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prof. dr hab. Tadeusz Baczko
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
profesor
Tytuł referatu:

Ekonomia platform w procesie zmniejszania dystansu rozwojowego
Streszczenie referatu:
Przełom jaki dokonał się w obszarze technologii związany z upowszechnieniem się Internetu,
telefonii komórkowej oraz postępu w dziedzinie sterowania procesami doprowadził do ukształtowania

się firm, które zorientowane były na wykorzystanie tych nowych możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej. Jedną z najważniejszych przemian, które można obserwować w skali światowej jest
pojawienie się firm opartych na nieliniowych modelach biznesowych, które zmniejszają koszty
transakcyjne poprzez ułatwienie dostępu do rynków oraz tworzą możliwości wykorzystywania
potencjałów odbiorców produktów i usług. Pojawiły się firmy, które działając według nieliniowego
modelu biznesowego odgrywają coraz większa rolę w gospodarce światowej. Stosowane przez nie
rozwiązania powodują zmiany w funkcjonowaniu gospodarki na poziomie krajów i w układzie
międzynarodowym . a utworzone przez nie struktury będą miały coraz większy wpływ na procesy
społeczne i polityczne. Przedstawione zostaną firmy należące do najbardziej wartościowych w
21wieku, które oparły swoje działania na wykorzystaniu platform cyfrowych funkcjonujących w skali
międzynarodowej łącząc producentów, konsumentów i zainteresowane podmioty, przyczyny które
powodują potrzebą poszukiwania nowych rozwiązań rynkowych i technologicznych oraz
innowacyjnych modeli biznesowych. Podjęta zostanie próba identyfikacji perspektyw ekonomii
platform oraz wyzwań które związane są z ich wyko

* * *
mgr Bartłomiej Bajan
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
doktorant
Tytuł referatu:

Znaczenie agrobiznesu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Streszczenie referatu:
Celem opracowania było określenie znaczenia agrobiznesu dla polskiej gospodarki na tle
wybranych gospodarek UE. Badaniu poddano kraje Unii Europejskiej i przeprowadzono je dla 2014
roku, który jest najnowszym dostępnym okresem jeżeli chodzi o dostępność tablic przepływów
międzygałęziowych, na których oparto badanie. Wykorzystano międzynarodową bazę World InputOutput Database. Badanie wykazało, że czym wyżej rozwinięty kraj, tym niższy jest udział PKB i
produkcji globalnej agrobiznesu w jego gospodarce. W Polsce udział ten jest nadal wysoki i stanowi
blisko 10%. Sam udział w produkcji nie może jednak stanowić o znaczeniu agrobiznesu dla gospodarki,
dlatego analizie poddano również zasoby pracy oraz majątku.

* * *
dr hab. Michał Brzeziński
Uniwersytet Warszawski
Adiunkt

mgr Katarzyna Sałach
Uniwersytet Warszawski
Tytuł referatu:

Nierówności dochodowe i majątkowe w Polsce: nowe wyniki wykorzystujące dane
pozaankietowe
Streszczenie referatu:
Praca podejmuje problem oszacowania poprawnych poziomów nierówności dochodowych i
majątkowych w Polsce przy wykorzystaniu danych ankietowych, podatkowych oraz danych
pochodzących z list najbogatszych Polaków. Wykorzystujemy metody oparte na imputacji
najwyższych wartości dochodów i majątków na podstawie modelu Pareta dopasowanego do
połączonych danych ankietowych i pozaankietowych. Wyniki wskazują, że faktyczne
nierówności dochodowe i majątkowe w Polsce są znacząco wyższe, niż pokazują to oficjalne
oszacowania oparte wyłącznie na danych ankietowych. W szczególności faktyczny poziom
współczynnika Giniego dla rozkładu dochodów w 2015 roku był około 25% wyższy niż
obliczony na podstawie danych ankietowych. Z kolei skorygowany współczynnik Giniego dla majątków
netto gospodarstw domowych był w roku 2014 wyższy o około 9% niż jego odpowiednik
uzyskany wyłącznie na podstawie danych ankietowych. Nasze rezultaty sugerują, że standardowy
pogląd, zgodnie z którym nierówności dochodowe w Polsce są obecnie relatywnie
umiarkowane, a transformacja gospodarcza w Polsce była procesem relatywnie egalitarnym,
powinien być zrewidowany.
Summary:
This paper studies the problem of estimating corrected levels of income and wealth inequality in
Poland using data from household surveys, tax sources and rich lists. We impute the highest income
and wealth observations from the Pareto model fitted to the joined survey and non-survey data. Our
results show that real economic inequalities in Poland are substantially higher than survey-based
estimates suggest. In particular, the corrected Gini coefficient for income istribution in 2015
is about 25% higher than a survey-based estimate. For household net wealth distribution, the
corrected estimate is 9% higher than its survey-based counterpart. Our results imply that the standard
view suggesting that income inequality in Poland is nowadays relatively moderate and that the postsocialist transformation in Poland was a relatively egalitarian proces should be revised.
Słowa kluczowe:
nierówności dochodowe, nierówności majątkowe, dane podatkowe, dane
ankietowe, rozkład Pareta, Gini, Polska

* * *
prof. dr hab. Robert Ciborowski
Uniwersytet w Białymstoku
profesor
Tytuł referatu:

Proces learning - economy w regionach słabo rozwiniętych (przykład Polski północnowschodniej)
Streszczenie referatu:
Zdolność do innowacji jest obecnie jednym z najważniejszych czynników decydujących o
międzynarodowej konkurencyjności i rozwoju gospodarczym regionu. Badania porównawcze
wskazują, że działalność innowacyjna w regionach peryferyjnych jest bardzo ograniczona. Dodatkowo
jest charakter lokalny. W związku z tym coraz większą wagę przywiązuje się do kwestii innowacji w
regionach peryferyjnych, gdzie stworzenie skutecznej polityki innowacyjnej pozostaje głównym
wyzwaniem. Taka polityka musi uwzględniać specyficzne warunki często silnie spolaryzowanych
regionów. Polska północno - wschodnia pozostaje jednym z mniej innowacyjnych regionów
rozszerzonej Unii Europejskiej. Jest to prawdopodobnie wynikiem otoczenia instytucjonalnego, które
nie odzwierciedla wymogów nowoczesnej konkurencyjności międzynarodowej. Kapitał i struktura
produkcji są „nisko-technologiczne” i nie spełniają wymogów międzynarodowej konkurencji
handlowej, przede wszystkim konkurencji poza cenowej. Dlatego też learning-economy, a zwłaszcza
międzynarodowy transfer technologii, może stać się kluczowym czynnikiem determinującym naturę i
dynamikę procesów rozwojowych, a także wpływającym na przyszłe zdolności Polski północnowschodniej do innowacji. Import nowych technologii powinien wspierać procesy modernizacyjne w
firmach i stwarzać szanse rozwojowe regionu.

