona
funkcjonuje, a otoczeniem wyznaczanym przez szeroko rozumiane ramy zjawisk społecznogospodarczych. Zdaniem Autorki jednostka i grupy społeczne współfunkcjonują w trzech
sferach, tj. makroekonomicznej, infrastrukturalnej i społecznej.
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Marcin Gospodarowicz
Pośrednia dyscyplina rynkowa w bankowości
Prezentowane w publikacji badanie empiryczne wpisuje się w nurt analiz pośredniej
dyscypliny rynkowej w bankowości. Jego istotą była próba potwierdzenia statystycznego
związku pomiędzy bilansowymi miarami ryzyka banku a wskaźnikami rynkowymi. Autor
wykorzystał bogaty zestaw miar rynkowych o zróżnicowanym stopniu komplikacji
metodologicznej (m.in. wskaźniki opcyjne i z rynku obligacji podporządkowanych), zaś próba
badanych banków objęła 198 dużych instytucji z 19 krajów. Uzyskane wyniki potwierdzają
istnienie statystycznie istotnej zależności pomiędzy bilansowymi miarami ryzyka banków a
ich rynkowymi charakterystykami.
Ewa Miętkiewska
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku opcji egzotycznych w Polsce i na świecie
Celem publikacji jest przedstawienie stanu obecnego polskiego i światowego rynku opcji
egzotycznych, wskazanie ich udziału w całym rynku opcyjnym, jak również ukazanie
tendencji i kierunków rozwoju rynku „opcji drugiej generacji” oraz instrumentów
powstających na ich bazie. Autorka zamieściła ogólną charakterystykę obecnego stanu
polskiego i światowego rynku opcji egzotycznych oraz najważniejsze instrumenty. Ponadto
przedstawiła perspektywy i uwarunkowania dalszego rozwoju rynku opcji egzotycznych w
Polsce i na świecie.

Marcin Liberadzki
Zerokuponowa krzywa dochodowości
W publikacji Autor prezentuje postać funkcyjną wykorzystywaną do aproksymacji
krzywej dochodowości na podstawie wybranych obligacji Skarbu Państwa, zaproponowaną
przez Nelsona i Siegela. Pokazano niewątpliwe zalety modelu Nelsona-Siegela, które czynią
go popularnym wśród praktyków. W opisywanym przypadku model Nelsona-Siegela dobrze
dopasowuje się do danych empirycznych. Model ten, zgodnie z intencją jego twórców, stał się
bazą do rozbudowy o kolejne komponenty, co pozwala modelować bardziej skomplikowane
formacje struktury terminowej stóp procentowych.
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Alicja Andrzejewska, Agnieszka Piechowiak
Gospodarcze warunki rozwoju bankowości nowych krajów Unii Europejskiej
Wnioski z przedstawionej w publikacji analizy makroekonomicznej wskazują, że w
najbliższych latach nowe kraje członkowskie UE będą obszarem bardzo atrakcyjnym z punktu
widzenia działalności bankowej. Poprawiające się warunki życia ludności, szybki wzrost
gospodarczy oraz zmiany strukturalne stanowią czynnik pozytywnie wpływający na rozwój
sektora bankowego. Jednocześnie przy wzrastającym popycie na usługi bankowe wzrost
zamożności społeczeństwa i malejące bezrobocie powodują spadek ryzyka kredytowego, a
niska inflacja i stabilne długoterminowe stopy procentowe wpływają na zmniejszenie ryzyka
stóp procentowych. Ponadto, oczekiwane wprowadzenie euro niweluje w dużej mierze ryzyko
kursowe.
Jarosław Gryczka
Granice organizacji – aspekty teoretyczne
W publikacji Autor prezentuje przegląd najważniejszych teorii organizacji, poruszających
problematykę

granic

przedsiębiorstw,

jak:

