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Anna Skowronek –Mielczarek, Katarzyna Bachnik
Fundusze pożyczkowe w Polsce – rola i ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa
W opracowaniu podjęto temat zasad funkcjonowania funduszy pożyczkowych, które
odgrywają duże znaczenie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstwa poprzez obniżenie
bariery

kapitałowej.

Autorki

przeanalizowały

działalność

pożyczkową

funduszy

pożyczkowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aktywności Funduszowi MIKRO.

Maciej S. Wiatr
Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku
Autor opracowania sklasyfikował czynniki ryzyka kredytowego działalności banku
wyróżniając determinanty zewnętrzne (obiektywne) i wewnętrzne (subiektywne). Oprócz
determinant makroekonomicznych scharakteryzowano także mankamenty systemowo–
proceduralne oraz personalne w funkcjonowaniu banku. W opinii Autora umiejętne
zarządzanie tymi czynnikami wpływa na obniżenie samego potencjału ryzyka i w
konsekwencji poprawę jakości portfela kredytowego.

Krzysztof Borowski
Nowe trendy na rynku funduszy inwestycyjnych – fundusze funduszy
W publikacji zawarto charakterystykę nowych rodzajów funduszy inwestycyjnych, tj.
multifunduszy (fund od funds – FoF) i Manager of Managers Funds (MoMF) należących do
grupy Multi Manager Funds. Autor wyraża przekonanie, iż dzięki tym nowym instytucjom
inwestorzy w Polsce uzyskali dostęp do większej palety usług niż w przypadku inwestowania
samodzielnego na giełdzie lub za pośrednictwem klasycznych funduszy otwartych.

Arkadiusz Babczuk
Prospektywne mierniki nierównowagi finansów publicznych – Fiscal Imbalance,
Generational Imbalance
Tematem publikacji jest analiza niedoskonałości klasycznych mierników nierównowagi
fiskalnej, a więc deficytu budżetowego i długu publicznego. Autor prezentuje konstrukcję
nowych mierników, tj. Fiscal Imbalance oraz Generational Imbalance. Pierwszy z nich określa
wartość bieżącą łącznej nierównowagi finansowej sektora finansów publicznych w wybranych
horyzontach czasowych. Natomiast drugi z mierników odpowiada na pytanie jaka część
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nierównowagi

budżetowej

powstaje

w

związku

z

działalnością

obecnych

oraz

poprzedzających je generacji.
Hoang Tien Nguyen, Bolesław Kuc
Społeczno-kulturowe aspekty zarządzania zmianami towarzyszącymi wdrożeniu IT w
organizacji
Autorzy zaprezentowali społeczno – kulturowe aspekty zarządzania zmianami przy wdrażaniu
w organizacji systemów IT klasy ERP. Autorzy postawili tezę, iż implementacja systemów IT
klasy ERP w dużych podmiotach gospodarczych jest przedsięwzięciem przede wszystkim o
charakterze społecznym niż typowo technicznym.
Maciej Zarod
Teoria oczekiwań w odniesieniu na rynku obligacji
Autor publikacji prezentuje modele regresji liniowej oraz modelowanie VAR z
wykorzystaniem wektora autoregresji dla wykazania, iż zmienność krzywej terminowej
struktury stóp procentowych może być wytłumaczona poprzez tzw. teorię oczekiwań. Tym
samym koncepcja ta może posłużyć do zmniejszenia ryzyka finansowego podmiotów
rynkowych oraz ułatwić prowadzenie polityki finansowej państwa.
Justyna Ostaszewska
Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Autorka dokonała analizy form działalności pomocowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(EBI) wchodzącego w skład Grupy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W publikacji
wyrażono pogląd, wiele przedsięwzięć w Polsce nie zostałoby zrealizowanych, gdyby nie było
możliwości uzyskania korzystnie oprocentowanego kredytu udzielanego przez EBI.
Agnieszka Głodek
Rozwój rynku bacassurance w Europie Zachodniej
Publikacja prezentuje kierunki rozwoju strategii bancassurance w Europie Zachodniej, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących duże zróżnicowanie udziału banków
w dystrybucji ubezpieczeń na poszczególnych rynkach europejskich. Zdaniem Autorki w
najbliższych latach należy spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia bancassurance, również
w krajach, gdzie obecnie nasycenie rynku usługami bankowo-ubezpieczeniowymi jest
aktualnie bardzo niskie.
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Agnieszka Zbudniewek
Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W publikacji przedstawiono polskie umowy dotyczące unikania międzynarodowego
podwójnego opodatkowania. Autorka omawia problemy związane z umowami o unikaniu
podwójnego opodatkowania zawieranych z rajami podatkowymi, opodatkowania dochodu
spółek zależnych, jak również niekorzystnych zapisów dotyczących dochodu uzyskiwanego
przez osoby fizyczne z pracy najemnej.
Piotr Korzeniowski
Wybrane determinanty wielkości wydatków na świadczenie zdrowotne
Autor dokonał analizy epidemiologicznych, demograficznych, społeczno-kulturowych
determinantów określających wielkość wydatków na świadczenia zdrowotne w Polsce. W
publikacji postawiono tezę, iż kształtowanie wielkości wydatków na świadczenia zdrowotne
może odbywać się za pomocą różnorodnych narzędzi tworzących bezpośrednie zachęty do
określonych zachowań społeczeństwa.
Anna Wojnarowska
Rynek pracy tymczasowej w Polsce
Autorka analizuje kształt i determinanty rozwoju rynku pracy tymczasowej w Polsce
wyrażając pogląd, iż praca tymczasowa, sprzyja redukcji bezrobocia oraz podnoszeniu
efektywności i elastyczności przedsiębiorstw, a także

ogranicza zjawisko szarej strefy.

Autorka postuluje konieczność podjęcia prac legislacyjnych w Polsce, które zapewnią ochronę
podstawowych praw pracowniczych, ale nie wyeliminują korzyści pracy tymczasowej.
Sebastian Uzdowski
Organizacja wirtualna jako model biznesowy przedsiębiorstw przyszłości
W publikacji dokonano prezentacji koncepcji wirtualnej organizacji, jako modelu prowadzenia
działalności biznesowej przyszłości. Autor określił czynniki, przyczyniające się do osiągania
przewagi konkurencyjnej przez wirtualne organizacje w ramach koncepcji ekspansywnej i
zdywersyfikowanej działalności gospodarczej składającej się z trzech wymiarów wirtualności.
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