* * *
dr hab. Marek A. Dąbrowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
profesor nadzwyczajny
Tytuł referatu:

Globalny cykl finansowy jako ograniczenie niezależności polityki pieniężnej w krajach
na średnim poziomie rozwoju
Streszczenie referatu:
W ostatnich latach w literaturze ekonomicznej dokonał się renesans zainteresowania
zależności między sferami finansową i realną gospodarki, co bez wątpienia wiązało się z wybuchem
światowego kryzysu finansowego. Jednym z ważniejszych obszarów ożywionej debaty ekonomicznej
stały się relacje zachodzące między stabilnością finansową i stabilnością makroekonomiczną. W okresie
przed kryzysem światowym relacje między tymi rodzajami stabilności były analizowane w kontekście
kryzysów finansowych i wskaźników wczesnego ostrzegania przed nimi. Doświadczenie światowego
kryzysu finansowego i następującego po nim długotrwałego spowolnienia gospodarczego przyczyniły
się do sformułowania nowych poglądów na temat znaczenia czynników finansowych w
funkcjonowaniu gospodarki, m.in. hipotezy obciążającego gospodarkę cyklu finansowego oraz
zakwestionowania adekwatności tzw. trylematu makroekonomicznego do opisu rzeczywistości
gospodarki otwartej. Oba poglądy zakładają występowanie zjawiska cyklu finansowego, który
ogranicza pole wyboru w polityce pieniężnej, zwłaszcza w warunkach otwartości na przepływy
kapitału. Celem referatu jest zbadanie, w jakim stopniu tego rodzaju ograniczenie odnosi się do polityki

pieniężnej w krajach na średnim poziomie rozwoju, jak również możliwych zmian, do których doszło w
tej sferze w okresie po światowym kryzysie finansowym.

* * *
dr Maria Dunin-Wąsowicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
współpracownik
Tytuł referatu:

Brexit, suwerenność i strategia handlowa UK
Streszczenie referatu:
Podczas referendum w czerwcu 2016 r. społeczeństwo Wielkiej Brytanii (UK) opowiedziało się
za finalizacją członkostwa państwa w Unii Europejskiej (UE). Badania wskazują, że do przyczyn
stanowiska Brytyjczyków zalicza się przeświadczenie o braku szans wzmocnienia gospodarczego status
quo państwa ze względu na unijne zapisy traktatowe ograniczające prawo członka UE do
funkcjonowania jako suwerenny podmiot w międzynarodowym systemie handlowym. Tak
formułowany pogląd koliduje z wizją budowy nowej globalnej potęgi UK polegającej na ukształtowaniu
silnych więzów handlowych w systemie transatlantyckim, z państwami dawnego Commonwealth’u
oraz Dalekiego Wschodu. Niniejszy artykuł bada możliwości realizacji tak rozumianej koncepcji strategii
handlowej UK. Po pierwsze analizuje stan stosunków handlowych Wielkiej Brytanii na wskazanych
kierunkach i widzianych z długoletniej perspektywy historycznej. Po drugie, przedstawia potencjalne
skutki Brexitu dla handlu UK ze względu na dyskutowane kierunki wymiany. Po trzecie, wyjaśnia szanse
realizacji planowanej strategii w warunkach wybranych scenariuszy Brexitu.

* * *
dr Paweł Dziekański
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
adiunkt
Tytuł referatu:

Zróżnicowanie sytuacji finansowej powiatów polski wschodniej względem poziomu
rozwoju
Streszczenie referatu:
Rozwój jednostki terytorialnej uzależniony jest m.in. od jej sytuacji finansowej. Posiadane
zasoby finansowe są podstawą działania oraz warunkiem realizacji przez nią zadań ustawowych
związanych z rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych, a także podejmowaniem
efektywnych działań związanych z potrzebami jej mieszkańców. Cele opracowania jest ocena sytuacji
finansowej powiatów Polski Wschodniej w relacji do poziomu rozwoju. Jako materiał źródłowy
wykorzystano dane z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego dla 2010-2017.
Wykorzystując miarę syntetyczną obliczano miarę sytuacji finansowej i rozwoju. Sytuacja finansowa
powiatów determinuje rozwój. Przez pryzmat finansów można dokonać całościowej oceny

funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Sytuacja finansowa jest nie tylko pochodną
realizowanych zadań publicznych, ale także pomostem łączącym wszystkie przejawy działań i
przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd. Jest ona skorelowana z poziomem rozwoju,
rozumianym jako kompleks ilościowych i jakościowych przeobrażeń na terenie danej jednostki,
odnoszący się do poziomu życia mieszkańców oraz funkcjonowania na terenie gminy podmiotów
gospodarczych. W 2010 r. miara syntetyczna OE sytuacji finansowej wahała się w granicach od 0,58
(powiat szczycieński; warmińsko-mazurskie; najlepsza jednostka) do 0,79 (chełmski; lubelskie;
najsłabsza jednostka) oraz w 2017 r. od 0,58 (bieszczadzki; podkarpackie) do 0,75 (łomżyński;
podlaskie). Sytuacja finansowa przekłada się na dysproporcje w zakresie możliwości zaspokajania
potrzeb lokalnych. Powiaty Polski Wschodniej charakteryzują się zróżnicowaniem w zakresie sytuacji
finansowej. Największy wpływ na poziom sytuacji finansowej miały dochody własne, wydatki
(inwestycyjne) majątkowe, dochody z PIT i CIT oraz nadwyżkę operacyjną. Jednostki o lepszej sytuacji
finansowej charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju.

* * *
dr Aneta Ejsmont
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
adiunkt
Tytuł referatu:

WPŁYW KOOPERACJI NA EKONOMICZNĄ WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie referatu:
Realna sfera gospodarki determinuje zarówno wiele szans jak i zagrożeń, z którymi na co dzień
zmagają się przedsiębiorstwa. Wielu przedsiębiorców zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają swoją
działalność gospodarczą musi stawiać czoła wyzwaniom związanym z obiektywnymi trendami
technologicznymi. Niesprostanie wciąż rosnącym wymaganiom natury technologicznej wynikającym z
nieustannie rozprzestrzeniającej się na co raz to większą skalę globalizacji niesie za sobą konsekwencje
w postaci bankructwa przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości określonego podmiotu
gospodarczego. Upadłość firmy ma wpływ na obniżenie poziomu jej ekonomicznej wartości.
Wzmożona intensywność powiązań kooperacyjnych może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie
ekonomicznej wartości przedsiębiorstw.
W zaprezentowanym opracowaniu zastosowana zostanie metoda badawcza uwzględniająca analizę
porównawczą oraz syntezę wyników badań własnych. Zastosowana metoda pozwoli na udowodnienie
hipotezy, iż kooperacja między różnej wielkości przedsiębiorstwami może spowodować stopniowe
zwiększanie się ich ekonomicznej wartości. W związku z powyższym, autorka osobiście przeprowadziła
wywiady telefoniczne z menedżerami różnej wielkości firm. Badaniom poddano 60 podmiotów
gospodarczych, które w latach 2009-2018 prowadziły i nadal prowadzą działalność gospodarczą na
rynkach międzynarodowych. Autorka analizowała w głównej mierze wyniki finansowe spółek
akcyjnych notowanych na rynku NewConnect a także Giełdzie Papierów Wartościowych. Wywiady
miały charakter wywiadów swobodnych.