ekonomia

klasyczna,

teoria

kosztów

transakcyjnych, podejście kontraktualne, teoria praw własności oraz koncepcja kluczowych
kompetencji. Autor uważa, iż mimo pewnych elementów łączących prezentowane koncepcje
teoretyczne, różnice między nimi są na tyle istotne, że nie jest możliwe stworzenie jednej
„uniwersalnej” teorii granic organizacji. Ponadto zaprezentowane teorie stanowią dobry punkt
wyjścia do dalszej dyskusji na temat sposobów określania granic organizacji, ale dyskusję tą
powinni prowadzić przede wszyscy praktycy zarządzania.
Piotr Goździewicz
Cele akcjonariuszy i interesariuszy
W publikacji Autor stwierdza, iż kreowanie wartości dla akcjonariuszy w długim okresie
jest najlepszą strategią dla wszystkich interesariuszy. Wszystkie grupy nacisku zyskają, jeżeli
tworzona jest wartość dla akcjonariuszy, a także wszyscy stracą w sytuacji przeciwnej. Dzięki
kreowaniu dodatkowej wartości zwiększane są przychody z podatków, a tym samym środki
finansowe na cele społeczne. Jednocześnie pracownicy mają pracę i wraz z większą
wydajnością, przyczyniającą się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy, otrzymują wyższe
wynagrodzenie, poprawia się również produktywność i konkurencyjność, z czego każdy
korzysta – zarówno akcjonariusze, jak i cała gospodarka.
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Andrzej Pogoda
Kryteria kontroli wykonania zadań oraz pomiar oszczędności, wydajności i skuteczności
Publikacja stanowi próbę pokazania specyfiki kontroli wykonania zadań, koncentrując się
na kwestiach dotyczących sposobów badania i kryteriach oceny oszczędności, wydajności i
skuteczności. Autor wyjaśnia pojęcie „kryteria oceny”. Kryteria zostały podzielone na: ogólne
kryteria kontroli wykonania zadań oraz szczegółowe kryteria oceny oszczędności, wydajności
i skuteczności. Z kryteriami związany jest problemem umiejętnego doboru i wykorzystania
metod zbierania danych i ich analizy. Z konieczności, w publikacji ograniczono się do
wymienienia niektórych - aby pokazać, że wiele z nich wymaga znajomości analiz
ekonomicznych i statystycznych.

Adrian Studniczek
Strategie konkurencji w sektorze rozproszonym na przykładzie sektora przetwórstwa
ryb w Polsce
W publikacji przedstawione zostały wybrane strategie konkurencji stosowane przez
polskie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa ryb oraz próba oceny ich
skuteczności. Autor dokonał identyfikacji przyczyn rozproszenia oraz obecne zmiany
struktury tego sektora. Zdaniem Autora większość firm z tego sektora, szczególnie dużych,
posiada jasno zdefiniowaną strategię konkurencji. Duża część z nich koncentruje się na
realizacji strategii przywództwa kosztowego. Tylko kilka przedsiębiorstw zdecydowało się na
strategię dyferencjacji. Realizacja tej strategii w znacznym stopniu oparta została na marce.
W publikacji prezentowana jest także znaczna liczba przedsiębiorstw, głównie małych
rodzinnych firm przetwórczych, które nie posiadają skonkretyzowanej strategii konkurencji, a
ich obecna pozycja rynkowa jest raczej wynikiem przypadku, aniżeli jasnej wizji
kierownictwa.

Marek Balcerzak
Wycena nieproporcjonalnej umowy nadwyżki szkody ryzyk majątkowych w świetle
krzywych ekspozycji
Przedstawiany w publikacji model wyceny krzywych ekspozycji jest narzędziem wyceny
rozkładu szkód pomiędzy strony umowy reasekuracyjnej i źródłem wielu informacji o
specyfice portfela, które mogą zostać przełożone na argumenty przedstawiane podczas
negocjacji. Model ten jest wciąż z powodzeniem wykorzystywany przez reasekuratorów jako
jedno

z

podstawowych

narzędzi

technicznej
4

wyceny

zobowiązań

w

umowie

nieproporcjonalnej. Zdaniem Autora powodami tej popularności są m.in. nie praktykowane
wcześniej ujęcie szkód, przez co model staje się niewrażliwy na zmiany wartości pieniądza w
czasie, wzrost zamożności społeczeństwa (wzrostu wartości narażanych na stratę) oraz inne
czynniki zmienne w czasie.
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