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Tytuł referatu: 

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH W 

ROSJI I JEJ REGIONACH (NA PRZYKŁADZIE REGIONU TIUMEŃ): 

PROBLEMY I SPRZECZNOŚCI 
 

Streszczenie referatu: 

Artykuł charakteryzuje i analizuje niejednoznaczną sytuację w zakresie dostępności żywności i 

zaufania w stosunku do różnego rodzaju sprzedawców żywności. W ostatniej fazie reformy rolnej 

(2014-2018) rosyjski rząd wypróbował trzy strategie mające na celu zachęcenie do krajowej produkcji 

produktów zwierzęcych i zniechęcanie do importu: bariery taryfowe i pozataryfowe, wsparcie 

państwa dla producentów wybranych produktów zwierzęcych oraz częściowe embarga na import 

żywności od głównych eksporterów. Państwowe programy żywnościowe w Rosji (obejmujące lata 

2013-2020) miały określone cele w zakresie mobilizacji przedsiębiorstw. Istotne znaczenie miały 

pożyczki inwestycyjne udzielonych agrobiznesowi z dopłatami do oprocentowania. Wszystko to 

wpływa na dostępność żywności dla klientów końcowych oraz na ich zaufanie. W artykule 

wykorzystano dane z badań socjologicznych na temat bezpieczeństwa żywnościowego regionu 

Tiumeń na lata 2011-2020 (badanie ankietowe 1610 osób oraz wywiady z 50 ekspertami). 

Przebadano i oceniono problemy bezpieczeństwa żywnościowego w różnych warstwach społecznych 

w Rosji. 

 

*   *   * 

 



prof. dr hab. Maciej Bałtowski 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

profesor zwyczajny 

 

Tytuł referatu:  

Kapitalizm państwowy ‒ panaceum czy patologia? 
 

Streszczenie referatu: 

Celem artykułu jest analiza nowego rodzaju relacji między państwem a rynkiem 

obserwowanego w ostatnich 10 latach w różnych krajach świata, określanego w literaturze jako 

kapitalizm państwowy. Zjawisko kapitalizmu państwowego związane jest z jednej strony z rosnącą rolą 

państwa i upolitycznieniem gospodarki, a z drugiej ‒ z zawodnością czy nieadekwatnością tradycyjnego 

modelu liberalnego kapitalizmu w współczesnej, zmieniającej się szybko rzeczywistości społeczno-

gospodarczej. W opracowaniu przedstawiony zostanie obecny stan badań nad kapitalizmem 

państwowym jako szczególnego rodzaju systemem gospodarczym. A także konsekwencje takiego 

systemu, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne i polityczne. Szczególna uwaga poświęcona zostanie 

analizie przejawów kapitalizmu państwowego w krajach postsocjalistycznych, takich jak Węgry czy 

Polska. Rozważane będą patologiczne zjawiska politycznej pogoni za rentą, takie jak klientelizm, 

„kolesiostwo” (cronyism) czy oligarchizacja gospodarki. Ramy metodologiczne analizy tworzy 

oryginalna, opracowana przez autora koncepcja sześciu typów przejawów kapitalizmu państwowego 

we współczesnej gospodarce.  

*   *   * 

dr hab. Jan L. Bednarczyk 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 

Profesor nadzwyczajny 

Tytuł referatu: 

POLITYKA PIENIĘŻNA NBP A WZROST GOSPODARCZY W POLSCE 
 

Streszczenie referatu: 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że  polityka pieniężna NBP w latach 1999-2018 nie wspierała 
wzrostu gospodarczego, natomiast w pierwszym z badanych podokresów (1999-2003) mogła 
przyczyniać się nawet do jego spowolnienia.  Nie oznacza to jednak negatywnej oceny tej polityki, gdyż 
Bank działając w ramach przyznanego mu mandatu, właściwie realizował swoje główne zadanie, jakim 
jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dość długi epizod 
deflacyjny, jaki miał miejsce w polskiej gospodarce w drugim z badanych podokresów (2004-2018), 
można zaryzykować stwierdzenie, że NBP posiada dość duży margines swobody dla przesunięcia 
akcentów w swojej polityce na wspieranie wzrostu gospodarczego. 

 



 *   *   * 

dr Anna Białek-Jaworska 
Uniwersytet Warszawski 

starszy wykładowca 

Tytuł referatu: 

Naturalny eksperyment czy wyboista droga do rozwoju 

przedsiębiorstw w Polsce 
 

Streszczenie referatu: 

Referat przybliża wyniki naturalnego eksperymentu, jakiemu została poddana gospodarka 

Polski, poprzez umożliwienie spółkom osobowym nieprowadzenia ksiąg rachunkowych do momentu 

osiągnięcia rocznych przychodów w wysokości 1,2 mln EUR, a obecnie nawet 2 mln EUR, i ograniczenia 

się jedynie do uproszczonej ewidencji podatkowej. W konsekwencji zwolnienia spółek osobowych z 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, w 2018 r. wciąż 88% przedsiębiorstw w Polsce w ogóle nie sporządza 

sprawozdań finansowych, a wskaźnik zadłużenia polskich przedsiębiorstw do PKB jest jednym z 

najniższych w Unii Europejskiej. Obiektem badań są prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe, 

nienotowane na giełdzie papierów wartościowych (niepubliczne). Wnioski z obserwacji empirycznych 

skutków nieprowadzenia rachunkowości przez zdecydowaną większość przedsiębiorców w Polsce 

zostaną przedstawione z dwóch perspektyw: popytowej i podażowej. Przedstawimy przyczyny i skutki 

bagatelizowania znaczenia jakości informacji sprawozdawczej dla kształtowania struktury kapitałowej 

i wykorzystywania możliwości rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Natomiast od strony podażowej 

przedstawimy wyniki badania determinant, mechanizmu i skutków redystrybucji oszczędności 

przedsiębiorstw niefinansowych za pośrednictwem udzielanych pożyczek. Podstawą dla referatu jest 

autorska książka wydana w 2018 r., która inspiruje Czytelnika do refleksji nad rolą informacji 

finansowej w dostępie przedsiębiorstw do źródeł finansowania. 

 *   *   * 

dr hab. Mirosław Bochenek 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

profesor nadzwyczajny UMK 

Tytuł referatu:  

Czy spór "państwo versus rynek" ma sens? 

 
Streszczenie referatu: 

W dotychczasowej myśli ekonomicznej jednym z tematów wywołujących najburzliwsze spory 

były role państwa i rynku w życiu gospodarczym. Twórcy najstarszych koncepcji sugerowali, aby 



państwo sterowało gospodarką. Od początku XVIII w. coraz większy posłuch zdobywali zwolennicy 

leseferyzmu, niewidzialnej ręki rynku oraz licytatora. Ich twórcy przekonywali, że wolny rynek działa 

sprawnie i efektywnie. Poglądy te podważył Wielki Kryzys. W odpowiedzi na głęboką recesję powstał 

keynesizm, który doprowadził do zradykalizowania stanowisk zwolenników silnego państwa z jednej 

strony oraz nieskrępowanego rynku z drugiej. Celem proponowanego referatu jest przedstawienie 

koncepcji powstałych w XX i XXI wieku, które mogłyby zażegnać wspomniany spór oraz pogodzić 

zwolenników interwencjonizmu i leseferyzmu. Istnieją bowiem możliwości współdziałania państwa i 

rynku, przynoszące korzyści całej gospodarce i społeczeństwu.  

*   *   * 

dr Justyna Bokajło 
Uniwersytet Wrocławski 

adiunkt  

Tytuł referatu:  

Paradoksy ordoliberalnej retoryki w Unii Gospodarczej i Walutowej 
 

Streszczenie referatu:  

Od czasów finansowego i ekonomicznego kryzysu 2008+ wiele naukowych, politycznych i 

publicystycznych dyskusji koncentruje się na zagadnieniu „ordoliberalizacji Europy”. Ordoliberalizm 

jest przy tym interpretowany jako polityka oszczędności implementowana przez Niemcy do Unii 

Gospodarczej i Walutowej, które od jej realizacji oraz surowej strategii fiskalnej przez państwa 

członkowskie uzależniły swoje ewentualne wsparcie finansowe. Prezentowane w opracowani 

argumenty mają na celu przybliżyć oryginalną wykładnię ordoliberalizmu, który de facto w żadnej 

mierze nie optował za wprowadzeniem wspólnej waluty. Co więcej, ordoliberalizacja strefy euro nigdy 

nie miała miejsca, a kanclerz Angela Merkel daleka jest od ordoliberalizowania strategii zarządzania 

Unii Gospodarczej i Walutowej. Na potrzeby realizacji przyjętych w opracowaniu założeń, teoria 

wyboru publicznego wydaje się odpowiednia. 

 *   *   * 

dr Katarzyna Boratyńska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

adiunkt 

Tytuł referatu:  

Bankructwo przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym: 

mechanizmy regulacyjne 
Streszczenie referatu:  

Bankructwo przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym generuje koszty publiczne i 

prywatne. Wprowadzanie mechanizmów ograniczających ryzyko bankructwa ma zatem duże 



znaczenie gospodarcze, zarówno z perspektywy makro-, jak i mikroekonomicznej. Szczególnie istotne 

są działania regulacyjne, zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. W artykule podjęto próbę 

określenia mechanizmów regulacyjnych, wpływających na ograniczanie ryzyka i skali bankructw w 

gospodarce. 

 *   *   * 

 

prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych 

Uniwersytet Warszawski 

Tytuł referatu: 

Rynek firm pożyczkowych w Polsce – funkcje i dysfunkcje 
 

Streszczenie referatu: 

W referacie poruszone będą następujące zagadnienia: 

 identyfikacja i charakterystyka rynku firm pożyczkowych w Polsce – płaszczyzna ekonomiczna 

i socjologiczna. 

 profil klienta firm pożyczkowych w Polsce 

 nowoczesne technologie na rynku firm pożyczkowych w Polsce oraz ich wpływ na profil klienta. 

 społeczna i prawna sytuacja klientów firm pożyczkowych w Polsce. 

 regulacje prawne rynku firm pożyczkowych w Polsce. 

Konkluzja: mamy do czynienia z potrójnym, kaskadowym wykluczeniem klientów firm pożyczkowych 

w Polsce: wykluczenie ekonomiczne prowadzi do wykluczenia z rynku tradycyjnych usług bankowych 

a w konsekwencji do wykluczenia prawnego i obywatelskiego. 

Problem do rozważenia: rola państwa w regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce - jakie regulacje 

prawne mogą zapobiec wykluczeniu obywatelskiemu ludzi nie spełniających warunków zdolności 

kredytowej. 

 

*   *   * 



dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska 

Uniwersytet Łódzki 

profesor nadzwyczajny 

 

Tytuł referatu:  

 

Fiskalne wsparcie rozwoju gospodarki cyrkularnej 
 

Streszczenie referatu: 

Rozwój gospodarki cyrkularnej jest nowym kierunkiem działań w polityce UE. Ma na celu wzmocnienie 

przejścia do gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów. W referacie, na wybranych przykładach, 

omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania gospodarki cyrkularnej z uwzględnieniem 

stosowania zachęt ekonomicznych, stymulujących odejście od liniowego modelu gospodarki. 

Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań ekonomicznych i prawnych powinno powodować, że właśnie 

tak ukierunkowane działania staną się bardziej opłacalne od dotychczasowych. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na reformę systemu fiskalnego, który powinien ewoluować w kierunku zwiększenia 

opodatkowania zużycia surowców pierwotnych, produkcji i konsumpcji produktów nietrwałych, w tym 

produktów jednorazowego użytku, oraz odpadów, które pozostają poza systemem recyklingu. 

Jednocześnie poprzez odpowiednie subsydiowanie należy tworzyć zachęty do włączania się 

podmiotów ekonomicznych do systemu gospodarki o obiegu zamkniętym. Dotyczy to zarówno 

gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. W efekcie maksymalizacja efektywności wykorzystania 

surowców i utrzymanie materiałów w obiegu gospodarczym powinno być prostsze i tańsze niż 

konsumpcja zasobów pierwotnych. 

*   *   * 

dr Marcin Czaplicki 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

adiunkt  

 

Tytuł referatu:  

Podażowe ograniczenia akcji kredytowej w Polsce. Dlaczego po 2015 

roku Polska gospodarka się demonetyzuje? 
Streszczenie referatu:  

Referat rozwija koncepcję wolnego kapitału regulacyjnego (ang. free bank capital) uzupełniając 

ją o aspekt wag ryzyka aktywów pokazując, że dla akcji kredytowej banków oprócz popytu 

(przybliżanego m.in. przez zmiany PKB) istotne są czynniki podażowe, w szczególności rentowność, 

płynność, a także adekwatność kapitałowa. W referacie zaproponowana zostanie nowa miara 

restrykcyjności wymogów kapitałowych, określająca zdolność banków do ekspansji portfela 

kredytowego przy posiadanych funduszach własnych (vs minimum regulacyjne). Bazując na koncepcji 

tzw. reversal interest rate (Brunnermeier, Koby, 2018), to jest granicznej stopy procentowej, której 



przekroczenie (od góry) czyni z pozoru akomodacyjną politykę pieniężną - restrykcyjną, pokazane 

zostanie (na przykładzie Polski), w jaki sposób obniżki stóp procentowych w warunkach restrykcyjnych 

wymogów kapitałowych mogą mieć negatywny wpływ na ekspansję kredytową banków (zaburzenie 

funkcjonowania kanału kredytowego polityki pieniężnej). Referat rozwija koncepcję wolnego kapitału 

regulacyjnego (ang. free bank capital) uzupełniając ją o aspekt wag ryzyka aktywów pokazując, że dla 

akcji kredytowej banków oprócz popytu (przybliżanego m.in. przez zmiany PKB) istotne są czynniki 

podażowe, w szczególności rentowność, płynność, a także adekwatność kapitałowa. W referacie 

zaproponowana zostanie nowa miara restrykcyjności wymogów kapitałowych, określająca zdolność 

banków do ekspansji portfela kredytowego przy posiadanych funduszach własnych (vs minimum 

regulacyjne). Wykorzystując kwartalne dane ze sprawozdań finansowych 9 największych banków w 

Polsce za lata 2005-2019 pokazane zostanie, że spadek tempa akcji kredytowej od 2015 roku i 

postępującą demonetyzację polskiej gospodarki (spadek relacji kredytu do PKB) wywołała kombinacja 

trzech czynników: obniżenia stóp procentowych NBP, wprowadzenia podatku bankowego oraz 

zacieśnienia regulacji ostrożnościowych rozumianego jako zmniejszenie zdolności kapitałowej banków 

do ekspansji kredytowej. 