* * *
dr Monika Fiedorczuk
Uniwersytet w Białymstoku

adiunkt
Tytuł referatu:

Przemiany strukturalne w krajach byłego Związku Radzieckiego - wstępne wyniki badań
Streszczenie referatu:
Przemiany strukturalne, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się, stanowią od
wielu lat obszar intensywnych badań, będąc jednym z głównych aspektów procesu rozwoju
gospodarczego. Mają miejsce w krajach na różnym poziomie rozwoju i mogą być stymulowane przez
państwo, na drodze prowadzonej polityki strukturalnej i jej instrumentów, lub zachodzić dzięki
mechanizmowi rynkowemu.
Kraje Europy Wschodniej i Azji Centralnej, po rozpadzie Związku Radzieckiego w pierwszej połowie lat
90. XX wieku, rozpoczęły proces transformacji gospodarczej, która miała doprowadzić do przejścia od
gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Przemiany systemów gospodarczych,
powodowane z jednej strony wewnętrznymi reformami gospodarczymi, a z drugiej włączeniem się
gospodarek w procesy zachodzące w gospodarce światowej, w mniejszym lub większym stopniu
pociągały za sobą również przemiany strukturalne.
Głównym celem opracowania jest wskazanie podstawowych cech struktur gospodarczych 12 krajów
byłego Związku Radzieckiego (wyłączono z badania Litwę, Łotwę i Estonię) oraz zmian tych struktur na
przestrzeni dwudziestu kilku lat od początku procesu transformacji gospodarczej. Analizy dokonano na
podstawie dwóch kryteriów: udziału rolnictwa, przemysłu i usług w strukturze wartości dodanej (jako
% PKB badanych krajów) oraz w strukturze zatrudnienia (również w ujęciu procentowym). W
opracowaniu wykorzystano dane Banku Światowego za lata 1992-2016/2018 (w zależności od
dostępności danych).
Przeprowadzone badanie wykazało znaczące różnice między analizowanymi krajami. 11 z 12 krajów
odznacza się dominującym udziałem sektora usług w generowaniu wartości dodanej, przy różnym
udziale pozostałych dwóch sektorów. Struktura zatrudnienia w badanych krajach jest bardziej
zróżnicowana, choć również dominują kraje, w których większość osób pracujących jest zatrudniona w
sektorze usług. W większości badanych krajów obserwowana jest stale znacząca dynamika zmian
strukturalnych. Podjęte badania są odpowiedzią na brak gruntownych analiz i opracowań w zakresie,
zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu.

* * *
dr hab. Szczepan Figiel
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie
prof. nadzw.

Tytuł referatu:

Popyt na żywność w świetle innowacyjnych trendów producenckich
Streszczenie:

W skali masowej popyt na żywność zależy od dwóch kluczowych czynników, a mianowicie liczby
ludności oraz poziomu dochodów. W wymiarze globalnym mamy do czynienia z dodatnim działaniem
obydwu tych czynników albowiem wzrasta liczba ludności na świecie oraz systematycznie rośnie
światowy dochód brutto per capita. Rosnącemu popytowi na żywność towarzyszą jednocześnie
interesujące zmiany jakościowe, będące wynikiem ewolucji preferencji konsumentów, czego wyrazem
jest ich coraz większe zainteresowanie nie tylko ceną i nabywaną ilością, lecz różnymi atrybutami
jakościowymi produktów będącymi źródłem użyteczności. Nie jest to wprawdzie zjawisko zupełnie
nowe, ale od pewnego czasu uległo ono wyraźnemu nasileniu, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, a
także w Polsce wskutek rosnącego poziomu wynagrodzeń i w konsekwencji dochodów. Tendencje te
dostrzegają producenci żywności oferując innowacyjne produkty żywnościowe wychodzące naprzeciw
nowym oczekiwaniom konsumentów w zakresie nie tylko tego „co jemy” ale i „jak jemy”. W artykule
zaprezentowano wyniki porównawczej analizy statystycznej przeprowadzonej na podstawie danych
udostępnionych przez XTC World Innovation Panorama. Dane umożliwiają przedstawienie nasilenia
występowania 15. wyodrębnionych innowacyjnych trendów w produkcji żywności w poszczególnych
regionach świata oraz wybranych krajach. Trendy te zostały określone z użyciem następujących słów
kluczowych, odzwierciedlających dominujące atrybuty nowych produktów żywnościowych
pojawiających się na rynkach, a mianowicie: wyrafinowanie, bogactwo wrażeń, egzotyczność, zabawa,
naturalność, medyczność, wegetalność, szczupłość, energia i dobre samopoczucie, kosmetyczność,
łatwość użycia, oszczędność czasu, nomadyzm, solidarność oraz ekologia. Wykorzystując wybrane
miary statystyczne przedstawiono zmiany w nasileniu występowania wymienionych trendów
zaobserwowane w ostatnich latach w różnych regionach świata oraz wybranych krajach. Następnie
stosując metodę łańcuchów Markowa podjęto próbę predykcji kształtowania się tych zmian
w nadchodzących latach. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano również rekomendacje
marketingowe dla krajowych producentów dotyczące jakościowych atrybutów żywności cieszących się
rosnącym zainteresowaniem konsumentów.

* * *
dr Jakub Górka
Uniwersytet Warszawski / Zakład Ubezpieczeń Społecznych
pracownik naukowy / ekspert ds. FinTech i innowacji
Współautor:

mgr Paweł Jaroszek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł referatu:

e-Składka innowacją fintechową w administracji publicznej
Streszczenie referatu:
E-Składka (zmiana sposobu opłacania i rozliczania składek ubezpieczeniowych pobieranych
przez ZUS i oparcie modelu na generowanych przez ZUS indywidualnych rachunkach płatników

składek) jest jednym z największych, wdrożonych z sukcesem projektów w polskiej administracji
publicznej ostatnich lat o znaczeniu makrosystemowym. Usprawniono proces poboru składek na
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez ponad 2,6 mln płatników
(przedsiębiorców i instytucji) dokonywanych z Polski i z zagranicy. Przed 1 stycznia 2018 r. były
wymagane trzy bądź cztery przelewy do ZUS miesięcznie na zagregowane, jednakowe dla wszystkich
płatników rachunki centralne (konieczność podawania wielu danych w specjalnych formatkach
przelewu, dedykowany ZUS komunikat ELIXIR 12n). Identyfikacja wpłat odbywała się z wykorzystaniem
wielu identyfikatorów, których podanie było obligatoryjne na dokumencie płatniczym. Po 1 stycznia
2018 r. w celu opłacenia składek wystarczy wykonać miesięcznie jeden zwykły przelew (komunikat
ELIXIR 11n) na własny indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), żadne dodatkowe
identyfikatory nie są potrzebne. Celem artykułu jest przedstawienie efektów e-Składki i dyskusja nad
tym, czy e-Składka spełnia kryteria innowacji fintechowej i przynosi wzrost efektywności (procesu,
finansowej, organizacyjnej, systemowej).

