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Mariusz Zygierewicz
Zarządzanie kryzysowe w bankowości europejskiej–definicja problemu i aktualny stan prawny
Autor zaprezentował zasady zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym w warunkach
koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym. W publikacji przedstawiono stan systemu
prawnego w Unii Europejskiej tworzącego strukturę sieci bezpieczeństwa sektora bankowego.
Jacek Sierak, Alojzy Zalewski, Marek Ziółkowski, Marek Jakub Goleń
Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej miast i gmin w Polsce-ranking miast i gmin
W publikacji zaprezentowano wyniki badań, których przedmiotem są przedsięwzięcia samorządu
miejskiego i gminnego w Polsce. Autorzy analizują rolę władz samorządowych w kształtowaniu
rozwoju lokalnego, a dokonane obserwacje posłużyły do oceny jakości zarządzania jednostką
samorządową poprzez specjalnie skonstruowany ranking miast i gmin.
Michał Wrzesiński
Rynek fuzji i przejęć w Polsce na początku XXI wieku
Autor dokonał oceny aktualnej sytuacji na rynku fuzji i przejęć w Polsce i jego znaczenia dla
rozwoju polskiej gospodarki. W publikacji zidentyfikowano bariery wzrostu tego rynku oraz
sposobów ich eliminacji, a także wskazano na trendy rozwojowe w okresie najbliższych lat.
Maria Aluchna
Struktura własności a efektywność przedsiębiorstwa-przypadek polskich spółek giełdowych
W oparciu o badania empiryczne w publikacji podjęto zagadnienie efektywności struktury
własności przedsiębiorstw analizowanej ze względu na zależności między koncentracją własności i
rodzajem dominujących akcjonariuszy a wynikami finansowymi spółek.
Joanna Cygler
Typologia powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw
Autorka prezentuje obszerną klasyfikację zjawiska kooperencji przy uwzględnieniu kryteriów
związanych z jego specyfiką (tj. konkurencja i kooperacja). W publikacji przedstawiono także
główne czynniki sukcesu kooperencji oraz organizacyjny zakres występowania tego zjawiska.
Piotr Matczuk, Wojciech Pacho
Nauczanie makroekonomii na przełomie stuleci
W publikacji wskazano na istotne ograniczenia tradycyjnych wyjaśnień fluktuacji gospodarczych
w modelu IS-LM-AD-AS. Autorzy zaprezentowali główne postulaty nowego wykładu, w którym
podaż pieniądza jest traktowana jako zmienna endogeniczna.
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Anna Wilczyńska
Analiza zależności między koniunkturą gospodarczą a kierunkami zmian poziomu należności i
płynnością finansową polskich przedsiębiorstw w latach 2000 – 2004
Autorka dokonała analizy zależności pomiędzy sytuacją makroekonomiczną kraju a poziomem
należności w polskich przedsiębiorstwach. W okresie objętym badaniem Autorka stwierdziła silną
liniową zależność pomiędzy zmianą parametrów ekonomicznych a poziomem należności w
przedsiębiorstwach.
Piotr Stanisław Jakubowski, Piotr Szymański
Zdolność prognostyczna rynku finansowego w Polsce w zakresie rynkowych stóp procentowych
W publikacji zbadano zdolność prognostyczną rynku finansowego w Polsce w zakresie rynkowych
stóp procentowych. Jako instrument umożliwiający przeprowadzenie przedmiotowej analizy
Autorzy wybrali kontrakty terminowe na przyszłą stopę procentową, tzw. kontrakty FRA.
Dariusz Niedziółka
Wykorzystanie firmowych stron internetowych w relacjach inwestorskich przez spółki notowane
w Polsce – wyniki badań empirycznych
W publikacji przedstawiono wyniki badań zawartości firmowych stron internetowych spółek i ich
użyteczności dla inwestorów. Badania były przeprowadzone dwukrotnie, a ich przedmiotem były
firmowe strony internetowe wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie.
Agata Głodek
Ewolucja i uwarunkowania rozwoju rynku bancassurance w Polsce na tle doświadczeń
europejskich
Autorka prezentuje rozwój współpracy banków i towarzystw ubezpieczeń w Polsce, poświęcając
szczególną uwagę czynnikom fiskalno-prawnym i społecznym rozwoju strategii bancassurance.
W publikacji sformułowano wniosek, iż w okresie kilku najbliższych lat strategia ta może stać się
w Polsce jednym z ważniejszych kanałów dystrybucji ubezpieczeń na życie.
Piotr Paweł Mędrzak
Przestrzenna mobilność siły roboczej w Polsce w aspekcie międzywojewódzkim a teoria
optymalnych obszarów walutowych.
W publikacji zidentyfikowano kryteria charakterystyczne dla optymalnych obszarów walutowych.
Autor

przeanalizował

kryterium

mobilności

siły

roboczej

w

Polsce

w

aspekcie

międzywojewódzkim w latach 1999-2004 wskazując, że w świetle ustaleń teorii OOW siła
robocza w Polsce jest niemobilna.
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Agnieszka Kusiak
Polityka rachunkowości a zarządzanie przedsiębiorstwem
Autorka przedstawiła rolę i znaczenie polityki rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
W publikacji wykazano iż w praktyce działalności gospodarczej w Polsce występuje luka w
zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, którą stanowi nieodpowiednio opracowana i/lub
nieodpowiednio prowadzona polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie.
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