*   *   * 

dr Anna Czech 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Adiunkt 

dr Sławomir Czech 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Tytuł referatu: 

Równość skonstruowana. Migawki z dziejów modelu szwedzkiego 
 

Streszczenie: 

Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania jest równość ekonomiczna właściwa 

szwedzkiemu modelowi społeczno-gospodarczemu. Pokazujemy, że nie była ona spontanicznym 

wynikiem rynkowych procesów gospodarczych ani efektem społecznego przywiązania do określonej 

idei, ale konstrukcją polityczną wynikającą ze zbieżności interesów kluczowych grup nacisku – 

związków zawodowych, partii socjaldemokratycznej oraz – co nie mniej ważne – organizacji biznesu. 

Miała ona istotne znaczenie nie tylko dla egalitarnego światopoglądu robotniczo-partyjnego, lecz także 

odgrywała niebagatelną rolę na rynku pracy i w polityce gospodarczej państwa. Polityczne i systemowe 

przywiązanie do tej równości wygasło jednak wraz z końcem zbieżności interesów, co nastąpiło w 

latach 80. XX wieku. Współcześnie Szwecja wciąż pozostaje krajem o relatywnie wysokiej równości 

ekonomicznej, ale należy to przypisać raczej instytucjonalnej inercji niż jej walorom systemowym. W 

przyszłości będzie się obserwować coraz dynamiczniejszy przyrost nierówności dochodowych w tym 

kraju. Co jednak istotne, kazus Szwecji pokazuje, że skuteczna implementacja równości jest wynikiem 

przemian systemowych (a nie spontanicznych i jednostkowych działań), które są możliwe przy 

zbudowaniu odpowiednio szerokiej koalicji politycznej. 



*  *  * 

dr Adam Czerniak 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

adiunkt  

 

Tytuł referatu: 

Model kapitalizmu mieszkaniowego w Polsce 
 

Streszczenie referatu:  

Przedstawienie wyników własnych badań dotyczących modeli kapitalizmu mieszkaniowego (tj. 

instytucjonalnego otoczenia rynku nieruchomości mieszkaniowych) w krajach Unii Europejskiej. 

Pokazanie najważniejszych cech charakterystycznych modelu kapitalizmu mieszkaniowego w Polsce na 

tle innych krajów regionu oraz na tle krajów zachodnioeuropejskich. Pokazanie ewolucji polskiego 

modelu kapitalizmu mieszkaniowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zależność ścieżkową oraz 

zmiany w polityce mieszkaniowej państwa. Wyniki zaprezentowanego badania mają szczególne 

znaczenia dla projektowania przyszłych działań mających na celu zmniejszenie nieefektywności 

działania polskiego rynku mieszkaniowego (np. niedoboru mieszkań, wysokich cen lokali na wynajem, 

wysokiej podatności na występowanie baniek spekulacyjnych). 

 *   *   * 

dr hab. Wawrzyniec Czubak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Adiunkt 

mgr inż. Krzysztof Pawłowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Tytuł referatu: 

Inwestycje w polskim rolnictwie po akcesji do UE 
 

Streszczenie referatu: 

Podmioty gospodarcze realizują inwestycje w celu odtwarzania i zwiększenia potencjału 

produkcyjnego i wyników ekonomicznych w długim okresie. Jednak proces inwestycyjny wymaga 

zaangażowania znacznych środków finansowych, co w zderzeniu ze specyfiką działalności rolniczej 

powoduje, że rządy wielu krajów prowadzą odrębną politykę rolną. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

UE umożliwiono gospodarstwom wsparcie w formie współfinansowania inwestycji. Celem badań było 

zbadanie wspływu działań WPR na wzrost poziomu inwestycji w Polsce oraz określenie specyfiki 



gospodarstw korzystających z proinwestycyjnych działań WPR. Uzyskane rezultaty wskazują, że akcesja 

do UE i implementacja funduszy WPR spowodowała impuls inwestycyjny i podwojenie nakładów 

inwestycyjnych w rolnictwie. W gospodarstwach rolnych fundusze WPR wpisują się w sukcesywnie 

prowadzony proces inwestycyjny. Efektywność czynników produkcji beneficjentów proinwestycyjnych 

działań WPR była zbliżona (w okresie poprzedzającym korzystanie z funduszy) do wyników grupy 

kontrolnej. Korzystanie z fakultatywnych proinwestycyjnych działań II filara WPR nie jest domeną 

gospodarstw sprawniejszych ekonomiczne.  

 *   *   * 

prof. dr hab. Bazyli Czyżewski 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor zwyczajny 

 

dr hab. Aleksander Grzelak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor nadzwyczajny UEP 

Tytuł referatu: 

Znaczenie czynników wytwórczych gospodarstw rolnych w regionach 

UE dla ekoefektywności 
Streszczenie referatu:  

Niejednokrotnie w literaturze tematu podnoszony jest problem dotyczący wpływu 

gospodarstw rolnych na środowisko. Pytaniem otwartym pozostaje czy transformacja nakładów 

środowiskowych na efekty produkcyjne jest bardziej efektywna w jednostkach większych, czy 

mniejszych ? Problem ten nie jest bez znaczenia dla kierunków ewolucji wsparcia rolnictwa w ramach 

wspólnej polityki rolnej (WPR) w przyszłej perspektywie budżetowej UE. Głównym celem opracowania 

jest rozpoznanie wpływu czynników wytwórczych (ziemi, pracy, kapitału) gospodarstw rolnych w 

krajach UE na kształtowanie się ekoefektywności. Termin „ekoefektywność” definiowany jest z 

perspektywy środowiskowej wartości zrównoważonej (environmental sustainable value). Zakres 

podmiotowy badań odnosi się do sytuacji tzw. przeciętnych gospodarstw rolnych z regionów UE(28), 

natomiast zakres czasowy dotyczy lat 2004-2015. W artykule wykorzystujemy analizę danych 

panelowych z wykorzystaniem modelowania within-between. Główne wnioski z badań są następujące: 

1. wyższe wyposażenie kapitałowe, a niższe w czynnik pracy działa korzystnie na ekoefektywność. 

Oznacza to, że gospodarstwa kapitałochłonne efektywniej transformują dane nakłady środowiskowe 

na efekty produkcyjne; 2. najsilniejsze relatywne oddziaływanie na kształtowanie się ekoefektywności 

odnotowano dla kapitału. Z kolei wpływ czynnika pracy i ziemi był negatywny na ESV; 3. w kolejnej 

perspektywie budżetowej WPR nadal wspierać inwestycje, przyjazne dla środowiska. 

 *   *   * 

 



dr Roman Dolczewski 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

członek 

 

Tytuł referatu: 

O skrócenie dystansu strategicznego 
 

Streszczenie referatu: 

Polska w globalnym świecie jest skonfrontowana z kryzysami trapiącymi świat, zwłaszcza                       

z kryzysem klimatycznym i kryzysem zadłużenia. Po zmianie systemu politycznego i gospodarczego                  

w roku 1989 Polska przeszła pomyślną transformację z gospodarki planowej do gospodarki rynkowej, 

niestety błędy w transformacji spowodowały zmianę jej charakteru: z gospodarki producentów                              

na gospodarkę służących zagranicznym inwestorom. Kolejne rządy cechowała ignorancja i brak 

profesjonalizmu w kierowaniu gospodarką, czego skutkiem jest opóźnienie technologiczne wobec 

czołowych krajów zachodnich. Po trzech dekadach przemian głównym problemem jest kryzys polskiej 

energetyki , opartej na węglu. Skutek to przodowanie Polski w truciu Polek i Polaków smogiem,                    

bez perspektywy poprawy sytuacji. Efektem takiej polityki jest ogromny dystans strategiczny zwłaszcza 

wobec najbliższego sąsiada - Niemiec w strukturze miksu energetycznego: Niemcy mają już potencjał 

energetyki fotowoltaicznej 40 Gigawatów - większy niż całej polskiej energetyki , z planem osiągnięcia                

do 2050 udziału energetyki z OZE poziomu 50%. Dla skrócenia dystansu strategicznego trzeba 

zrezygnować z budowy elektrowni jądrowych i wybudować w ich miejsce kilka wielkich elektrowni 

fotowoltaicznych oraz z pomocą państwa milion małych takich elektrowni przez milion prosumentów.                 

Trzeba też wykupić od Włochów fabrykę samochodów osobowych w Tychach i uruchomić tam 

produkcję osobowych samochodów elektrycznych. 

*   *   * 

Maciej Dzikuć 

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania.  

Arkadiusz Piwowar  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 

Tytuł referatu: 

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty rozwoju niskoemisyjnego na 

terenie Środkowego Nadodrza 
Streszczenie referatu: 

Rozwój niskoemisyjny jest związany z potrzebą poprawy jakości życia pod względem 

ekonomicznym przy uwzględnieniu kwestii ochrony środowiska. Celem prowadzonych analiz jest 

identyfikacja, opis i wyjaśnienie zjawisk, które wiążą się z rozwojem niskoemisyjnym. Ponadto w pracy 

wskazano wpływ na jakość życia mieszkańców w środkowej części Europy zanieczyszczonego 

środowiska poprzez nieefektywną gospodarkę energetyczną oraz wykorzystywanie niskiej jakości 



paliw. W artykule dokonano również oceny ekoefektywności obecnie wykorzystywanych surowców 

energetycznych oraz technologii, które mają wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Ponadto 

określono potencjał krajów Grupy Wyszehradzkiej do wdrożenia rozwiązań wspierających rozwój 

niskoemisyjny. Źródło finansowania: praca powstała w wyniku realizacji projektów badawczych o nr 

2015/19/D/HS4/00210 (Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Środkowego Nadodrza) oraz 2018/31/B/HS4/00485 (Ekonomiczne aspekty rozwoju 

niskoemisyjnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej), finansowanych ze środków Narodowego Centrum 

Nauki. 

*** 

dr Łukasz Gębski 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

adiunkt 

Tytuł referatu: 

Rynek FinTech - wyzwania regulacyjne i edukacyjne 
 

Streszczenie referatu:  

Skuteczna i adekwatna regulacja rynku finansowego jest zadaniem złożonym. Wymaga 

zapewniania realizacji szeregu postulatów, wśród których centralne miejsce zajmują zagwarantowanie 

stabilności systemu finansowego oraz zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony konsumentów. W 

obliczu innowacji w sektorze FinTech działania te nabierają nowego wymiaru, gdyż zachodzące zmiany 

są niezwykle szybkie i obejmują coraz to nowe obszary, które wymykają się standardowym definicjom 

i kategoriom regulacji. Powszechny i tani dostęp do internetu, zmiany zachowań społecznych oraz 

wynalezienie smartfonów stworzyły na początku XXI wieku niezwykle korzystne warunki do rozwoju 

technologii, które zdominowały sektor finansowy wpływając na powstanie wielu nowych podmiotów 

oraz zmianę modeli biznesowych jego tradycyjnych uczestników. Analiza dotychczasowych 

doświadczeń wielu krajów pokazuje, że polityka bazująca jedynie na coraz ściślejszej regulacji rynku 

finansowego nie przynosi oczekiwanych skutków. Liczba suboptymalnych decyzji finansowych oraz 

konsumentów popadających w pułapkę zadłużenia nie spada w tempie oczekiwanym przez 

regulatorów. Ścierające się koncepcje amerykańskiej „totalnej regulacji” i europejskiego „empowered 

consumer” nie zapewniają oczekiwanego poziomu ochrony konsumentów nie dlatego, że są w swojej 

istocie błędne, lecz dlatego, że nie współgrają z edukacją uczestników rynku - zwłaszcza konsumentów. 

*   *   * 

dr hab. Aleksander Grzelak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor nadzwyczajny UEP 

 

prof. dr hab. Bazyli Czyżewski 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 



profesor zwyczajny 

Tytuł referatu: 

Koncepcja ekoefektywności w rolnictwie i jej determinanty zasobowe 
 

Streszczenie referatu:  

Czyżewski B., Grzelak A ., Guth M., Matuszczak A Niejednokrotnie w literaturze tematu 

podnoszony jest problem dotyczący wpływu gospodarstw rolnych na środowisko. Pytaniem otwartym 

pozostaje czy transformacja nakładów środowiskowych na efekty produkcyjne jest bardziej efektywna 

w jednostkach większych, czy mniejszych ? Problem ten nie jest bez znaczenia dla kierunków ewolucji 

wsparcia rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w przyszłej perspektywie budżetowej UE. 

Głównym celem opracowania jest rozpoznanie wpływu czynników wytwórczych (ziemi, pracy, kapitału) 

gospodarstw rolnych w krajach UE na kształtowanie się ekoefektywności, jak i przedstawienie samej 

koncepcji ekoefektywności. Termin „ekoefektywność” definiowany jest z perspektywy środowiskowej 

wartości zrównoważonej (environmental sustainable value - ESV). Zakres podmiotowy badań odnosi 

się do sytuacji tzw. przeciętnych gospodarstw rolnych z regionów UE(28), natomiast zakres czasowy 

dotyczy lat 2004-2015. W artykule wykorzystujemy analizę danych panelowych z wykorzystaniem 

modelowania within-between. Główne wnioski z badań są następujące: 1. wyższe wyposażenie 

kapitałowe, a niższe w czynnik pracy działa korzystnie na ekoefektywność. Oznacza to, że 

gospodarstwa kapitałochłonne efektywniej transformują dane nakłady środowiskowe na efekty 

produkcyjne; 2. najsilniejsze relatywne oddziaływanie na kształtowanie się ekoefektywności 

odnotowano dla kapitału. Z kolei wpływ czynnika pracy i ziemi na ESV był negatywny. 

*   *   * 

dr Magdalena Hryniewicka 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

adiunkt 

 

Tytuł referatu:  

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - ZAŁOŻENIA I EFEKTY 

 
Streszczenie referatu: 

Fundusze unijne od okresu przedakcesyjnego są interesującym tematem do podejmowania 

rozważań na łamach wielu publikacji książkowych , artykułów naukowych , tak naprawdę stanowią 

przedmiot badań od piętnastu lat. Celem artykułu jest zaprezentowanie Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, którego beneficjentami są przede wszystkim przedsiębiorstwa, oraz 

omówienie jego wykorzystania zarówno w poszczególnych osiach programu jak i województwach 

Polski. W tym celu przeprowadzono analizę danych zastanych wykorzystując przede wszystkim 

dokumenty programowe oraz sprawozdania. 