* * *
prof. dr hab. Kazimierz Górka
Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"

przewodniczący Rady Naukowej

Współautor: dr hab. Marcin Łuszczyk
Politechnika Opolska

Współautor: dr Agnieszka Thier
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tytuł referatu:

PRZEJAWY ORAZ SKUTKI IV I V REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ W ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZYM
Streszczenie referatu:
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i skutków gospodarczych a także społecznych IV i
V rewolucji przemysłowej oraz analiza pierwszych praktycznych przejawów w wybranych krajach , w
tym w Polsce. Autorzy przedstawiają najpierw etapy rewolucji przemysłowej, eksponując ich
charakterystyczne cechy. Następnie definiują istotę oraz elementy i przejawy IV i V rewolucji oraz ich
wpływ na gospodarkę. Omawiają również skutki społeczne zmian w przemyśle zwracając uwagę na
trudności ich oceny. Ponadto analizują początki takiej rewolucji w Polsce.

* * *
dr hab. Jerzy Grabowiecki
Uniwersytet w Białymstoku
profesor Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Uniwersytet w Białymstoku
profesor
Tytuł referatu:

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią i jej konsekwencje dla
sektora rolno-spożywczego w Polsce
Streszczenie referatu:
Sektor rolno-spożywczy jest kluczowym sektorem polskiej gospodarki. Systematyczny wzrost produkcji
w tym sektorze przekłada się na poprawę wyników handlowych. Dzięki stałemu rozwojowi
technologicznemu i organizacyjnemu sektora rolno-pożywczego Polska należy do
najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych producentów żywności w UE.
1 lutego 2019 r. weszła w życie Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (The
Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership, tzw. Umowa EPA),
która jest największym i najbardziej kompleksowym porozumieniem gospodarczym zawartym do tej
pory zarówno przez UE jak i Japonię. Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest
kolejną umową, po umowie z Koreą Południową, Singapurem i Kanadą, wynegocjowaną w ostatnich
latach przez UE z krajem wysoko rozwiniętym. Ponadto, wpisuje się ona w unijną strategię „Europa
2020”, gdzie polityka handlowa uznana została za podstawowy element polityki gospodarczej UE,
mający przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy na
jednolitym rynku europejskim. Z kolei, dla Japonii umowa o partnerstwie gospodarczym z UE jest
jednym z najważniejszych kierunków nowej ekspansji i otwarcia w ramach tzw. Abenomics.
Celem referatu jest próba pokazania szans, jakie otwierają przed polskimi producentami na
zwiększenie eksportu żywności do Japonii.

* * *
Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Differentiation in the level of financial assets of households - selected EU countries
Streszczenie
W artykule przeanalizowano poziom aktywów finansowych gospodarstw domowych w wybranych
krajach europejskich w zależności od składu biologicznego tych gospodarstw domowych. Badanie
potwierdziło, że czynniki nieekonomiczne wpływają na różnice w posiadanych aktywach finansowych.
Jednocześnie można zaobserwować dwie główne grupy ze względu na skład biologiczny gospodarstw
domowych. Rodziny z dziećmi wykazują podobieństwa w poziomie posiadanych aktywów finansowych.
Zgodnie z założeniami teoretycznymi poziom oszczędności zdeponowanych w instrumentach

finansowych powinien być powiązany z sytuacją gospodarczą. Analiza nie potwierdza związku między
poziomem PKB a odsetkiem gospodarstw domowych z oszczędnościami w postaci aktywów
finansowych. Przedstawione rozważania wskazują, że liczba gospodarstw domowych inwestujących
nadwyżki finansowe w różne aktywa nie jest zależna od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju.
Wydaje się, że poziom oszczędności, depozytów itp. Zależy od czynników subiektywnych. Indywidualne
postrzeganie dochodów i zasobów przez gospodarstwa domowe o różnych składach biologicznych jest
czynnikiem kształtującym warunki oszczędzania i tworzenia rezerw finansowych. Należy pamiętać, że
sfera szeroko pojętej konsumpcji i akumulacji środków w postaci aktywów finansowych to system, który
jest wielostronnie powiązany ze środowiskiem. Zależności te skłaniają do zidentyfikowania nowych
wyznaczników oszczędności i zachowań konsumenckich. Koncentrując się na kwestiach związanych z
zasobami finansowymi gospodarstw domowych w ujęciu makroekonomicznym, szczególną uwagę
należy zwrócić na oszczędności gospodarstw domowych, ponieważ odgrywają one ważną rolę w
gospodarce, tworząc warunki do jej równomiernego wzrostu.

***
dr hab. Jakub Hadyński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
adiunkt
Tytuł referatu:

Migracje XXI wieku w Polsce
Streszczenie referatu:
Problem badawczy podjęty w artykule obejmuje problematykę migracji w Polsce w pierwszych
dekadach XX wieku . Postawiono zasadnicze pytania badawcze: jakie są kierunki migracji, od czego
zależą te procesy, jakie mają uwarunkowania społeczno-gospodarcze, jakie można zidentyfikować
perspektywy procesów migracyjnych? Określony obszar problemowy pozwolił na sformułowanie celu
badań, a mianowicie przedstawienie kształtowania nowych procesów migracyjnych i określenie ich
przyczyn oraz kształtujących to zjawisko czynników na przestrzeni ostatnich dziewiętnastu lat w Polsce.
Z punktu zidentyfikowanego problemu badawczego i wyznaczonego celu analizie poddano
przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych i odniesiono je do problematyki migracji
wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce. W efekcie określono w dynamice kierunki i perspektywy
migracji. W analizach wykorzystano metody statystyki opisowej, w tym opis tabelaryczny oraz opis
dynamiki zjawiska. Wyznaczono też wartości trendu liniowego przy użyciu metody najmniejszych
kwadratów. Materiały źródłowe obejmowały dane statystyki masowej oraz dokumenty programowe
opracowane na poziomie krajowym i regionalnym.

* * *
dr Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska

prodziekan ds. kształcenia
Tytuł referatu:

ZWIĄZEK MIĘDZY ZDROWIEM A AKTYWNOŚCIĄ ZAWODOWĄ – PRZYKŁAD POLSKI
Streszczenie referatu:
Opracowanie prezentuje ocenę ciężaru chorób przewlekłych w grupie osób w wieku
produkcyjnym w Polsce. Podjęto w nim próbę wskazania wpływu ograniczeń w zdrowiu na poziom
aktywności zawodowej osób dotkniętych problemami zdrowotnymi ze szczególnym uwzględnieniem
wieku jako czynnika determinującego natężenie badanego zjawiska. Uwagę skoncentrowano na
wpływie chorób przewlekłych na proces wyjścia z rynku pracy, braku zainteresowania osób dotkniętych
problemami zdrowotnymi poszukiwaniem pracy, jak również problemem niskiej aktywności oraz skalą
bezrobocia osób z niepełnosprawnościami. W ocenie poziomu nierówności w dostępie do rynku pracy
oraz zatrudnienia determinowanych ograniczeniami w zdrowiu wykorzystano wskaźnik ilorazu szans
OR (ang. odds ratio) pozwalający określić „szansę” na wystąpienie danego zdarzenia w badanej grupie
w stosunku do możliwości jego wystąpienia w grupie referencyjnej. Wykorzystanie międzynarodowych
baz danych umożliwiło przestawienie badanego zjawiska w Polsce na tle średnich wyników
obserwowanych na obszarze UE.

* * *
dr hab. Barbara Jankowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
profesor akademicki

prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Współautorzy: Lidia Danik, Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Małgorzata
Lewandowska
Tytuł referatu:

Znaczenie powiązań wewnętrznych w przedsiębiorstwie międzynarodowym dla
sprawności innowacyjnej jego filii zagranicznych. Perspektywa filii zagranicznych
utworzonych w Polsce
Streszczenie referatu:
Coraz silniejsza pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych (PM) w globalnej gospodarce, ich
przewagi konkurencyjne wynikające z unikatowych kompetencji uzasadniają prowadzenie badań nad
fenomenem tych przedsiębiorstw. W ostatnich latach ważny nurt badań obejmuje studia nad
rozwojem filii zagranicznych, postrzeganych jako podmioty współkształtujące strategie
przedsiębiorstw międzynarodowych, m.in. dzięki ich zdolności do tworzenia/pozyskiwania unikatowej
wiedzy i wprowadzania innowacji. W literaturze podkreśla się znaczenie wewnętrznego zakorzenienia
filii zagranicznej dla jej sprawności innowacyjnej. Prezentowane badania mają wypełnić lukę badawczą

w odniesieniu do wpływu zakorzenienia wewnętrznego filii zagranicznej na sprawność innowacyjną filii
zlokalizowanych w Polsce.
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne badania, przybliżono metodykę badania –
scharakteryzowano próbę badawczą, sposób pozyskiwania danych, zdefiniowano i
zoperacjonalizowano zmienne badania. Następnie przedstawiono i przedyskutowano wyniki badania
oraz sformułowano najważniejsze wnioski końcowe.

* * *
dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
profesorka nadzwyczajna UEP

Współautorka: dr Wiktoria Domagała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tytuł referatu:

Zatrudnienie według płci w Polsce
Streszczenie referatu:
Tematyka zróżnicowanej struktury zatrudnienia według płci jest przedmiotem wielu badań
zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. Już w latach 20. XX wieku w strukturze
pracujących dostrzeżono tendencje zatrudnienia kobiet i mężczyzn w różnych zawodach. Niektóre
rozwiązania prawne wprowadzone m.in. w Polsce po II wojnie światowej wprowadzały wyraźne
ograniczenia dostępu do określonych zawodów kobietom, co z kolei przyczyniało się do pogłębiania
różnic w strukturze zatrudnienia. Począwszy od lat 90. ubiegłego stulecia w Polsce można było dostrzec
symptomy liberalizacji przepisów ograniczających dostęp do określonych zawodów m.in. w zależności
od płci. Co więcej, akcesja Polski do Unii Europejskiej od początku sprzyjała podejmowaniu działań
mających na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej.
Mając na uwadze powyższe, celem prezentowanych badań jest analiza i ocena struktury
zatrudnienia ze względu na płeć w Polsce w latach 2010-2018. W szczególności ocenie zostanie
poddana struktura osób pracujących w poszczególnych sektorach własności, sekcjach gospodarki
narodowej oraz grupach zawodowych. Pozwoli to na sformułowanie wniosków dotyczących zakresu
występowania zjawiska segregacji zawodowej według płci na polskim rynku pracy. Wstępne wyniki
analizy wskazują bowiem na niedoreprezentowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz w
politycznych i ekonomicznych gremiach decyzyjnych, a także ich nadreprezentację w branżach
słabszych ekonomicznie.
Artykuł jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu badawczego nr
2015/19/N/HS4/00325.

* * *
dr Kinga Karpińska
Uniwersytet w Białymstoku
asystent
Tytuł referatu:

MODEL PROCESÓW INNOWACYJNYCH WYKORZYSTYWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
BRANŻY CUKEIRNICZEJ W POLSCE
Streszczenie referatu:
Celem artykułu jest określenie działań, które składają się na proces innowacyjny przedsiębiorstw
branży cukierniczej. Kryterium doboru określały dwa czynniki łącznie: przedsiębiorstwo prowadzące
działalność gospodarczą w branży cukierniczej w Polsce oraz przedsiębiorstwo z minimalnym udziałem
w rynku wynoszącym 5% (mierzony wartością przychodów ze sprzedaży w 2019 roku). Badaniem
objęto wszystkie przedsiębiorstwa spełniające powyższe kryteria. Z grupy wszystkich podmiotów
wyodrębniono 23 przedsiębiorstw. Badania zostały przeprowadzone przy pomocy narzędzia, jakim jest
kwestionariusz ankiety.
W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że proces innowacyjny zwykle zaczyna się
od badania potrzeb konsumentów, rzadziej badań podstawowych, co wskazuje na wykorzystywanie
popytowego modelu innowacji. Ponadto, im więcej działań zawiera proces innowacyjny, tym mniej
chętnie jest stosowany przez przedsiębiorstwa.
Artykuł posiada wartość poznawczą dotyczącą wykorzystywanych modeli procesu innowacyjnego
w przedsiębiorstwach branży cukierniczej, a także propozycję modyfikacji obecnego modelu.

* * *
dr Jerzy Kaźmierczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Tyumen State University
adiunkt

prof. dr hab. Vladimir Aleksandrovich Davydenko
Tyumen State University
Head of the Research Center, Professor
Tytuł referatu:

Zaufanie jako element posegmentowanego rynku pracy
Streszczenie referatu:
W artykule podjęto temat powiązań zaufania z modelem segmentacji zatrudnienia.
Scharakteryzowano warunki rynkowe sprzyjające występowaniu segmentacji zatrudnienia. Analizowano
funkcjonowanie modelu segmentacji zatrudnienia opartego na wielu koncepcjach i teoriach segmentacji
zatrudnienia, a w szczególności na koncepcji dualnego rynku pracy. Matryca zatrudnienia obejmuje:

instrumenty polityki personalnej, postrzeganie stosunków pracy, zmienne demograficzno-społeczne
charakteryzujące pracowników, zmienne ekonomiczne charakteryzując pracodawców a także wymiar
poziomu analizy. Określono w jaki sposób model może służyć do analizy zatrudnienia. W dalszej części
tekstu przeanalizowano funkcjonowanie zaufania według koncepcji J.S. Colemana, który przy jego analizie
wykorzystał zarówno wysokość potencjalnego zysku lub straty z zaangażowania się, jak i ich
prawdopodobieństwo. Pokazano w jaki sposób takie pojmowanie zaufania rozwija abstrakcyjne myślenie
o zaufaniu oraz jak może zostać wykorzystane w praktyce. Następnie analizowano gdzie w modelu
segmentacji zatrudnienia można odnaleźć elementy zaufania zgodne z koncepcją J.S. Colemana.
Zauważono, że powiązanie modelu segmentacji zatrudnienia z aspektem zaufania pozwala na stawianie
szeregu pytań badawczych. Całość rozważań kończą wnioski oraz wskazanie na te aspekty analizy, które
warto rozwijać.