*  *  * 

dr inż. Mateusz Jakubiak 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

adiunkt 

Tytuł referatu:  

 

EWOLUCJA USŁUG EKOSYSTEMOWYCH JAKO NOWEGO PODEJŚCIA DO 

KAPITAŁU NATURALNEGO 
 

Streszczenie referatu: 

Termin „usługi ekosystemowe” odnosi się do korzyści, jakie społeczeństwo może czerpać z 

ekosystemów. Usługi te stanowią wkład kapitału naturalnego w dobrobyt człowieka i obejmują 

zarówno dostarczanie konwencjonalnych towarów jak również pozarynkowe czy niematerialne 

korzyści, jakie czerpiemy z przyrody. Koncepcja zaczęła powstawać w latach 70-tych XX wieku, lecz 

dopiero wraz z rozwojem ekonomii ekologicznej została rozpowszechniona w latach 90-tych. 

Koncepcja łączy działalność ludzką z efektami jej bezpośredniego wpływu na przyrodę wskazując na 

konieczność rozliczania oddziaływania człowieka na środowisko. Usługi ekosystemowe pozwalają na 

interdyscyplinarną analizę oraz ocenę ekologiczną i ekonomiczną antropogenicznego korzystania ze 

środowiska jak i jego degradacji. Dzięki postrzeganiu ekosystemów również w kategoriach 

przeliczalnych wartości ekonomicznych potrzeba ich ochrony staje się bardziej widoczna, w 

szczególności w kręgach politycznych i decyzyjnych. Celem podjętej analizy jest prezentacja rosnącej 

świadomości istotności usług ekosystemowych i ewolucji powstających kolejnych klasyfikacji.  

 

*  *  * 
 

dr Andrzej Jakubowicz 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

członek Rady Naukowej 

Tytuł referatu:  

SPADEK I WZROST GOSPODARCZY W OKRESIE TRANSFORMACJI 

POLSKIEJ GOSPODARKI 
 

Streszczenie referatu:  

Celem referatu jest przedstawienie jak kształtował się Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przekroju 

poszczególnych ekip politycznych sprawujących rządy w Polsce w okresie 30 – lecia polskiej 



transformacji gospodarczej. Praktycznie wszystkie ekipy sprawujące rządy w Polsce realizowały 

politykę zgodną z nurtem neoliberalnym w ekonomii.  

We wrześniu 1989 r w wyniku porozumienia pomiędzy siłami politycznymi w Polsce powstał Rząd z 

premierem Tadeuszem Mazowieckim oraz wicepremierem i ministrem finansów Leszkiem 

Balcerowiczem – głównym realizatorem przemian gospodarczych. Przygotowano pakiet ustaw 

regulujących proces reformowania polskiej polskiej gospodarki, który został przyjęty przez Sejm 

Kontraktowy 28.12 1989 r. Treść ustaw była ukierunkowana na wprowadzenie w Polsce gospodarki 

rynkowej. Wobec przedsiębiorstw państwowych zastosowano: restrykcyjną politykę kredytową, 

podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń, liberalizację cen importowych. 

W pierwszych dwóch latach transformacji spadek PKB wynosił: w 1990 r – 13.8%; w 1991 r – 10,3%. 

Począwszy od 1992 r przez cały okres transformacji notuje się wzrost PKB. Poziom roku 1989 został 

osiągnięty w 1996 r. Najwyższe średnioroczne przyrosty PKB notuje się za rządów Lewicy w latach 1994 

– 1997 = 8,0% oraz w okresie rządów PIS w latach 2006 – 2007. W pozostałych okresach przyrosty PKB 

nie przekraczały 5,0%. Najniższe były w okresach rządów PO (3,8% i 3,2%); był to okres światowego 

kryzysu gospodarczego i w tym okresie w innych krajach był spadek PKB. W ostatnich 4 latach 

średnioroczny wzrost PKB wynosi 4,3% (dla 2019 r przyjęto szacunek 4,0%). 

Polska jest liderem wzrostu PKB w naszym Regionie w okresie 30 – lecia transformacji gospodarczej 

(2018:1990=277,2); w następnej kolejności są: Słowacja, Słowenia , Białoruś i Czechy. Zdecydowanym 

outsiderem jest Ukraina (spadek niemal o 50%). 

Jeżeli chodzi o PKB per capita Polskę wyprzedzają następujące kraje: Czechy, Słowenia, Słowacja, Litwa, 

Estonia. Kraje Regionu wykazują duży dystans w stosunku do krajów zachodnich. Polski PKB per capita 

stanowi w porównaniu do: USA 48,8%; Niemiec 57,3%; Francji 67,7%; a Luksemburga tylko 28,1%. 

*   *   * 

dr Zofia Karczewska 
Uniwersytet w Białymstoku 

adiunkt  

 

Tytuł referatu:  

System finansowania ochrony zdrowia w Polsce na poziomie  

jednostek samorządu terytorialnego 
Streszczenie referatu:  

Charakterystyczną cechą systemu ochrony zdrowia jest mnogość i różnorodność podmiotów 

zaangażowanych w działalność tego sektora. Złożoność występujących interakcji pomiędzy nimi 

powoduje, że współcześnie ważnym elementem staje się zintensyfikowanie prac w zakresie 

monitorowania przepływu środków finansowych i właściwej alokacji zasobów w tym sektorze. 

Samorząd terytorialny w Polsce jest odpowiedzialny głównie za zidentyfikowanie potrzeb zdrowotnych 

społeczności lokalnej, dbałość o infrastrukturę opieki zdrowotnej, za promocję i profilaktykę 

zdrowotną. Nie posiada on jednak szerokiej gamy odpowiednich narzędzi prawno-finansowych do ich 



pewnego zagwarantowania. Obecnie, realizacja zadań oraz określonych ustawowo funkcji w obszarze 

ochrony zdrowia przez JST w Polsce jest utrudniona. Analiza literatury przedmiotu pozwoliła ustalić, iż 

jednostki samorządu terytorialnego (szczególnie na poziomie gminy, powiatu i miast na prawach 

powiatu) nie traktowały realizacji zadań w ochronie zdrowia w sposób priorytetowy albo chociaż w 

sposób adekwatny do oczekiwań ze strony społeczności lokalnej. Brak elastyczności w konstrukcji 

systemu finansowania zadań JST w obszarze ochrony zdrowia w Polsce może stanowić punkt wyjścia 

do poszukiwania rozwiązań, które umożliwiłyby realną racjonalizację w finansowaniu zadań w obszarze 

ochrony zdrowia na poziomie sektora samorządowego. 

 

 *   *   * 

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz 
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego  

sekretarz naukowy 

 

dr hab. Lech Kurkliński 
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego  

dyrektor 

 

Tytuł referatu:  

Regulacyjna zasada proporcjonalności a dominacja globalnych 

platform cyfrowych 
 

Streszczenie referatu:  

Rewolucja cyfrowa wstrząsnęła fundamentami konkurowania przez przedsiębiorstwa. 

Tradycyjne, dotychcza-sowe metody zdobywania pozycji konkurencyjnej stają się coraz mniej 

skuteczne. Wobec nowych uwarunko-wań konkurowania takich jak: ekosystemy, algorytmy, cyfrowe 

modele biznesowe, Big Data, aplikacje API itd. w szczególności na znaczeniu zyskują platformy cyfrowe. 

Sytuacja ta prowadzi do powstawania na niespoty-kaną skalę siły (praktycznie monopolistycznej) 

globalnych platform, zwłaszcza tych o charakterze zintegrowa-nym. Przeprowadzone badania w 

obszarze przestrzegania zasad uczciwej konkurencji jednoznacznie wskazu-ją, że dominujące firmy 

technologiczne nadużywają swej pozycji konkurencyjnej. Kontrola administracyjna tych gigantów jest 

bardzo ograniczona. Poszukiwania znalezienia odpowiednich rozwiązań regulacyjnych do-piero trwają. 

W tych okolicznościach celem opracowania jest pokazanie z jednej strony, jakie metody reduko-wania 

pozycji tych dominujących podmiotów do tej pory zaproponowano, a z drugiej wskazanie na regulacyj-

ną zasadę proporcjonalności, jako instrumentu wspomagającego przywrócenie równowagi w systemie.  

 *   *   * 



dr hab. Ryszard Kata 
Uniwersytet Rzeszowski 

profesor, dziekan Wydziału Ekonomii 

 

prof. dr hab. Andrzej Czyżewski 
Uniwersytet Zielonogórski 

Profesor zwyczajny  

 

dr hab. Anna Matuszczak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Profesor nadzwyczajny 

 

Tytuł referatu:  

Dochody gospodarstw domowych rolników – problem dynamiki, 

parytetu i nierówności 
Streszczenie referatu:  

W opracowaniu analizowano dynamikę dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych 

rolników w Polsce w latach 1995-2017. Badano także dysparytet dochodowy rolników względem 

innych grup społeczno-zawodowych oraz poziomu zróżnicowania dochodów gospodarstw rolniczych. 

Długi zakres czasowy, obejmujący 23 lata, umożliwił analizę dochodów rolników w odmiennych 

warunkach polityki rolnej, a tym samym dla różnych poziomów wydatków budżetowych na rolnictwo. 

Ustalono, że istotny realny wzrost wydatków budżetowych na rolnictwo w okresie poakce-syjnym 

(2004-2017) w stosunku do lat poprzednich (1995-2003), przyczynił się do realnego wzrostu dochodów 

go-spodarstw rolniczych oraz zmniejszenia dysparytetu dochodowego rolników. Wzrost wydatków 

budżetowych na rol-nictwo nie spowodował natomiast odwrócenia procesu polaryzacji dochodowej 

gospodarstw rolniczych, ale spowolnił ten proces.  

*   *   * 

dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

adiunkt 

Tytuł referatu: 

Rezultaty alokacyjne zastosowania wybranych algorytmów 

sprawiedliwego podziału dóbr w sektorze publicznym 
Streszczenie referatu:  

Celem artykułu jest przedyskutowanie wyników alokacyjnych dwóch grup metod 

sprawiedliwego podziału zastosowanych do tego samego problemu decyzyjnego- alokacji środków 



strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Pierwszą grupą metod są 

klasyczne metody bankructwa: CEA oraz CEL, drugą gra przetargowa Bramsa i Taylora (1996). 

Wszystkie analizowane metody mają podstawy wywodzące się z teorii gier. Zasadnicza różnica ich 

zastosowania jest związana z konstrukcją wypłat gry. W metodach bankructwa założono, że wypłaty w 

grze będą bezpośrednio zależne od roszczeń graczy obliczonych na podstawie obiektywnych danych, 

w metodzie Bramsa i Taylora natomiast, że wynik alokacji jest efektem gry przetargowej rozgrywanej 

pomiędzy stronami zaangażowanymi w podział środków. W artykule porównano wyniki alokacyjne 

zaprezentowanych metod przy wykorzystaniu wskaźników Giniego oraz krzywych Lorenza. Wykazano, 

że metody te różnią się skutkami alokacyjnymi, w tym stopniem koncentracji wyników. Najmniej 

skoncentrowany wynik uzyskano w przypadku metody CEA. Metoda ta skutkuje egalitarnym 

rozwiązaniem ukierunkowanym na zaspokojenie wielu grup beneficjentów. Najmniej egalitarne 

rozwiązania daje natomiast metoda CEL.  

 *   *   * 

dr inż. Małgorzata Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i 

adiunkt  

Tytuł referatu:  

Miejsce usług w europejskim modelu rolnictwa 
 

Streszczenie referatu:  

W artykule poddano analizie miejsce i znaczenie usług w rolnictwie europejskim, skupiając się 

szczególnie na możliwościach wspierania przez usługi dążenia do tzw. europejskiego modelu rolnictwa. 

Wskazano na ich pomocniczą rolę w dążeniu do zrównoważenia rolnictwa w wymiarze przyrodniczym, 

ekonomicznym i społecznym. Celem artykułu jest przedstawienie zmian poziomu korzystania z 

wybranych usług produkcyjnych w rolnictwie w odniesieniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa i próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jaką rolę spełniają usługi w związku z dążeniem do 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa i budowy europejskiego modelu rolnictwa? Analiza została 

przeprowadzona metodą dedukcyjną, w oparciu o źródła literaturowe i dane statystyczne. Poziom 

korzystania z usług produkcyjnych jest przeciętnie wyższy w państwach UE-15. Wskazuje to na istnienie 

związku, pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego (w tym rolnictwa) a poziomem korzystania z 

usług rolniczych. W państwach UE-15 występują wyraźne związki korelacyjne pomiędzy poziomem 

korzystania z usług a nakładami na środki trwałe. Korzystanie z usług rolniczych może wspomagać 

dążenie do rolnictwa zrównoważonego, pod warunkiem uwzględniania aspektu zrównoważenia w 

decyzjach kierowników gospodarstw.  

*   *   * 

prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko 

Akademia Leona Koźmińskiego 

profesor, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER 



 

Tytuł referatu: 

Ekonomia nowego pragmatyzmu: tożsamość, cele, metoda 

 

Streszczenie referatu: 

Neoliberalizm – system wartości, teoria ekonomii i polityka gospodarcza służąca wzbogacaniu 

nielicznych kosztem większości – doprowadził do ogólnego kryzysu kapitalizmu. Protekcjonizm, 

populizm i nowy nacjonalizm to zła nań reakcja. Wobec nieodwracalnej globalizacji, rewolucji 

naukowo-technicznej, zmian naturalnego środowiska i starzenia się ludności potrzebny jest nowy 

paradygmat ekonomii. Punktem wyjścia poszukiwań jest zredefiniowanie celów rozwoju 

uwzględniające imperatyw zmiany stylu życia. Naprzeciw piętrzącym się wyzwaniom wychodzi nowy 

pragmatyzm, nieortodoksyjny, interdyscyplinarny zarys ekonomii i polityki gospodarczej 

ukierunkowanej na potrójnie zrównoważony rozwój – gospodarczo, społecznie i ekologicznie. Znaczną 

rolę w procesach rozwoju odgrywa regulacja państwowa oraz ustalana w ramach porozumień 

transnarodowych. Nowy pragmatyzm ujmuje ekonomię jako naukę opisową i normatywną, a jej 

metoda badawcza musi być kompleksowa, multidyscyplinarna, kontekstualna i komparatywna.  

 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, cel ekonomii, metoda ekonomii, nowy pragamtyzm 

*   *   * 

 

prof. dr hab. Stefan Krajewski 
Politechnika Warszawska 

profesor 

Tytuł referatu:  

 

Determinanty społecznej akceptacji zmian systemowych w Polsce 

 
Streszczenie referatu: 

Analizowane w referacie determinanty społecznej akceptacji zmian systemowych mają 

krótkookresowy charakter. Świadomie wybrałem takie właśnie podejście, ponieważ uważam, że elity 

polityczne skutecznie nauczyły polskie społeczeństwo, że nie należy poważnie traktować treści 

programów dotyczących długookresowych zmian systemowych. Były one często zmieniane i rzadko 

realizowane. Znacząca (na przykład w procesie wyborczym) cześć społeczeństwa, zwłaszcza o niskim 

statusie społecznym i niskich dochodach, uznała że naprawdę istotne jest to, co dzieje się w krótkim 

okresie. Korzyści krótkookresowe należy więc zwiększać i ich bronić, nie przejmując się „pustą 

długookresową frazeologią”. Za upowszechnianie się takich postaw odpowiedzialne są elity polityczne, 



a nie społeczeństwo, w którym narastało przekonanie, że należy wspierać te elity polityczne, które 

szybko i hojnie oferują korzyści krótkookresowe i wywiązują się z większości zobowiązań. 

Referat zawiera dane statystyczne i wnioski z badań świadczące o tym, że od początku 

transformacji względna pozycja wielu dużych liczebnie środowisk pogorszyła się, a rozwarstwienie 

osiągnęło rozmiary rzadko już spotykane w UE. Zniecierpliwienie i frustrację skutecznie wykorzystały 

te siły polityczne, które przejęły władzę w 2015 r. Umocniły się one dzięki sprzyjającym warunkom 

umożliwiającym znaczne polepszenie w krótkim okresie pozycji dochodowej i samopoczucia 

marginalizowanych dotychczas grup społeczeństwa. Ogranicza to jednak, a wręcz uniemożliwia 

prowadzenie aktywnej i skutecznej polityki prorozwojowej mogącej polepszyć pozycję konkurencyjną 

polskiej gospodarki w przyszłości. 

Widoczne (jak nigdy dotąd) licytowanie się obietnicami rozdawnictwa jest niebezpieczne i 

szkodliwe dla gospodarki. A ponadto coraz trudniej będzie realizować obietnice i pozyskiwać społeczną 

aprobatę. Może to dotyczyć zwłaszcza partii będących w opozycji przed 13 października 2019 r. (gdyż 

deklarują, że nie odbiorą tego co już zostało rozdane i dołożą więcej, a ponadto podtrzymają 

dotychczasowy wzrost oraz stworzą warunki zapewniające wszechstronny rozwój). 

 Słowa kluczowe: reformy społeczno-gospodarcze, społeczna akceptacja reform  

 

*  *  * 
 

prof. dr hab. Stefan Krajewski 
Politechnika Warszawska 

profesor  

prof. dr hab. Anna Krajewska 
Politechnika Warszawska 

profesor  

 

Tytuł referatu:  

Płaca minimalna jako kontrowersyjne narzędzie kształtowania 

dochodów 
 

Streszczenie referatu: 

W okresie transformacji polskiego systemu gospodarczego płaca minimalna była  

(i ciągle jest) postrzegana jako bardzo kontrowersyjne narzędzie kształtowania dochodów. Od 

początku dominowały poglądy, wyrażane przez przedsiębiorców, polityków, przedstawicieli rządu i 

środowiska ekonomistów, że płaca minimalna (zwłaszcza jej podwyższenie) utrudnia, albo wręcz 

uniemożliwia prowadzenie racjonalnej polityki dochodowej i pogarsza efektywność na wszystkich 

poziomach gospodarki. Wskazywano, że podnoszenie płacy minimalnej przyczynia się do wzrostu 



bezrobocia, wywołuje inflacyjną spiralę płacowo-cenową, wywiera presję na wzrost świadczeń 

socjalnych, pogłębia rozmiary szarej strefy, obniża konkurencyjność gospodarki. W referacie 

przytaczamy dane statystyczne, które nie potwierdzają tych obaw. Te fakty były w znacznej mierze 

ignorowane i dalej postrzegano płacę minimalną przez pryzmat doktryny liberalno-rynkowej 

interpretowanej zgodnie z narracją narzuconą przez Leszka Balcerowicza. W ostatnich latach płaca 

minimalna obarczona została funkcją polityczną, co doprowadziło do wprowadzenia innych niż 

dotychczas stosowane kryteriów oceny jej przydatności. 

 Dopóki zwolennicy któregoś z tych dwóch podejść (liberalno-rynkowego lub politycznego) 

będą decydowali jaka ma być rola płacy minimalnej w Polsce, dopóty będzie ona instrumentem 

pełniącym niejasno określone i niespójne funkcje, często sprzeczne z innymi elementami polityki 

dochodowej. A z tą polityką płaca minimalna powinna być zsynchronizowana. Byłoby też wskazane, 

żeby podejście do płacy minimalnej w Polsce nie odbiegło znacząco od przyjętego w większości państw 

UE (a zwłaszcza „starej” 15), jeżeli mamy w Unii pozostać i być jej integralną częścią. 

 

*  *  * 
 

 

prof. dr Hanna Kuzinska 
Akademia Leona Koźmińskiego 

profesor  

Tytuł referatu: 

Praktyczne ujęcie granicy opodatkowania 
 

Streszczenie referatu: 

Teoria ekonomii na wiele sposobów definiuje granicę opodatkowania, wskazując przede 

wszystkim jej potencjalny wpływ na równowagę sektora finansów publicznych. Inaczej mówiąc 

sprowadza się często do następującego uproszczonego pytania: jak wysoką można stosować stopę 

podatkową, by została ona społecznie zaakceptowana, tj. zmniejszała nierówności dochodowe by 

zapewniała wystarczające finansowanie wydatków państwa i w jak najmniejszym stopniu wywoływała 

efekt spustoszenia podatkowego, dotyczący np. podaży pracy. Niezamierzonym źródłem tego 

schematu myślenia jest zapewne Krzywa Laffera, której nieco inna interpretacja może nadać głębszy 

sens, szczególnie wówczas, gdy odwołuje się do praktyki gromadzenia środków publicznych w 

poszczególnych krajach. W przedstawionym badaniu pokazane zostaną zmiany w wydajności fiskalnej 

oddzielnie podatków pośrednich i podatków bezpośrednich jako reakcja na zmiany stawek 

podatkowych. Przyjmuje się założenie, że w polityce fiskalnej zawierającej deficyty budżetowe, 

administracja państwowa zamierza zwykle albo poprawiać wydajność danin albo ją stabilizować, czyli, 

że obniżanie tej wydajności oznacza w danych warunkach osiągnięcie punktu przesilenia na Krzywej 



Laffera. Ten sposób interpretacji dotyczy jednak tylko podatków pośrednich, których stawka była w 

Polsce podwyższona. Inaczej interpretujemy granicę wyznaczoną przez Krzywą Laffera w przypadku 

obniżania stawek podatków dochodowych. Ważne jest jednak, że zarówno po prawej jak i po lewej 

stronie wykresu największy wpływ na tę granicę mają nie stawki, lecz szczelność systemu.  

*  *  * 
 

dr hab. Mirosława Kwiecień 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

emeritus 

 

Tytuł referatu: 

Dylematy sprawozdawczości zintegrowanej 
Streszczenie referatu: 

Każdy podmiot prowadzący działalność, nawet w ograniczonym zakresie, potrzebuje strategii. 

Nasuwa się pytanie, co determinuje satysfakcjonującą zarządzających strategię, przykładowo : 

strategię rozwoju, albo przetrwania, albo szybkiej rentowności dzisiaj ? Ostatni światowy kryzys 

finansowy wskazywał na niedostatek myśli strategicznej, która mogłaby „porządkować” dokonywane 

zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Wobec skali zmian zachodzących na początku 

XXI wieku zarówno w gospodarce, technologii, jak i społeczeństwach, konieczne jest stworzenie 

nowych jakościowo koncepcji ekonomicznych i organizacyjnych, które pozwalałyby na wyjaśnianie 

zachodzących procesów, czym jest m.in. koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej (biznesowej). 

Celem podjętych badań teoretycznych i empirycznych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

sprawozdanie zintegrowane w praktyce gospodarczej jest „komunikatem” prezentującym sposób w 

jaki strategia organizacji gospodarczej, ład korporacyjny, wyniki działalności i perspektywy organizacji 

gospodarczej ujęte w kontekście środowiska zewnętrznego prowadzą do tworzenia jej wartości w 

krótkim, średnim i długim terminie. 

 *   *   * 

dr hab. Andrzej Letkiewicz 
Uniwersytet Gdański 

profesor UG 

Tytuł referatu:  

Regulacyjne uwarunkowania funkcjonowania fundacji prowadzących 

działalność gospodarczą 
Streszczenie referatu:  

Swoboda działalności fundacji zagwarantowana jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co do zasady podmioty trzeciego sektora do których fundacje należą powinny realizować działania 



wynikające z użyteczności społecznej celów dla których realizacji została powołana. Co do zasady 

również fundacje finansują swe działania ze środków pozyskanych od fundatora lub darczyńców, 

jednakże nie zabrania się fundacjom prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskiwania 

funduszy na realizację celów statutowych. Dlatego też prowadzenie działalności gospodarczej przez 

fundację rodzi konieczność uzyskania przez podmiot statusu przedsiębiorcy, co rodzi daleko idące 

konsekwencje konieczności stosowania prawa przedsiębiorców, które w swej istocie zakłada 

działalność prowadzącą co maksymalizacji wartości podmiotu a nie realizację celów społecznych. 

Zatem powstaje swoistego rodzaju dychotomia celów fundacji i celów działalności gospodarczej. 

Artykuł traktował będzie o warunkach zasadach i dylematach funkcjonowania fundacji prowadzących 

działalność gospodarczą jako podmiotów ukierunkowanych społecznie i gospodarczo jednocześnie.  

 *   *   * 

prof. dr hab. Adam Lipowski 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

emeryt 

Tytuł referatu:  

O CELU POLITYKI GOSPODARCZEJ INACZEJ 
Streszczenie referatu:  

Referat dotyczy teoretycznej problematyki celu polityki gospodarczej. Jego przedmiotem jest analiza  

porównawcza dwóch fundamentalnych  źródeł tego celu. 

Pierwszym z tych źródeł są odwołujące się do aksjologii dobra wspólnego poglądy ekonomistów  

(zarówno nurtu etatystycznego jak i liberalnego) na temat „ co trzeba zrobić w gospodarce”. Poglądy 

te wyrażają oni poprzez sformułowanie określonego celu nadrzędnego. Politykę gospodarczą, której 

cel pochodzi od ekonomistów, nazywamy wzorcową.  

Źródłem alternatywnym są decyzje elektoratu podejmowane w wyborach parlamentarnych. Decyzje 

te mogą być na rzecz celu nadrzędnego lub, odbiegającego od aksjologii dobra wspólnego, celu 

transakcyjnego. Politykę gospodarczą, której cel zależy od elektoratu, nazywamy realną. 

Za pomocą autorskiego modelu rywalizacji wyborczej została dokonana analiza w wyniku tej rywalizacji 

z punktu widzenia obu tych rodzajów celów. 

Słowa kluczowe 

Wzorcowa i realna polityka gospodarcza, cel nadrzędny, cel transakcyjny, model rywalizacji  

 *   *   * 

prof. dr hab. Teresa Lubińska 
Uniwersytet Szczeciński 

profesor zwyczajny US, kierownik Katedry Finansów 

 



Tytuł referatu: 

Wyzwania instytucjonalne dla finansów publicznych w perspektywie 

ostatnich 30 lat 
 

Streszczenie referatu:  

Instytucjonalne modele finansów publicznych wykazują duże zróżnicowanie ustrojowe. Model 

finansów publicznych w Polsce sytuuje się wśród instytucjonalnych modeli unitarno-

decentralizacyjnych. Model ten podlegał znacznym przeobrażeniom w okresie ostatnich 30 lat. Celem 

artykułu jest ocena wpływu reform finansów publicznych na instytucje sektora finansów publicznych 

(SFP) oraz sformułowanie wyzwań rozwojowych. W artykule wykorzystane zostaną metody analizy 

treści dokumentów, w tym aktów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji SFP oraz metody 

statystyki opisowej wybranych kategorii finansów publicznych poziomu rządowego i samorządowego. 

*   *   * 

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor nadzwyczajny  

Tytuł referatu:  

Nowe technologie regulacyjne w obliczu Gospodarki 4.0 
 

Streszczenie referatu: 

Nowe rozwiązania technologiczne wdrażane obecnie w gospodarce wymuszają również 

zmianę podejścia do tworzenia prawa oraz nadzoru i zgodności działalności uczestników gospodarki z 

prawem. W świetle powyższego, ewolucji podlegają narzędzia i procedury regulacyjne i nadzorcze. W 

artykule autorka dokona zatem identyfikacji zmian regulacyjnych oraz wskaże na nowe trendy 

technologiczne w tym obszarze, jak indywidualizacja prawa (case-by-case approach), personalizacja 

prawa (personalized law) czy też „inteligentne” regulacje (smart regulations), w tym nowe narzędzia 

takie jak RegTech, SupTech, LegTech czy piaskownice regulacyjne.  

*   *   * 

dr hab. Paweł Marszałek 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor nadzwyczajny UEP 

Tytuł referatu:  

Obieg pieniężny w Polsce 1999-2019. Cechy i kierunki zmian 
 



Streszczenie referatu:  

Celem artykułu jest charakterystyka właściwości i tendencji zmian obiegu pieniężnego w Polsce 

w latach 1999-2019. Analizie poddane zostaną przede wszystkim zmiany w strukturze pieniądza 

gotówkowego i bezgotówkowego, w kontekście rozważanego w literaturze przejścia do tzw. 

gospodarki bezgotówkowej. Przedmiotem rozważań będą również zmiany w systemach płatniczych,, 

zmiany zwyczajów płatniczych Polaków, zmiany struktury agregatów pieniężnych, a także wybrane 

aspekty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polski, wpływające na obieg pieniężny. 

*   *   * 

prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

profesor nadzwyczajny 

Tytuł referatu:  

ROZWÓJ PIRAMID FINANSOWYCH A NIESKUTECZNOŚĆ PAŃSTWA 
 

Streszczenie referatu: 

      Piramidy finansowe od lat są stałym elementem rynku krajowego i rynków międzynarodowych, a 
ich właściciele i menedżerowie liczą na zdobycie fortun z przestępczej działalności, także klienci liczą 
na wysokie zyski. Rządy niektórych państw nie mogą uporać się z działalnością piramid finansowych; 
ciągle też pojawia się popyt na niezgodną z prawem ofertę. Luki regulacji, wydłużające się śledztwa i 
procesy sądowe oraz niskie kary nie odstraszają coraz to nowych założycieli i menedżerów piramid. 
Nowy projekt regulacji przygotowany przez resort sprawiedliwości budzi w części kontrowersje. 
Potrzebne jest zwiększenie penalizacji tych przestępstw i likwidacja luk prawnych. Potrzebna jest 
szeroka edukacja społeczeństwa. 