* * *
prof. dr hab. inż. Bogdan Klepacki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
profesor, kierownik katedry

Tytuł referatu:

Kierunki i możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w Polsce
Streszczenie referatu:
Rolnictwo przez tysiąclecia było podstawowym źródłem utrzymania ludzi. W erze industrialnej
relatywnie straciło na znaczeniu, jego rozwój odbywał się wolniej aniżeli działalności poza rolnictwem.
Jego udział w tworzeniu PKB w niektórych krajach spadł poniżej jednego procenta. Uznawane jest ono
za dział mało postępowy, tymczasem rolnictwo staje się działem bardzo nowoczesnym, wydajnym i
chłonnym na postęp technologiczny. Wyrazem tego jest powstanie, upowszechnienie i sukcesy
rolnictwa precyzyjnego, wykorzystującego połączenie nowoczesnej techniki w postaci
wysokowydajnych i precyzyjnych maszyn, coraz lepszych środków obrotowych z systemami
informatycznymi, GPS oraz z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć wiedzy agronomicznej. Rolnictwo
precyzyjne, początkowo traktowane jako nowinka, staje się coraz szerzej stosowanym sposobem
gospodarowania w nowoczesnym rolnictwie W opracowaniu postawiono za cel rozpoznanie
kierunków wdrażania oraz możliwości rozszerzenia zastosowania tego rolnictwa w warunkach
polskich. W opracowaniu wykorzystano literaturę polską i zagraniczną oraz dostępne dane
statystyczne. Stwierdzono, że w przyszłości znaczenie rolnictwa precyzyjnego w Polsce wzrośnie.
Słowa kluczowe: rolnictwo precyzyjne, systemy informacyjne, technologie nawigacyjne

* * *

dr inż. A. Klimek
prof. dr hab. B. Nogalski,
Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk
Tytuł referatu:

CECHY MORFOLOGICZNE CYKLU KONIUNKTURALNEGO METODA OKREŚLANIA,
PRZYKŁADY

Streszczenie:
Celem badań było określenie cech morfologicznych cykli koniunkturalnych dla PKB Polski, a także
Świata, Unii Europejskiej i niektórych państw Unii oraz ich weryfikacja. Badaniom poddane zostały
wartości nominalne, przedstawiające rzeczywiste przepływy pieniężne. W ramach badań określono,
przy wykorzystaniu analizy szeregów czasowych, cechy morfologiczne cykli koniunkturalnych.
Opracowano model ścieżki wzrostu gospodarczego Polski w oparciu o dane GUS za lata 1995-2010, a
na jej tle kształtowanie się rzeczywistego PKB w latach 1995-2018. Przedstawiono także opracowany o
dane GUS z lat 2000-2010 model ścieżki inwestycji oraz kształtowanie inwestycji rzeczywistych w latach
2000-2018. W tle pokazano kształtowanie się bezrobocia, inflacji, liczby osób w wieku produkcyjnym,
liczby osób bezrobotnych, poziomu wynagrodzeń, poziomu inflacji, budżetu państwa. Wyniki
przedstawiono na tle cykli wyborczych. Przedstawiono także, opracowane w oparciu o dane Banku
Światowego z okresu 1983-2013, modele ścieżki wzrostu gospodarczego Świata, Unii Europejskiej i
liderów gospodarczych Unii oraz na ich tle dane rzeczywiste z okresu 1983-2018. Badania prowadzono
przy wykorzystaniu funkcji wielomianowo-trygonometrycznej osiągając dla ścieżek Polski i świata
dopasowanie R2 powyżej 99%. W ostatniej części artykułu przedstawiono matematyczny opis ścieżek.

***
dr hab. Grzegorz Koliński
UE w Poznaniu
profesor nadzwyczajny UE w Poznaniu

Tytuł referatu:

STRATEGICZNE WYZWANIA STAWIANE POLSKIEJ BANKOWOŚCI
PRZEZ ZMIANY W JEJ OTOCZENIU
Streszczenie referatu:
Celem przygotowywanego opracowania jest wytypowanie i scharakteryzowanie zjawisk, które
w najbliższej przyszłości będą determinowały zmiany w polskiej bankowości, z uwzględnieniem
wybranych, zdaniem autora możliwych do uznania za najbardziej prawdopodobne trendów zmian w
otoczeniu: gospodarczym, prawno-instytucjonalnym i społecznym banków działających w naszym
kraju. Konsekwencje rewolucji informacyjnej, jaka dokonała się w naszym kraju po przyjęciu Polski do
Unii Europejskiej są powierzchownie znane, jednakże w obszarze finansów i bankowości, trafiły na inny

grunt, ponieważ banki, które zdecydowanie dominują w polskim systemie finansowym, były do niej, w
odróżnieniu od innych branż i dziedzin naszego życia, przygotowane. Nie odgrywały roli biernej, ale
aktywną! To ich pracownicy kształtowali potrzeby i kreowali popyt na tworzone usługi (wtedy
bankowości elektronicznej). Postęp techniczny jest jednak tak szybki, a jego społeczna akceptacja tak
wielka, że wyprzedził wprowadzanymi innowacjami nawet zamiary dobrze planujących swoją
działalność decydentów bankowych. W zakresie rozwoju usług mobilnych, opartych na
wykorzystywaniu smartfonów i bogactwa szybko tworzonych aplikacji, banki przestały kreować popyt,
a tylko z trudem dotrzymują kroku rosnącym potrzebom użytkowników tych technologii. Szansą na
odzyskanie roli aktywnego kreatora potrzeb klientów dla działających w Polsce banków są
automatyzacja i robotyzacja obsługi i świadczenia usług.

* * *
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

* * *

dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
adiunkt

Tytuł referatu:

Czy oficjalne definicje bezrobocia zniekształcają obraz rynku pracy?
Streszczenie referatu:
Indywidualna percepcja statusu na rynku pracy może różnić się od jego oficjalnej klasyfikacji.
Dzieje się tak, ponieważ osoby aktywne zawodowo, aby czuć się pracującymi, oczekują aby ich
zatrudnienie pozwalało na osiąganie wynagrodzenia zapewniającego utrzymanie w relatywnie długiej
perspektywie czasowej. Z punktu widzenia realizacji funkcji informacyjnej badania LFS, rozbieżność
występująca między obrazem skali, struktury i przyczyn bezrobocia uzyskanym według oficjalnych
kryteriów klasyfikacji osoby bezrobotnej, a obrazem wynikającym z analizy indywidualnej oceny
statusu na rynku pracy dokonywanej przez osoby aktywne zawodowo, może powodować błędy we
wnioskowaniu o przyczynach i możliwościach przeciwdziałania temu zjawisku. W artykule poddano
analizie możliwe implikacje tych rozbieżności dla wnioskowania o wielkości i przyczynach bezrobocia.