*   *   * 

dr hab. Bogdan Miedziński 
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie 

profesor uczelniany 

Tytuł referatu:  

Interesy a ład gospodarczy 
 

Streszczenie referatu: 

Coraz dotkliwiej odczuwany jest niedowład światowego ładu gospodarczego. Zasadniczą jego 

przyczyną jest globalizacja przejawiająca się w postaci niebywałej intensyfikacji, dokonującej się 

zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, powiązań pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi. Pojawiającym się z tego tytułu wyzwaniom nie są w stanie sprostać przekształcenia 

instytucjonalne dokonywane w ładzie takie, jak wzrost liczby regulacji przyjmowanych na poziomie 

ponadnarodowym, czy powstanie potężnych podmiotów gospodarczych w postaci wielkich korporacji 



międzynarodowych sterujących bezpośrednio znacznymi obszarami gospodarek narodowych. Zarazem 

w strukturze instytucjonalnej gospodarek lokalnych ujawniają się poważne dysfunkcje rozwojowe 

powstałe wskutek luki koordynacyjnej, spowodowanej ograniczeniem suwerenności gospodarczej 

państw narodowych. 

W opracowaniu wskazano na kluczową rolę interesów w kształtowaniu ładu gospodarczego. 

Za warunek pozytywnego oddziaływania interesów na rozwój gospodarczy uznano zdolność 

wytwarzanego w ramach struktury instytucjonalnej gospodarki układu artykulacji i uzgadniania 

interesów do zapewnienia współmierności w szeroko rozumianych transakcjach zawieranych przez 

poszczególne grupy interesu z resztą społeczeństwa jako całością. Jako zasadnicze dysfunkcje 

rozwojowe układu artykulacji i uzgadniania interesów we współczesnej  gospodarce wskazano konflikt 

kapitał-praca, międzypokoleniowy konflikt interesów, imperializm gospodarczy, konflikty ideowe 

towarzyszące transformacji gospodarczej i zniekształcenia rachunków narodowych.  

*  *  * 

dr hab. Anna Moździerz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

adiunkt 

Tytuł referatu:  

O TRUDNOŚCIACH POMIARU WPŁYWU NIEZALEŻNYCH INSTYTUCJI 

FISKALNYCH NA STABILNOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH 
Streszczenie referatu:  

Celem artykułu jest wskazanie trudności w pomiarze i ocenie wpływu niezależnych instytucji 
fiskalnych  na stabilność finansów publicznych. Niezależne instytucje fiskalne (NIF) mają długą historię 
w niektórych krajach na świecie (np. USA, Holandia, Austria), jednak ich powstanie w większości krajów 
należących do Unii Europejskiej datuje się na lata przypadające po ostatnim kryzysie finansowym. Od 
2008 r. w UE powołano aż 21 niezależnych instytucji fiskalnych. Wymóg funkcjonowania NIF w krajach 
członkowskich UGW wynika z prawa unijnego, a ich głównym zadaniem ma być monitorowanie 
przestrzegania numerycznych reguł fiskalnych.  

Teoretyczne przesłanki powołania niezależnej instytucji fiskalnej (rady fiskalnej) są racjonalne i 
pozwalają wnioskować, że ich funkcjonowanie sprzyja dyscyplinie finansów publicznych. W badaniach 
empirycznych nie ma jednak zbyt wielu dowodów na skuteczność tych instytucji w podnoszeniu 
efektywności polityki fiskalnej.  

Dokonywana przez Komisję Europejską ocena instytucji na podstawie zakresu ich zadań, uprawnień 
czy umocowania prawnego, pozwala ocenić ich jakość organizacyjną, ale nie daje odpowiedzi o ich 
skuteczność w dyscyplinowaniu finansów publicznych. Instytucje funkcjonujące w krajach UE są 
istotnie zróżnicowane, stąd zakładać można, że oddziałują na politykę fiskalną różnymi kanałami. 
Wysoki indeks nadany danej instytucji przez Komisję Europejską, nie zawsze musi być skorelowany z 
efektami polityki fiskalnej, które są przecież pochodną różnych czynników. Ograniczenia poznawcze 
nielicznych badań statystycznych w tym zakresie wynikają z krótkiego okresu funkcjonowania 
większości instytucji. Kierując się ograniczeniami metod ilościowych w badaniach nad wpływem 
niezależnych instytucji fiskalnych na stabilność finansów publicznych w artykule przedstawiono 
propozycje wykorzystania do tego celu metod jakościowych.  

 

  *   *   * 



prof. dr hab. Józef Orczyk 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

rektor 

Tytuł referatu: 

Regionalizm w koncepcjach polityki społecznej 
Streszczenie referatu: 

Regionalizm w polityce społecznej nie cieszył się dotychczas zainteresowaniem. Zakres 

regionalizacji jak i jego  formy  są powiązane ze znaczeniem dominującej w danym państwie 

doktryny  społecznej. Wyrażają  się w relacji dochodów własnych samorządów  do budżetu 

państwa, jak i swobodzie instytucjonalnej w zakresie  kształtowania świadczeń, czyli  w 

decentralizacji. W przypadku Polski zmiany polityczne powiązane z doktrynalnymi utrudniły 

rozwój regionalizmu.   Może on mieć istotne znaczenie w koordynacji realizacji świadczeń 

społecznych i dostosowaniu specyfiki ich rozwoju do potrzeb mieszkańców regionu. 

 *   *   * 

dr Magdalena Owczaruk 
Uniwersytet w Białymstoku 

adiunkt  

 

Tytuł referatu:  

Konkurencyjność instytucjonalna krajów EŚW w kontekście realizacji 

 przemysłowo-imitacyjnego modelu rozwoju 
Streszczenie referatu:  

Większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej, realizuje (z powodzeniem) przemysłowo-

imitacyjny model rozwoju, oparty na taniej sile roboczej, inwestycjach zagranicznych i środkach 

pochodzących z Unii Europejskiej. Wyniki osiągane w tym zakresie w dużym stopniu zależą od tzw. 

układu instytucjonalnego tj. sfery politycznej, prawnej i społecznej danej gospodarki. Celem artykułu 

jest analiza porównawcza krajów EŚW pod kątem jakości instytucji determinujących sukces w realizacji 

tej ścieżki rozwoju. W analizie i ocenie konkurencyjności instytucjonalnej wykorzystano dane 

pochodzące z rankingu Światowego Forum Ekonomicznego. Realizację przemysłowo-imitacyjnej ścieżki 

rozwoju zoperacjonalizowano przy pomocy zmiennych związanych z napływem bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych. 

*   *   * 

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk 
Uniwersytet Jagielloński 

członek Zarządu Krajowego PTE 



Tytuł referatu:  

Rynek turystyczny jako obszar regulacji gospodarki. Aspekty 

podmiotowe i instrumentalne 
Streszczenie referatu:  

Gospodarka turystyczna stanowi ok. 10% produktu globalnego oraz ponad 9% udział w 

światowym rynku pracy. W Polsce poziom udziału szeroko rozumianej gospodarki turystycznej w 

strukturze PKB oceniana jest na poziomie ok. 6-8%. Rynek turystyczny dynamicznie się rozwija i objęty 

jest rozbudowanymi regulacjami, zarówno wynikającymi z systemu prawa Unii Europejskiej jak i 

poszczególnych krajów członkowskich. Szczególną regulacją objęte są kwestie ochrony rynku 

konkurencyjnego oraz ochrony konsumenta. Rozbudowana struktura podmiotów regulacyjnych 

(globalnych, unijnych, krajowych centralnych, samorządowych wszystkich szczebli, samorządu 

gospodarczego) wykreowała szeroki zakres instrumentów, które oddziałują na funkcjonowanie 

podmiotów sfery realnej rynku turystycznego. Procesy regulacyjne z wysoką intensywnością oddziałują 

zarówno na sferę podaży turystycznej jak i popytu turystycznego. Mimo bardzo rozbudowanego 

wieloszczeblowego systemu regulacyjnego, wiele elementów, które powinny być poddane regulacji, 

znajduje się poza obszarem zainteresowań organów publicznych. Część gospodarki turystycznej jest 

regulowana także za pośrednictwem regulacji ogólnych oraz związanych z funkcjonowaniem innych 

obszarów gospodarki narodowej. Celem opracowania jest przedstawienie układu podmiotowego oraz 

instrumentalnego regulacji rynku turystycznego, wraz ze wskazaniem rozwiązań dysfunkcjonalnych 

oraz propozycji doskonalenia tego układu, dając jednocześnie podstawę do oceny rozwiązań 

regulacyjnych w szerszym aspekcie, niż tylko dotyczących tego rynku oraz jego rynków branżowych 

(subrynków turystycznych).  

 *   *   * 

dr hab. Karolina Pawlak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

profesor uczelni 

 

Tytuł referatu:  

Skutki włączenia w obszar unii celnej Unii Europejskiej dla polskiego 

handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi – z perspektywy 

15 lat po akcesji do UE 
 

Streszczenie referatu:  

Celem artykułu jest omówienie zmian, jakie dokonały się w polskim handlu zagranicznym 

produktami rolno-spożywczymi na skutek włączenia Polski w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego 

i przyjęcia zasad Wspólnej Polityki Handlowej Unii Europejskiej. Dążąc do zidentyfikowania efektów 

kreacji i przesunięcia handlu, analizie poddano wartość i saldo obrotów oraz strukturę geograficzną 



wymiany. Zbadano także strukturę asortymentową polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-

spożywczymi oraz oszacowano poziom przewag komparatywnych w handlu wewnątrzwspólnotowym 

i w wymianie z krajami spoza UE. Dowiedziono, że włączenie Polski w obszar Jednolitego Rynku 

Europejskiego i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Handlowej wywołało efekt kreacji i przesunięcia 

handlu. W okresie 15 lat członkostwa w UE udział obrotów wewnątrzwspólnotowych w polskim handlu 

zagranicznym produktami rolno-żywnościowymi ogółem zwiększył się do ponad 80%, a Polska 

umocniła się na pozycji eksportera netto artykułów rolno-spożywczych. Przy nieco ponad 7-krotnym 

wzroście wartości importu, wartość eksportu żywności zwiększyła się niemal 9-krotnie, a w handlu 

kluczowymi w strukturze wywozu grupami asortymentowymi (z wyjątkiem produktów będących 

jednocześnie przedmiotem importu niezbędnego) Polska uzyskiwała wysokie przewagi komparatywne 

oraz dodatnie i zwykle ulegające poprawie saldo obrotów. Osiągane przewagi komparatywne były więc 

źródłem korzystnej specjalizacji eksportowej i z tego punktu widzenia strukturę towarową polskiego 

handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w okresie poakcesyjnym można uznać za 

racjonalną.  

*   *   * 

mgr inż. Krzysztof Piotr Pawłowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

doktorant 

 

dr hab. Wawrzyniec Czubak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

adiunkt 

Tytuł referatu:  

Mikroekonomiczne efekty proinwestycyjnych mechanizmów Wspólnej 

Polityki Rolnej 
 

Streszczenie referatu:  

Aktywna polityka rolna odgrywa we współczesnym świecie niebagatelne znaczenie. Jej 

obecność zaznaczona jest szczególnie w Unii Europejskiej, która niespełna 40% swojego budżetu 

przeznacza na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskim. Istotną częścią tych wydatków są 

środki przeznaczone na II filar Wspólnej Polityki Rolnej, czyli między innymi działania o charakterze 

proinwestycyjnym. Celem badania było określenie efektów proinwestycyjnych mechanizmów 

interwencyjnych w zmianach sytuacji zasobowej, produkcyjnej i ekonomicznej gospodarstw rolnych w 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawą prowadzonych badań było odniesienie rezultatów 

ekonomicznych uzyskiwanych przez gospodarstwa korzystające ze wsparcia o charakterze 

modernizacyjnym, względem porównywalnych jednostek. Celem analizy było określenie efektu netto 

wybranych działań interwencyjnych, stąd w badaniach zastosowano metodę Propensity Score 

Matching (PSM). Dane do badań pochodziły z bazy FADN Komisji Europejskiej. Ich unikatowość polega 



na realizacji zadań badawczych w oparciu o niepublikowane dane jednostkowe wybranych 

gospodarstw rolnych. Dane dotyczyły gospodarstw rolnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tj. 

Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Na ich podstawie 

wyizolowano efekt proinwestycyjnych mechanizmów WPR w zakresie wielkości ekonomicznej 

gospodarstw, produkcji całkowitej, kosztów całkowitych, wartości środków trwałych oraz kapitału 

własnego. Badania wykazały, że fundusze II filara WPR najkorzystniej oddziaływały na gospodarstwa 

Litewskie, Łotewskie oraz Polskie, zaś najmniej pozytywnie na te zlokalizowane w Bułgarii.  

*   *   * 

dr hab. Leon Podkaminer 

The Vienna Institute for International Economic Studies 

research associate 

 

Tytuł referatu:  

Czy lepsza integracja gospodarcza w UE jest możliwa? 
 

Streszczenie referatu:  

Wskazuje się, że integracja europejska nie osiągnęła swych podstawowych celów 

ekonomicznych. Wzrost gospodarczy w Europie staje się coraz słabszy i niestabilny, wzrost wydajności 

ma tendencję malejącą. Ten stan rzeczy wynika z błędnych doktryn ekonomicznych. Zmiana na lepsze 

nie jest niemożliwa. Wymaga jednak radykalnych zmian polityki gospodarczej. 

Output growth in countries that later formed the Euro Area has been slowing down secularly. 

Growth deceleration correlates with the tendency for the suppression of wages which set in after the 

demise of the Bretton Woods arrangements - amid the materializing economic paradigm change. 