* * *
dr Luiza Kostecka-Tomaszewska
Uniwersytet w Białymstoku
adiunkt

Tytuł referatu:

Rola polityki przemysłowej w procesie konwergencji gospodarczej
Streszczenie referatu:
Artykuł porusza problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego rozumianego jako
długookresowa zdolność gospodarki do osiągania relatywnie szybkiego, trwałego i niezagrożonego
wzrostu gospodarczego oraz tworzenia warunków sprzyjających podwyższaniu poziomu szeroko
rozumianego dobrobytu obywateli w warunkach wolego handlu i swobodnego przepływu czynników
wytwórczych (w tym szczególnie kapitału w formie BIZ). Nieodłącznym elementem wzrostu i rozwoju
gospodarczego są zmiany strukturalne, które z jednej strony mogą być stymulatorem, a z drugiej strony
barierą na drodze wzrostu gospodarczego i czynnikiem zwiększającym ryzyko wejścia w pułapkę
średniego rozwoju (pułapkę konwergencji). Z kolei tempo zmian strukturalnych jest uwarunkowane
wieloma czynnikami, do których można zaliczyć: rozmiary i strukturę popytu krajowego oraz eksportu,
postęp techniczny, zasoby naturalne, zasoby i jakość kapitału ludzkiego, uwarunkowania
instytucjonalne oraz infrastrukturalne. Zatem aktywna polityka przemysłowa w powyższych obszarach
jest niezbędnym warunkiem zainicjowania lub przyspieszenia procesu zmian strukturalnych w
pożądanym kierunku.

* * *
dr Aneta Kosztowniak
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

adiunkt

Tytuł referatu:

Aktywność grup kapitałowych na rynku FIZ w Polsce, z uwzględnieniem mechanizmów
optymalizacji podatkowej
Streszczenie referatu:
Grupy kapitałowe prowadzące zróżnicowaną działalność gospodarczą (finansową i
niefinansową), wykorzystują rynek funduszy inwestycyjnych do realizacji działalności inwestycyjnej
lokując wolne środki finansowe, absorpcji kapitału, dywersyfikacji ryzyk, segmentacji (wydzielenia)
określonych przedsięwzięć inwestycyjnych itd. Oprócz tych aktywności grupy te podejmują również
działania optymalizacji podatkowej powołując tzw. spółki celowe i podmioty transparentne
podatkowo, które współpracują z podmiotem dominującym tj. funduszem inwestycyjnym zamkniętym
(FIZ). Celem opracowania jest analiza aktywności podmiotów powiązanych kapitałowo w ramach FIZ w
Polsce w latach 2010-2018, z uwzględnieniem mechanizmów optymalizacji podatkowej. Zmiany
polityki inwestycyjnej grup kapitałowych, w tym szczególnie podmiotów niefinansowych wyrażone
m.in. w zmianach struktury stanu aktywów FIZ w analizowanych latach świadczą o działaniach
adaptacyjnych do zmian przepisów podatkowych, w tym w podatku dochodowym. Jednym z
mechanizmów dostosowawczych przedstawionych w opracowaniu było wykorzystanie emisji obligacji
przez spółki transparentne (zależne) do zakupu udziałów w spółce dominującej (FIZ). Koszty odsetek
od obligacji wykorzysta były do pomniejszenia dochodów z udziału do opodatkowania w spółkach
zależnych. Mechanizm ten stosowany był w Polsce przez grupy powiązane kapitałowo w związku z
objęciem opodatkowaniem od 1.01.2017 r. przychodów FIZ z udziału w spółkach transparentnych.

* * *

Dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ
Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Tytuł referatu:

Pozycja osób na rynku pracy a stan koniunktury gospodarczej w Polsce
Streszczenie referatu:
Przedmiotem opracowania jest pozycja grup siły roboczej na rynku pracy w Polsce wyodrębnionych na
podstawie kryteriów: płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania w warunkach słabej i dobrej
koniunktury gospodarczej. Jako miary tej pozycji przyjęto wskaźniki stóp bezrobocia, stóp zatrudnienia,
stóp przepływów osób między zasobami bezrobotnych i zatrudnionych oraz oszacowania parametrów

wielomianowego modelu logitowego, wskazujące na relatywne prawdopodobieństwa odpływów osób
z bezrobocia i zatrudnienia.
Analizy statystyczne oparto na danych agregatowych i jednostkowych BAEL z lat 2009-2018,
które rozpatrywano dla dwóch podokresów: podokresu osłabienia koniunktury lat 2009-2013 i
podokresu korzystnej koniunktury lat 2014-2018.
Z analizy wynika, po pierwsze, że relatywnie najgorsze pozycje na rynku pracy dotyczyły grupy
kobiet, osób młodych w wieku 15-24 lata, charakteryzujących się wykształceniem gimnazjalnym i
podstawowym, co uwidoczniło się w obu odmiennych stanach koniunktury, natomiast osoby
mieszkające w mieście zajmowały gorszą pozycję na rynku pracy od mieszkańców wsi w latach
niekorzystnej koniunktury 2009-2013, ale lepszą pozycję w okresie korzystnej koniunktury lat 20142018. Po drugie, większą wrażliwość koniunkturalną przy poprawie koniunktury zaobserwowano w
grupach kobiet, osób starszych, z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym oraz osób
mieszkających w mieście. Istotny wpływ na te tendencje miały rozwiązania instytucjonalne z zakresu
polityki rodzinnej i systemów emerytalnych, a także zróżnicowana mobilność siły roboczej w badanych
grupach ludności.

* * *
dr Marzanna Lament
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
adiunkt

prof. dr hab. Sławomir Bukowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Tytuł referatu:

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE A ROZWÓJ RYNKÓW UBEZPIECZENIOWYCH KRAJÓW
UE-15
Streszczenie referatu:
Specyfika funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, wynikająca z postrzegania ich, jako instytucji
zaufania publicznego powoduje, że dbają o swój wizerunek, chcą być postrzegane, jako wiarygodne i
podejmują w związku z tym odpowiednią politykę informacyjną. Przejawem dbałości o wizerunek jest
wdrażanie idei CSR oraz raportowanie o podejmowanych działaniach społecznie odpowiedzialnych.
Analiza korzyści, wynikających z raportowania niefinansowego pokazuje, że może przyczyniać się do
wzmocnienia lub poprawy wizerunku i stanowić podstawę podejmowanych decyzji konsumenckich.
Przyjęto, zatem, że raportowanie niefinansowe może stanowić czynnik wpływający na rozwój rynków
ubezpieczeniowych.

Celem opracowania jest zbadanie zależności pomiędzy stopniem raportowania niefinansowego a
rozwojem rynków ubezpieczeniowych krajów UE-15.
W opracowaniu zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz analizę opartą na modelowaniu
ekonometrycznym. W tym celu skonstruowano zbilansowany model panelowy. Za miarę rozwoju
rynków ubezpieczeniowych przyjęto wskaźnik penetracji - składka przypisana brutto/PKB. Model
objaśnia kształtowanie się wskaźnika penetracji w zależności od miar charakterystycznych dla
poszczególnych rynków ubezpieczeniowych.
W badaniach wykorzystano dane roczne charakteryzujące rynki ubezpieczeniowe krajów UE-15 za
okres 2004-2016, zgromadzone przez OECD. Spełnianie obowiązku raportowania niefinansowego
ustalono na podstawie bazy raportów niefinansowych GRI (Global Reporting Intiative).

* * *
dr hab. Marek Leszczyński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. nzw.