Liberalizations of private capital flows were soon followed by more ominous internal policy changes 

including the labor market flexibilizations and the downsizing the welfare state institutions. Under the 

Maastricht Treaty (which sanctioned the re-emerging liberal paradigm, with the emphasis on fiscal 

continence) the European economic integration, crowned by the introduction of the common 

currency, advanced strongly. However economic performance has failed to improve. The monetary 

policy for the Euro Area, based on “one-size-fits-all” principle, has perverse growth and inflation effects 

across the Area and facilitates the rise of cross-country trade (and payment) imbalances. Inability to 

nominally devalue the currency condemns the external deficit countries to protracted recessions. It is 

crucially   important that wages in the Euro Area are kept depressed by fierce competition imposed on 

its EA partners by Germany which abides by its long-term strategy of keeping wages trailing behind 

labor productivity.  The “internal devaluation” which the Germany’s partners are forced to follow 

assumes that the whole EA could become a “larger Germany”. But this is a mirage as it postulates the 

existence of a “rest-of-the-world” ready to keep indebting itself vs. EA indefinitely. Sooner or later the 

weak growth led by high and rising export surpluses must come to an end on account of the recurring 

protectionist sentiments in the net-importer countries, and/or on account of excessive debts 

accumulated by them. Eventually a robust output growth could only be sustained by robust growth of 

domestic demand. With the present trends governing the functional income distribution the robust 

growth in domestic demand can only come in the form of persistent fiscal deficit spending.  But a 

radical change on fiscal matters is unlikely to happen anytime soon. The EU will thus remain a stagnant 



area convulsed by recurring economic (and then social and political) crises. Sooner or later these crises 

will give rise to further Exits or could even precipitate the dissolution of the Union. 

*   *   * 

dr hab. Marta Postuła 
Uniwersytet Warszawski  

profesor uczelniany 

Tytuł referatu:  

SKUTECZNOŚĆ NARODOWYCH INSTRUMENTÓW FISKALNYCH W 

REALIZACJI PUBLICZNYCH ZADAŃ GLOBALNYCH 
 

Streszczenie referatu: 

Patrząc z perspektywy historycznej, można zauważyć, że kiedy tylko pojawił się boom 

ekonomiczny, wtedy natychmiast podmioty gospodarcze (instytucje finansowe, przedsiębiorstwa) 

próbowały zmniejszyć regulacyjną i kontrolującą rolę państwa, ale gdy wykryto symptomy kryzysu, 

wówczas żądały od państwa działań wspierających przeciwdziałanie jego skutkom i stymulujących 

wzrost gospodarczy, wywierania wpływu i wspomagania gospodarki. Ważne jednak jest aby państwo 

było w swoich działaniach skuteczne. Problematyka badawcza zaprezentowana w artykule skupia się 

na analizie realności wpływu wydatków publicznych i dochód publicznych związanych z ochroną 

środowiska będących odzwierciedleniem prowadzonej politykę społeczno-gospodarczej na wskaźniki 

skali zanieczyszczeń środowiska naturalnego. W artykule wskazano, które instrumenty są bardzie 

skuteczne podatki czy wydatki dokonywane w celu ochrony środowiska naturalnego, które jest dobrem 

wspólnym o charakterze globalnym. Autorka uważa i udowadnia to w artykule, że działania 

podejmowane w ramach koncepcji sustainability finance mogłoby przyczynić się do zmiany orientacji 

prowadzonych działań w obrębie finansów i wzmocnienie działań generujące długofalowy pozytywny 

wpływ na realizację publicznych dóbr wspólnych.  

*   *   * 

dr Gabriela Przesławska 
Uniwersytet Wrocławski 

adiunkt 

Tytuł referatu:  

Instytucjonalne determinanty międzynarodowej konkurencyjności 

kraju w dobie czwartej rewolucji przemysłowej 
Streszczenie referatu: 

 Czwarta rewolucja przemysłowa wyznacza nowe zadania dla konkurujących krajów w 

globalnym świecie 4.0. Celem referatu jest charakterystyka powyższej problematyki a przede 

wszystkim przedstawienie czynników wpływających na możliwości integracji nowych technologii ze 



wzrostem konkurencyjności i dobrobytu krajów. Szczególna uwaga poświęcona jest roli instytucji 

(reguł gry) i szerzej otoczenia instytucjonalnego ( w tym udziału państwa) w kształtowaniu nowej 

gospodarki i społeczeństwa oraz budowaniu ram instytucjonalnych w promocji procesów 

innowacyjnych stanowiących istotę rewolucji 4.0 W analizowanym kontekście - na przykładzie 

działalności Światowego Forum Ekonomicznego – referat omawia również znaczenie organizacji 

międzynarodowych w wyznaczaniu nowych kierunków wzrostu i dobrobytu, a tym samym 

kształtowaniu porządku społeczno-gospodarczego w ramach globalizacji 4.0. Rozważania prowadzone 

są przy wykorzystaniu podejść nowej ekonomii instytucjonalnej oraz wyników globalnego raportu 

konkurencyjności 2018-2019 opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne. Słowa kluczowe: 

czwarta rewolucja przemysłowa, konkurencyjność międzynarodowa, instytucje, Światowe Forum 

Ekonomiczne  

*   *   * 

dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i 

adiunkt z habilitacją 

Tytuł referatu:  

UNIA EUROPEJSKA A ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA - 

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, INSTYTUCJE I 

RELACJE RYNKOWE 
 

Streszczenie referatu:  

Na rynku Unii Europejskiej, w tym Polski, pojawia się coraz częściej żywność zawierająca, 

składająca się lub wyprodukowana z organizmów genetycznie modyfikowanych (tzw. „żywność 

GMO”). Wprowadzanie takiej żywności do obrotu jest ściśle regulowane a przepisy prawne dotyczące 

znakowania i obrotu są zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Żywność GMO” budzi jednak 

sporo obaw ze strony konsumentów, którzy często mają obawy, co do bezpieczeństwa tej żywności. Z 

kolei międzynarodowa grupa ekspertów, składająca się z biotechnologów i prawników, proponuje 

wprowadzenie zasady opt-in zamiast dotychczasowej opt-out. Zasada ta sprowadzałaby się do tego, że 

kraje UE mogły zgłaszać chęć uprawy roślin GM, a nie, jak dotąd, że chęć wprowadzenie zakazu 

produkowania roślin GM dozwolonych przez UE. Do tej pory 19 z 28 krajów UE, w tym Polska. uznało, 

że ze względu na opinię społeczną, państwa te będą „wolne od GMO”. Według ekspertów odpowiednie 

zmiany w przepisach mogłyby przyczynić się do „odpolitycznienia” procesu dopuszczania roślin GM do 

uprawy w UE. Z drugiej strony powstają pomysły odpowiednich regulacji prawnych dotyczących 

znakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów GM, które mają być 

odpowiedzią na postulaty społeczeństwa domagającego się prawa wyboru. Referat dotyczy 

uregulowań prawnych oraz skutków wprowadzania roślin GM do uprawy, znakowania i obrotu 

„żywnością GMO”, bezpieczeństwa tej żywności i jego po jego postrzegania przez konsumentów i 

rozwoju rynku. 

 *   *   * 



prof. dr hab. Konrad Raczkowski 
Społeczna Akademia Nauk 

dyrektor 

 

Tytuł referatu:  

Nauki ekonomiczne w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej 
Streszczenie referatu: 

Nauki ekonomiczne stanowią współcześnie wieloparadygmatyczną i interdyscyplinarną 

strukturę, dostosowaną problematyką badawczą do wyzwań współczesnego świata. Rozwijana jednak 

teoria ekonomii często rozmija się ze świadectwem faktów empirycznych w ramach danej megateorii. 

Z tego względu celem niniejszego artykułu jest wskazanie współczesnych wyzwań nauk ekonomicznych 

w kontekście rozwoju teoretycznego i możliwości praktycznego zastosowania w procesach 

gospodarowania.  

*  *  * 

prof. dr hab. Marek Ratajczak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor zwyczajny 

Tytuł referatu:  

Państwo a finansjalizacja 
Streszczenie referatu: 

 Przedmiotem referatu będzie próba syntezy różnych wątków dyskusji o państwie w warunkach 

finansjalizacji (bądź finansyzacji). Finansjalizacja jest w znacznej mierze traktowana, jako zjawisko 

egzogeniczne wobec państwa i jako jeden z elementów makrootoczenia, w którym państwo 

funkcjonuje i w ramach, którego musi realizować swoje funkcje. Tymczasem w dzisiejszych realiach 

społeczno-gospodarczych państwo zarówno poprzez swój udział w sferze realnej związany z funkcją 

właścicielską, jak i poprzez działania regulacyjne, ale także z tytułu powiązań państwa i sektora 

prywatnego, a w tym tych o charakterze personalnym, nie może być traktowane, jako podmiot 

zewnętrzny wobec świata finansjalizacji i pozostałych jej uczestników.  

*   *   * 
prof. dr hab. Ryszard Rapacki 
Szkoła Główna Handlowa 
profesor zwyczajny 
 

dr Adam Czerniak 
Szkoła Główna Handlowa 
adiunkt 
 



Tytuł referatu: 
 

Kapitalizm patchworkowy w Polsce i w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej 
 
Streszczenie referatu: 
 
Przedmiotem wystąpienia są wybrane wyniki przeprowadzonych w latach 2015-2019 z udziałem 
autorów badań empirycznych na temat istoty i najważniejszych cech kapitalizmu wyłaniającego się w 
Polsce i 10 innych krajach z Europy Środkowo-Wschodniej (nowych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej), na tle modeli rozwiniętego kapitalizmu współistniejących w Europie Zachodniej. Badania 
te były oparte na wykorzystaniu m.in. metody analizy skupień w podprzestrzeniach. Wyniki tych badań 
wskazują, że w Polsce, podobnie jak w większości krajów EŚW11, powstał nowy, odmienny niż w 
Europie Zachodniej modelu kapitalizmu. Model ten cechuje daleko idąca niespójność i 
niejednoznaczność instytucjonalna, która uzasadnia propozycję terminologiczną określania go nazwą 
kapitalizmu patchworkowego. Patchworkowy charakter tego modelu kapitalizmu przejawia się w 
szczególności w: (i) współwystępowaniu elementów konstrukcyjnych przejętych z kilku różnych 
porządków instytucjonalnych w Europie Zachodniej, (ii) systemowym niedopasowaniu cech 
architektury instytucjonalnej odzwierciedlających jej stronę „wejścia” i „wyjścia”, (iii) wyraźnym 
deficycie komplementarności instytucjonalnych występującym zarówno w obrębie poszczególnych 
obszarów instytucjonalnych, jak i pomiędzy nimi. 

 
 

*   *   * 
 

prof. dr hab. Stanisława Sokołowska 
Uniwersytet Opolski 

profesor, dziekan Wydziału Ekonomicznego 

 

dr Anna Bisaga 
Uniwersytet Opolski 

 

Tytuł referatu:  

Rola WPR w rozwoju rolnictwa w polskich regionach na przykładzie 

badań w województwie opolskim 
Streszczenie referatu:  

Celem opracowania jest wyjaśnienie przyczyn modernizacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 

oraz przedstawienie opinii i oczekiwań rolników dotyczących planowanej reformy. Spór o wartość 

dodaną WPR doprowadził do wniosku, że „ani podejście odgórne, ani uniwersalne” nie poprawią 

skuteczności tej polityki i nie zapewnią jej uproszczenia. Podstawą reformy WPR po 2020 r. jest zatem 

nowy paradygmat zmiany instytucjonalnej, w którym to kraje członkowskie, w oparciu o wspólnie 



uzgodnione cele, będą kreować plany strategiczne WPR oraz tworzyć środowisko instytucjonalne i 

struktury zarządzania służące wdrażaniu tej polityki i monitorowaniu jej efektów. Takie podejście ma 

zapewnić większą endogeniczną mobilizację instytucjonalną beneficjentów. Pierwotny materiał 

empiryczny zebrano metodą wywiadu kwestionariuszowego w 100 celowo dobranych gospodarstwach 

rolnych z reprezentatywnych gmin województwa opolskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że dla rolników największy problem stanowi zrównoważone zarządzanie ziemią, a 

proponowana zmiana instytucjonalna może wzmocnić ich gotowość do wdrażania procesów 

modernizacyjnych. Od planowanej reformy WPR rolnicy oczekują głównie: bezpośredniego wsparcia 

dochodów oraz takiego ukierunkowania środków na inwestycje, które będą sprzyjać technologicznej 

optymalizacji produkcji. Doskonalenia zarządzania funkcją środowiskową w rolnictwie respondenci 

upatrują w stanowieniu wymagań (norm środowiskowych) na poziomie krajowym i regionalnym. 

*   *   * 

dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska 

Szkoła Główna Handlowa 

adiunkt 

dr Aleksander Żołnierski 

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 

Tytuł referatu: 

Spójność instytucjonalna otoczenia mikroprzedsiębiorczości i 

samozatrudnienia jako element zrównoważonego rozwoju w Polsce 
Streszczenie referatu: 

Dzisiejsze czasy charakteryzują się dużym poziomem niepewności, której muszą sprostać 

przedsiębiorstwa: od zmieniających się stale gustów i preferencji konsumentów, po warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej. Ważną rolę w stabilizacji otoczenia biznesu odgrywają 

instytucje – szeroko rozumiane „reguły gry”. Silne, spójne, inkluzywne instytucje są integralnym 

elementem zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu było przedstawienie wyników 

eksperymentalnego badania spójności instytucji formalnych i nieformalnych w Polsce wobec zjawiska 

samozatrudnienia i mikroprzedsiębiorczości. Badanie zostało wykonane metodą rafinacji informacji 

(big data). Wykazano niespójność deklaracji i założeń związanych z instytucjonalizacją sektora 

mikroprzedsiębiorstw i rzeczywistego, społecznego postrzegania i oddziaływania instytucji na ten 

sektor. Wykazano także, że metody związane ze sztuczną inteligencją mogą być wykorzystane do 

badań nad mikroprzedsiębiorczością i mogą stanowić nowe sposoby monitorowania rzeczywistości 

gospodarczej. Wyodrębniono też ważne obszary luk badawczych. Przyszłe badania powinny dotyczyć 

takich obszarów jak m.in. niespójność formalnych i nieformalnych instytucji otoczenia biznesu w Polsce 

oraz semantyka problematyki pracy na własny rachunek. 

 

*   *   * 



dr Elżbieta Soszyńska 
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie 

Wykładowca 

 

Tytuł referatu: 

Potencjał społeczno-gospodarczy a wzrost i rozwój gospodarczy 
 

Streszczenie referatu: 

 

Różne czynniki stymulują bądź hamują wzrost gospodarczy w zależności od stadiów rozwoju 

krajów a także od ścieżki przejścia między stadiami. Inne kombinacje czynników generują szybki wzrost, 

zaś odmienne decydują o jego trwałości. Czynniki społeczne nie są obojętne w procesie generowania 

dynamiki rozwoju gospodarczego. Relacja - w sensie przyczynowo skutkowym- między zagregowanym 

produktem a potencjałem gospodarczo społecznym - jak wynika z badań - nie jest liniowa. Można ją z 

przybliżeniem opisać za pomocą krzywej logistycznej. Jako potencjał przyjmuje się szeroko pojęty 

kapitał ludzki, jakość instytucji, kapitał społeczny. Z powyższej relacji wynika, że dopiero po 

przekroczeniu odpowiedniego poziomu kapitału, jakości instytucji można oczekiwać szybkiego wzrostu 

gospodarczego. Zakłada się, że wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym, ale nie dostatecznym 

rozwoju gospodarczego. Inkluzyjny wzrost gospodarczy stymuluje rozwój. Za prof. dr hab. M. G. 

Woźniakiem stwierdza się, że rozwój społeczno-gospodarczy ma charakter dynamiczny, gdy aktywność 

w poszczególnych sferach działań ludzkich będzie zharmonizowana, spójna a między nimi będą 

występować pozytywne sprzężenia. 

*   *   * 

dr Jakub Staniszewski 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

adiunkt 

 

dr Michał Borychowski 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

adiunkt 

 

Tytuł referatu: 

WIELKOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH A MOŻLIWOŚĆ STYMULOWANIA 

ICH EFEKTYWNOŚCI ZA POMOCĄ SUBSYDIÓW WSPÓLNEJ POLITYKI 

ROLNEJ 
 



Streszczenie referatu: 

Celem opracowania jest określenie oddziaływania subsydiów wspólnej polityki rolnej Unii 

Europejskiej na efektywność gospodarstwach rolnych, w zależności od ich rozmiaru. Choć zjawisko 

ujemnej korelacji subsydiów i efektywności jest już względnie dobrze rozpoznane, dotychczasowe 

badania koncentrowały się raczej na jego identyfikacji, niż tłumaczeniu zróżnicowania w jego 

intensywności. Najczęściej analizowano zróżnicowanie ze względu na rodzaj produkcji i kraj, 

wykorzystując dane mikroekonomiczne. Nasze badanie bazuje na danych z systemu rachunkowości 

gospodarstw rolnych (FADN) zagregowanych na poziomie regionów, dla gospodarstw 

reprezentatywnych w poszczególnych klasach wielkości. W badaniu wykorzystujemy podejście 

dwuetapowe. Najpierw szacujemy efektywność z wykorzystaniem metody stochastycznej analizy 

granicznej (SFA). Następnie badamy związek efektywności z wielkością subsydiów za pomocą regresji 

panelowej. Wyniki badania potwierdzają hipotezę o negatywnym oddziaływaniu subsydiów na 

efektywność oraz o jego zróżnicowaniu w zależności od wielkości gospodarstw. Efekty marginalne 

okazały się najsilniejsze wśród gospodarstw średnio-małych, a wśród gospodarstw najmniejszych 

zależność przestała być statystycznie istotna. Najsłabiej subsydia oddziaływały w grupie gospodarstw 

największych. Wyniki takie wskazują na nieskuteczność subsydiów WPR w zakresie poprawy 

efektywności w mniejszych gospodarstwach oraz ograniczania intensyfikacji wśród gospodarstw 

największych. 

 *   *   * 

dr hab. Sebastian Stępień 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor nadzwyczajny 

dr Katarzyna Smędzik-Ambroży 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

adiunkt 

prof. dr hab. Andrzej Czyżewski 
Uniwersytet Zielonogórski 

profesor zwyczajny  

 

Tytuł referatu: 

Instrumentarium polityki rolnej Unii Europejskiej -  

od czego odchodzimy, do czego dążymy? 
Streszczenie referatu: 

Polityka rolna Unii Europejskiej - wspólna polityka rolna (WPR) - powstała w latach 50. XX 

wieku i była pierwszą wspólnotową polityką UE. Przez kolejne dekady stanowiła także największy udział 

w wydatkach budżetu unijnego. Dzisiaj, choć ustąpiła miejsce polityce spójności, jest nadal traktowana 

priorytetowo przez kraje Wspólnoty. Obserwacja kolejnych perspektyw finansowych pozwala jednak 

wnioskować, iż zmienia się charakter WPR, co jest przejawem ewolucji poglądów na temat roli sektora 



żywnościowego w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej, jak i zmieniających się oczekiwań 

obywateli. Celem referatu będzie wskazanie kierunków reform wspólnej polityki rolnej w okresie jej 

sześćdziesięcioletniego funkcjonowania, przyczyn tych zmian i konsekwencji, jakie niosły dla UE jako 

całości, poszczególnych jej członków, czy grup społecznych. Wywody te będą uzupełnione 

nakreśleniem perspektyw rozwoju unijnej polityki rolnej w kolejnych latach. Autorzy skupią się na 

podstawowych instrumentach wsparcia WPR, takich jako dopłaty bezpośrednie, subwencje 

inwestycyjne, płatności na rzecz środowiska naturalnego, narzędzia rozwoju obszarów wiejskich i 

interwencji rynkowej. Jednocześnie wskazane zostaną teoretyczne uwarunkowania reform, oparte 

m.in. na ekonomii instytucjonalnej, ekonomii zrównoważonego rozwoju, ekonomii politycznej i teorii 

wyboru politycznego oraz innych. Referat będzie miał charakter przeglądowy, z elementami 

metaanalizy, wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego. 

 *   *   * 

dr hab. Katarzyna Szarzec 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

profesor nadzwyczajny UEP  

Tytuł referatu:  

Jak ważne są przedsiębiorstwa państwowe w Polsce? 
 

Streszczenie referatu: 

 Celem artykułu jest prezentacja znaczenia przedsiębiorstw państwowych w Polsce dla 

gospodarki narodowej i dla polityków. Przedstawiony zostanie opracowany autorski miernik udziału 

własności państwowej w gospodarce w Polsce w porównaniu do krajów europejskich. Omówione 

zostanie także umiędzynarodowienie przedsiębiorstw państwowych. Na podstawie skali rotacji w 

kadrze zarządzającej przedsiębiorstwami państwowymi pokazane zostanie, że jak - poprzez te 

przedsiębiorstwa - politycy zawłaszczają państwo (state capture).   

*   *   * 

prof. dr hab. Marek Szczepański 
Politechnika Poznańska 

profesor Politechniki Poznańskiej 

 
Tytuł referatu: 

 

Badanie możliwości wykorzystania dorobku ekonomii behawioralnej  

w sferze regulacyjnej gospodarki w Polsce 

Streszczenie referatu: 



Koncepcje powstałe w ramach ekonomii behawioralnej od lat 70. XX w. wywierają coraz silniejszy 
wpływ zarówno na teorię ekonomii, jak i na praktykę gospodarczą w różnych krajach. Prowadzą one 
do korekty dominującego w ekonomii głównego nurtu paradygmatu, odwołującego się do 
podstawowych założeń ekonomii klasycznej i neoklasycznej. Szczególnie silny wpływ wywarła krytyka 
koncepcji homo oeconomicus - racjonalnie i konsekwentnie postępującego podmiotu 
gospodarującego, dążącego do maksymalizacji swojej użyteczności i dokonującego optymalnych – w 
ramach posiadanej wiedzy – wyborów w warunkach ograniczoności zasobów. Przedstawiciele 
ekonomii behawioralnej (tacy jak prekursor tego nurtu Herbert Simon, David Kahneman czy  Richard 
Thaler - wszyscy uhonorowani nagrodą im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii) wskazują na szereg 
odstępstw od racjonalności (anomalii) występujących w procesach decyzyjnych, ale także na możliwość 
wykorzystania pewnych zidentyfikowanych mechanizmów poznawczych w celu wypracowania 
bodźców (impulsów – ang. nudges w terminologii Richarda Thalera) skłaniających ludzi do 
podejmowania bardziej racjonalnych, korzystnych dla nich decyzji (np. dotyczących gromadzenia 
dodatkowych oszczędności emerytalnych, bardziej racjonalnego odżywiania etc). Taki behawioralne 
impulsy z powodzeniem stosowane są już w sferze polityki gospodarczej i mogą zwiększyć skuteczność 
regulacyjną systemu gospodarczego w Polsce.     
   Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badania obserwowanych już efektów 
zastosowania wybranych bodźców behawioralnych zastosowanych w sferze regulacyjnej w Polsce i w 
innych państwach oraz potencjalnych dalszych możliwości zastosowań ekonomii behawioralnej w 
polityce gospodarczej i społecznej.  
 

*   *   *  

dr hab. prof. nadzwyczajny Wiesław Szczęsny 
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

Członek Rady Naukowej PTE 

Tytuł referatu: 

Alokacja środków publicznych - wyzwania XXI wieku 
 

Streszczenie referatu:  

Wpływ wydatków publicznych na gospodarkę jest od dawna przedmiotem sporu naukowego. 

Dotyczy on stopy redystrybucji budżetowej i kierunków alokacji środków. Tendencje jakie pojawiły się 

w gospodarce światowej na przełomie XX i XXI wieku, tj. globalizacja i rosnący kapitał międzynarodowy 

wymagają szerszego spojrzenia na relacje między sektorem publicznym i prywatnym. Nie tylko przez 

pryzmat efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, ale też efektywności gospodarki w skali 

międzynarodowej. Jej wyrazem jest innowacyjność i zdolność do konkurowania na rynkach 

światowych. Jak pokazują dane statystyczne (m. in. Eurostatu i Banku Światowego), kraje odnoszące 

sukcesy na arenie międzynarodowej charakteryzują się relatywnie dużymi wydatkami publicznymi na 

naukę, badania i rozwój.  Celem artykułu jest wykazanie, że innowacyjność przedsiębiorstw sektora 

prywatnego w Polsce jest niezadowalająca, co może stać się czynnikiem osłabienia tempa wzrostu 

gospodarczego. W tej sytuacji konieczna jest alokacja środków publicznych ukierunkowana na postęp 

technologiczny i tworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego. Będzie to wymagało zmian w 

strukturze wydatków publicznych.  

*  *  * 



Elżbieta Jadwiga Szymańska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO  

W POLSCE 
 

 

Streszczenie. Polska należy do ważnych producentów żywca wieprzowego w UE, jednak stopniowo traci swoją 

pozycję. W 2006 roku pogłowie trzody chlewnej w kraju wynosiło 18,9 mln sztuk, a produkcja wieprzowiny 

stanowiła 2774 tys. ton W okresie kolejnych 10. lat pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się o 42,0%, a produkcja 

wieprzowiny o 13,1%. W tym czasie liczba producentów wieprzowiny zmniejszyła się z 529 tys. w 2006 roku do 

172,2 tys. w 2016 roku. Ponadto od połowy 2007 roku Polska jest importerem netto wieprzowiny.  

Z badań wynika, że najważniejszą barierą rozwoju produkcji żywca wieprzowego w Polsce jest rosnąca 

konkurencja na europejskim rynku trzody chlewnej, która pośrednio przejawia wzrostem importu żywca 

wieprzowego. Od 2014 roku duże utrudnienie dla rozwoju gospodarstw trzodowych stanowi rozprzestrzenianie 

się afrykańskiego pomoru świń (ASF) i związane z tym ograniczenia eksportowe. Do istotnych barier należy także 

niska opłacalność produkcji, którą determinują głównie wysokie koszty pasz. Pewnym ograniczeniem jest także 

niski poziom wiedzy części producentów żywca wieprzowego.  

Postrzeganie możliwości rozwoju produkcji żywca wieprzowego w Polsce w opinii rolników, przedsiębiorców 

oraz naukowców różni się i zmienia w czasie w zależności od sytuacji na rynku wieprzowiny. Zdaniem rolników 

należy przede wszystkim ograniczyć import wieprzowiny, poszukiwać nowych rynków zbytu oraz zwiększyć 

interwencję Państwa. W opinii przedsiębiorców trzeba zwiększyć promocję spożycia wieprzowiny, ograniczyć 

import oraz dążyć do obniżenia kosztów produkcji żywca wieprzowego. Według naukowców do najważniejszych 

wyzwań należy poprawa efektywności produkcji i zwiększenie jej skali oraz uporanie się z problemem 

afrykańskiego pomoru świń. Większość producentów żywca wieprzowego oraz przetwórców wieprzowiny nie 

dostrzega jednak potrzeby większej integracji podmiotów w łańcuchach dostaw wieprzowiny, co może mieć 

negatywne skutki w przyszłości.  

 

Abstract. Poland belongs to important producers of live pigs in the EU, but is gradually losing its position. In 

2006, the number of pigs in the country was 18.9 million, and pork production accounted for 2774 thousand. tons 

In the next 10 years, the pig population decreased by 42.0%, and pork production by 13.1%. At that time, the 

number of pork producers decreased from 529 thousand. in 2006 up to 172.2 thous. in 2016. In addition, since 

mid-2007, Poland has been a net importer of pork. 

Research shows that the most important barrier to the development of live pig production in Poland is the 

growing competition on the European pig market, which is indirectly manifested by an increase in imports of live 

pigs. Since 2014, the spread of African swine fever (ASF) and associated export restrictions have been a major 

impediment to the development of pig farms. Another significant barrier is the low profitability of production, 

which is mainly determined by high feed costs. A certain limitation is also the low level of knowledge of some 

producers of live pigs. 

The perception of the possibilities of developing live pig production in Poland in the opinion of farmers, 

entrepreneurs and scientists varies and changes over time depending on the situation on the pork market. According 

to farmers, it is necessary to limit the import of pork, look for new outlets and increase State intervention in the 

market. In the opinion of entrepreneurs, it is necessary to increase the promotion of pork consumption, reduce 

imports, and strive to reduce the cost of live pig production. According to the researchers, the most important 

challenges include improving production efficiency and increasing its scale as well as dealing with the problem of 

African swine fever. However, most producers of live pigs and pork processors do not see the need for greater 

integration of operators in the pork supply chain, which may have negative consequences in the future. 

Słowa kluczowe: żywiec wieprzowy, pogłowie, produkcja, ASF, ceny, import, eksport.  

* * * 

dr Magdalena Śliwińska 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

adiunkt 

Tytuł referatu:  



Rozwój inicjatywy Fair Trade wyzwaniem dla roli państwa w 

gospodarce globalnej 
 

Streszczenie referatu:  

Celem artykułu jest wykazanie, iż rozwój inicjatywy Fair Trade, rozumianej jako ruch społeczny 

oraz rynek produktów Sprawiedliwego Handlu, stanowi wyzwanie dla roli państwa w gospodarce 

globalnej. Dynamicznie rozwijający się w ostatnich dziesięcioleciach ruch Fair Trade i powstały dzięki 

niemu rynek pokazują, iż mechanizm rynkowy może odgrywać istotną rolę w przeciwdziałaniu 

globalnym problemom o charakterze zarówno rynkowym, jak i pozarynkowym. Głównym celem 

Sprawiedliwego Handlu jest bowiem walka ze skrajnym ubóstwem i poprawa warunków życia i pracy 

zmarginalizowanych producentów i pracowników, głównie w państwach Globalnego Południa, dzięki 

pomocy w stopniowym włączaniu wytwarzanych przez nich produktów do systemu międzynarodowej 

wymiany handlowej. Cechą charakterystyczną dla inicjatywy Fair Trade jest zatem podjęcie próby 

realizacji celu społecznego poprzez mechanizm rynkowy. Przeprowadzone w pracy rozważania 

prowadzą do wniosku, iż Sprawiedliwy Handel należy uznać za inicjatywę rynkową, o całkowicie 

oddolnym charakterze, realizującą swe cele zgodnie z zasadą „trade not aid” oraz w pełni zależną od 

rynku i zachodzących na nim dynamicznych zmian, do których stale się dostosowuje. Powstaje zatem 

pytanie o rolę państwa w kwestii ewentualnego zakresu i sposobów wspierania inicjatyw, dzięki którym 

mechanizm rynkowy skuteczniej może przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom. Próba odpowiedzi 

czy, i w jaki sposób należałoby wspierać Sprawiedliwy Handel, by nie stracił on swego oddolnego 

charakteru, powodującego wzrost świadomości i odpowiedzialności społecznej umożliwiającej 

realizację celów społecznych poprzez mechanizm rynkowy i podnoszenie niejako jakości jego 

funkcjonowania dzięki rosnącej świadomości konsumentów stanowi wyzwanie zarówno dla teorii 

ekonomii, jak i polityki gospodarczej. Analiza ewolucji i obecnych kierunków rozwoju Sprawiedliwego 

Handlu pozwala na wyciągnięcie wniosków, iż szukanie odpowiedzi na powyższe pytania wymaga 

wyjścia poza klasyczne ujęcie liberalizmu przeciwstawianemu interwencjonizmowi i szukania 

rozwiązania pomiędzy tymi dwoma skrajnymi podejściami. Państwo staje przed dylematem, czy 

wspierać rozwój rynku produktów Fair Trade poprzez akcje edukacyjno-uświadamiające, czy bardziej 

bezpośrednie rozwiązania, jak np. ulgi podatkowe czy regulacje dotyczące zamówień publicznych, czy 

iść o krok dalej i włączać niektóre z postulatów i zasad Fair Trade do ram prawnych funkcjonowania 

rynku. Ze względu na globalny charakter problemów, którym stara się przeciwdziałać Sprawiedliwy 

Handel oraz oddolny charakter ruchu tego typu działania wymagają ponadto aktywności rządu nie 

tylko na poziomie państw narodowych, ale również na poziomie międzynarodowym i lokalnym, co 

stanowi dodatkowe wyzwanie.  

 

 *   *   * 

mgr Radosław Ślusarczyk 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

asystent 

 



Tytuł referatu: 

Wpływ kryzysów finansowych na strukturę własnościową sektora 

bankowego 
Streszczenie referatu: 

Jednym z podstawowych fundamentów analizy liberalizacji funkcjonowania rynku finansowego jest 

kwestia struktury własnościowej sektora bankowego, a w szczególności udziału w nim przedsiębiorstw 

będących własnością państwa. Ukazuje ona na ile władza rządowa dopuszcza sektor prywatny do 

kształtowania relacji finansowych w danym kraju. W literaturze przedmiotu niejednokrotnie wśród 

czynników determinujących poziom udziału banków będących własnością państwa w całym sektorze 

bankowym jest występowanie kryzysów finansowych. Celem referatu jest próba zweryfikowania tej 

hipotezy. Metodą zastosowaną w badaniu jest analiza przypadku 35 krajów świata w okresie od 1973 

do 2017 r. W ramach przeprowadzonych badań wskazano, że kryzysy finansowe znacząco przyczyniają 

się do zwiększenia udziału aktywów banków będących własnością państwa w aktywach całego sektora 

bankowego. Zależność ta wynika z trzech głównych powodów. Po pierwsze, analiza historyczna 

pozwala stwierdzić, że niejednokrotnie w okresie kryzysów finansowych banki będące własności 

państwa prowadziły antycykliczną politykę kredytową, w przeciwieństwie do ich prywatnych 

odpowiedników. Po drugie, liczne są przykłady przejmowania zagrożonych upadłością banków 

prywatnych przez rząd. Po trzecie, kryzysy finansowe często zmieniają politykę władz związaną 

docelowym poziomem prywatyzacji w sektorze bankowym. Problem ten uwidocznił się po Wielkiej 

Recesji kiedy to liczne grono państw wzmocnił działalność państwowych banków rozwoju. 

 

*   *   * 

dr Agnieszka Thier 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

adiunkt 

Tytuł referatu:  

Procesy Internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych 
 

Streszczenie referatu:  

Celem artykułu jest wyodrębnienie głównych problemów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 

rodzinnych a następnie szersze zaprezentowanie kwestii internacjonalizacji ich działalności 

gospodarczej oraz sukcesji. Ekspansja zagraniczna oraz udana zmiana pokolenia w dużym stopniu 

decydują bowiem o przetrwaniu firmy rodzinnej. Problemy te zostaną przedstawione również w 

kontekście programów rozwoju zrównoważonego i trwałego. 

*   *   * 



prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz 
Uniwersytet Zielonogórski 

profesor zwyczajny 

 

Tytuł referatu: 

Integracja ekonomiczna i walutowa a polityka strukturalna i społeczna 

UE 
 

Streszczenie referatu: 

 

 Referat podejmuje problemy związane z wyborem kierunków polityki gospodarczej i 

społecznej w ramach Unii europejskiej a w szczególności: Przedmiot i zakres integracji - integracja 

ekonomiczna. Liberalny a regulacyjny charakter integracji. - integracja polityczna - integracja społeczna 

(socjalna). Rolę integracji politycznej jako warunku integracji społeczno – ekonomicznej. Problemy 

integracji ekonomicznej - wspólny rynek, i regulatory rynku - wspólna waluta - wspólna polityka fiskalna 

i budżetowa - problem solidarności ekonomicznej Problemy integracji socjalnej (społecznej) - 

wyrównywanie poziomu życia (dochody, płaca minimalna, dochód gwarantowany) - walka z ubóstwem 

i wykluczeniem - usługi publiczne (i użyteczności publicznej): edukacja, nauka, zabezpieczenie 

społeczne (emerytalne), ochrona służba zdrowia  

*   *   * 

 

dr hab. Jacek Tomkiewicz 
Akademia Leona Koźmińskiego 

profesor 

Tytuł referatu:  

Cele i instrumenty polityki gospodarczej - czego nauczył nas kryzys 
 

Streszczenie referatu:  

Celem referatu jest wskazanie, że narodowa polityka gospodarcza wciąż pozostaje kluczowa z 

punktu widzenia oddziaływania na gospodarki poszczególnych państw. Kryzys finansowy wykazał, że 

tradycyjne podejście do kwestii stabilności makroekonomicznej wymaga rewizji - konieczne są 

zarówno nowe cele jak i rozbudowa instrumentów, którymi posługują się rządy i banki centralne. 



Narodowa polityka fiskalna nadal pozostaje kluczowa dla zarządzania makroekonomicznego, 

natomiast ostatnie lata pokazały, że wiele zasadniczych kwestii w obszarze oddziaływania finansów 

publicznych wymaga gruntownego przemyślenia. Podobnie jest w przypadku zależności między 

spójnością społeczną a stabilnością makroekonomiczną – nowe wyniki badań wskazują na bardziej 

bezpośrednie niż sądzono wcześniej oddziaływanie.  

 *   *   * 

mgr Karolina Trzaska 
Uniwersytet w Białymstoku 

asystent 

 

Tytuł referatu: 

Ograniczenia rynku krajowego a dynamika branży  (na przykładzie 

sektora obuwniczego) 
Streszczenie referatu:  

Celem artykułu było przedstawienie dynamiki polskiej branży obuwniczej i czynników 

determinujących jej rozwój od 1999 r. do 2018 r. Problemem poddanym analizie było zahamowanie 

dynamiki produkcji w pierwszym dziesięcioleciu, a następnie jej ponowne ożywienie. W latach 1999-

2008 średnia roczna stopa wzrostu produkcji obuwia wyniosła w przybliżeniu –3,3%, a w okresie 2009-

2018 r. osiągnęła wartość +2,1%. W pierwszym dziesięcioleciu największym ograniczeniem handlu 

detalicznego w branży odzieżowo-obuwniczej był niedostateczny popyt, nadmierna konkurencja, duże 

obciążenia fiskalne na rzecz budżetu oraz wysokie koszty zatrudnienia. W drugim dziesięcioleciu 

bariery te były nadal aktualne, natomiast ich wpływ został nieco zredukowany za sprawą, m.in. postępu 

technologicznego, wzmożonej wymiany zagranicznej i rozwoju rynku e-commerce  
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Tytuł referatu: 

Regionalne inteligentne specjalizacje jako instrument zarządzania 

innowacyjnego 
 

Streszczenie referatu:  

Celem opracowania było przybliżenie istoty, celów i przesłanek przygotowywania regionalnych 

inteligentnych specjalizacji oraz ich roli w zarządzaniu innowacjami. Na treść opracowania składają się 



kolejno następujące zagadnienia: istota i cele regionalnych inteligentnych specjalizacji, wybór i 

przygotowywanie regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz charakterystyka i ocena regionalnych 

inteligentnych specjalizacji w Polsce. Z analizy inteligentnych specjalizacji województw w Polsce 

wynika, że główną rolę mają te, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio jakości życia, a mianowicie 

ukierunkowane na: agrobiznes, biotechnologie, odnawialne źródła energii, ochronę środowiska i 

medycynę. Pozostałe inteligentne specjalizacje, z wyjątkiem technologii informatyczno-

komunikacyjnych, rzadziej występują. Większość inteligentnych specjalizacji w poszczególnych 

województwach jest oparta na propozycjach unijnych.  
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Tytuł referatu:  

Aktywna polityka rynku pracy - koncepcje i efektywność 
 

Streszczenie referatu: 

W opracowaniu podjęta będzie próba analizy możliwości i ewolucji polityki rynku pracy w 

kontekście jej społeczno-ekonomicznych uwarunkowań. Uwzględnione zostaną też problemy jej 

efektywności. Aktywna polityka rynku pracy od lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX 

wieku była ważnym instrumentem wspierającym przemiany strukturalne w gospodarce. W latach 

dziewięćdziesiątych zaczęto promować filozofię państwa pracy (workfare state), która negowała 

zwalczanie wykluczenia społecznego przez przyzwoite świadczenia kompensacyjne. Polska polityka 

rynku pracy po zmianie ustroju miała ograniczony zakres oddziaływania. Relatywnie małe wydatki na 

aktywne programy zatrudnienia spowodowały, że brał w nich udział niski odsetek bezrobotnych. 

Możliwości polityki rynku pracy nie zostały w Polsce jeszcze w pełni wykorzystane i dlatego niezbędne 

są dalsze reformy w celu zwiększenia skuteczności jej oddziaływania. 
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Tytuł referatu:  



Regulacje rynku pracy a wykorzystanie zasobów pracy w wybranych 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
Streszczenie referatu: 

 W ostatnich dwóch dekadach europejskie rynki pracy walczyły o zachowanie konkurencyjności 

na arenie międzynarodowej liberalizując stosunki pracy. Badania w ramach Comparative Political 

Economy pokazują, że istnieją trzy wiodące ścieżki zmian instytucjonalnych w zakresie liberalizacji 

rynku pracy (Picot and Tassinari, 2017; Emmenegger, 2014). Są to: liberalizacja/deregulacja, dualizacja 

i inkluzywne uelastycznienie (Thelen, 2014). Deregulacja polega na likwidacji zdolności 

koordynacyjnych (Hall and Soskice, 2001) w ramach np. scentralizowanych negocjacji zbiorowych przy 

jednoczesnym zmniejszeniu zasięgu istniejących instytucji chroniących pracowników. W dualizacji 

utrzymywane są instytucje koordynujące, ale tylko część pracowników jest nimi objętych (tzw. 

„insiderów”). Wreszcie, inkluzywne uelastycznienie (ang. embedded flexibilization) wiąże się z 

wprowadzeniem większej elastyczności w sferze koordynacji przy zachowaniu wysokiego udziału 

instytucji ochronnych lub wręcz rozszerzenia ich zakresu na większą liczbę uczestników rynku pracy 

(Picot and Tassinari, 2017). Analizując kraje Europy Środkowo-Wschodniej pojawia się pytanie jaką 

trajektorię zmian rynku pracy preferują kraje tej części Europy oraz jak zmiany regulacji wpływają na 

wykorzystanie ich zasobów pracy. W celu przebadania zależności między regulacjami a 

wykorzystaniem zasobów pracy zostanie przeprowadzona analiza kanonicznej korelacji dla lat 2000-

2016 dla wybranych krajów CEE.  
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Tytuł referatu: 

Polska transformacja w świetle koncepcji "path dependence" 
 

Streszczenie referatu:  

Koncepcja „path dependency” podkreśla ograniczenia, jakim podlega polityka społeczno-

ekonomiczne ze względu nie tylko na stan wyjściowy systemu – w tym wypadku Polski w 1989 roku – 

ale także od przyjętych rozwiązań, które stworzyły i stwarzają sieci interesów. W przypadku polskiej 

transformacji tego typu podejście wydaje się być szczególnie uzasadnione w odniesieniu do sfery 

finansów publicznych, zarówno po stronie dochodowej, czyli przede wszystkim formowania i ewolucji 

systemu podatkowego jak i po stronie wydatków, możliwości ich elastycznego kształtowania celem 

realizowania aktualnej strategii rozwojowej. Dotychczasowe analizy koncentrowały się raczej na 

zagadnieniu bieżącego nacisku grup interesów na politykę finansów publicznych, w niniejszym 

opracowaniu nacisk położony jest na ograniczenia w tym zakresie wywołane decyzjami z przed kilku 

do kilkudziesięciu lat. Wydaje się, że owo „pole manewru” w zakresie finansów publicznych ulega 

zacieśnieniu. 



 

 

 

 

 

 
 

 