Tytuł referatu:

O zagrożeniach bezpieczeństwa ekonomicznego
Streszczenie referatu:
Obserwowane obecnie procesy gospodarcze, polityczne i społeczne charakteryzują się
wysokim stopniem ryzyka, niepewności i nieprzewidywalności. Trudno jednoznacznie prognozować
przyszłość, co wynika ze złożoności systemowej współczesnego świata. Szczególnie niepokojące są
dane dotyczące zmian klimatycznych, skutki tych zmian rzutować będą na powstawanie napięć i
konfliktów na tle dostępności do zasobów naturalnych (w tym wody i zasobów energii). Wywoływać
to będzie określone zachowania w postaci niekontrolowanych migracji i napięć o charakterze
politycznym. Dobrem szczególnie pożądanym stało się bezpieczeństwo utożsamiane z brakiem
zagrożeń i trwałością struktur państwowych oraz politycznych. Jednocześnie bardzo trudno mówić o
zapewnieniu bezpieczeństwa bez radykalnej zmiany w myśleniu o sposobach gospodarowania, które
uwzględniałyby rzeczywiste dobro człowieka - rozumiane jako równowagę między konsumpcją a
czasem wolnym oraz bardziej sprawiedliwym podziałem zasobów i bogactwa. W tym kontekście
istotne jest diagnozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego oraz prowadzenie analiz w
duchu holistycznego spojrzenia na proces gospodarowania korzystając z dorobku ekonomii politycznej.

* * *
dr inż. Zofia Łapniewska
Uniwersytet Jagielloński
adiunkt

Współautor: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Tytuł referatu:

Inwestycje w „infrastrukturę społeczną” w dobie Gospodarki 4.0
Streszczenie referatu:
Postępująca automatyzacja, drukowanie 3D, chmury obliczeniowe i inne rozwiązania
Gospodarki 4.0 przyczynią się do redukcji prawie 50% aktywności w obecnie istniejących zawodach
(Manyika et al.2017,Leopold et al.2018). Jak wskazują budżety czasu ludności (GUS 2016) już dziś
pracujemy mniej niż dekadę temu, co zdaje się kształtować dalszy trend zniżkowy. Zmiany te wymuszą
na rządach wprowadzenie nowych rozwiązań, np. gwarancji zatrudnienia (Tcherneva&Wray2005),
dochodu podstawowego (Łapniewska2017,Szlinder2018), albo podstawowych usług (Portes et
al.2017). Nowa definicja pracy obejmowałaby „prace użyteczne społecznie”, które dotąd były
niewidzialne w ramach makroekonomicznych przepływów i które nie zostaną w przyszłości całkowicie
zautomatyzowane. Przykładów takich prac dostarczają budżety partycypacyjne (Budżet
obywatelski2019). Projektowa forma realizowanych zadań i ich ograniczenia czasowe wskazują na
„epizodyczną karierę” pracowników przyszłości (Chideya2017), specjalizujących się w kilku dziedzinach
jednocześnie. Jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych „starzejącego się” społeczeństwa
polskiego będzie sektor opieki. W naszym referacie wskażemy na potrzeby społeczeństwa przyszłości
związane z opieką (prognoza), oparte na istniejących opracowaniach (Henau et al.2016,
Łapniewska2016) oraz zaproponujemy możliwe rozwiązania – m.in. tworzenie programów
bezwarunkowych usług w ramach gwarancji zatrudnienia i zaproponujemy źródła finansowania tych
prac w przyszłości.

* * *
dr Joanna Małecka
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania
adiunkt

mgr Mirosława Mioducka
Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Zarządzania
doktorant

Tytuł referatu:

Przedsiębiorczość a wzrost gospodarczy – aspekt regionalny
Streszczenie:
Celem artykułu jest podjęcie próby zbadania relacji zachodzących w gospodarce krajowej Polski w
aspekcie postaw przedsiębiorczych osób prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych regionach,
poprzez wykorzystywanie produktów trade finanse wspierających płynność finansową przedsębiorst, zbadanie
świadomości przedsiębiorców co do sposobów dywersyfikowania ryzyka związanego z intensyfikacją działań
eksportowych i importowych oraz wykorzystywania produktów finansowych wspierających wymianę
międzynarodową. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce kreują najważniejsze nie tylko mikro, ale także
makroekonomiczne indykatory współczesnej gospodarki rynkowej, bowiem obecnie 99.8% wszystkich

zarejestrowanych firm należy do tego sektora, który zatrudnia 69% aktywnej zawodowo populacji, generując
67% PKB Polski i podejmując działalność internacjonalizacyjną w przypadku 18% aktywnych na rynku
przedsiębiorstw. Pomimo tak dużego znaczenia dla gospodarki krajowej oraz swojej liczebności, nadal nie są dla
instytucji finansowych głównym odbiorcą produktów pozwalających niwelować ryzyko w handlu
międzynarodowym. Działalność transgraniczna, jako jeden z rodzajów przedsiębiorczości, ma wpływ na rozwój
gospodarczy kraju oraz poszczególnych województw. Analiza struktury regionalnej wykorzystania produktów
pozwalających minimalizować ryzyko w handlu międzynarodowym wykazała, że w tych samych regionach, które
mają największy udział w tworzeniu krajowego PKB, istnieje wyższa świadomość istnienia barier towarzyszących
eksportowi i importowi oraz możliwości ich dywersyfikacji poprzez wykorzystanie prodktów trade finance.
Badania zostały przeprowadzone na podstawie przeglądu i analizy wyników danych z krajowych urzedów
statystycznych, agencji rządowych wspomagających rozwój oraz informacji pozyskanych przy współpracy z
jednym z komercyjnych banków, działających na terenie Polski.

***
dr Anna Matysek-Jędrych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
adiunkt

prof. dr hab. Marian Gorynia
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
profesor

Współautor: dr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
Tytuł referatu:

EKONOMICZNE WYZWANIA POLSKI WOBEC BREXITU
Streszczenie referatu:
Decyzja o Brexicie, tj. wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej (UE), wywołała
nieustającą debatę na temat potencjalnych negatywnych konsekwencji, jakie ten proces może i
prawdopodobnie będzie mieć, zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla pozostałych krajów UE-27. Po
kryzysie zadłużenia w strefie euro, kryzysie instytucjonalnym w całej Unii Europejskiej i kryzysie
migracyjnym, Europa wydaje się stać w obliczu kolejnego problemu – tzw. neonacjonalizmu. Wyniki
referendum budzą niepokój – przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale wpływają również na pozostałe
kraje członkowskie. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jakim stopniu Polska i poszczególne
branże polskiej gospodarki mogą i powinny w rzeczywistości obawiać się Brexitu.

* * *
prof. dr hab. Kazimierz Meredyk
Uniwersytet w Białymstoku
profesor zwyczajny
Tytuł referatu:

Strategiczny wymiar funkcjonalizmu ekonomicznego
Streszczenie referatu:
Współczesna gospodarka rozwinięta reprezentowana w skali światowej przez kraje OECD jest od
wielu dziesięcioleci systemem stagnacyjnym. Nieprzypadkowo więc, najczęściej obserwowaną
zmienną analityczną tego obszaru pozostaje dynamika gospodarcza. Przeciętne wartości globalne
poprawiają wprawdzie obszary mniej rozwinięte ale ich udział nie jest rozstrzygający (por. Tabela 1).
Dynamika jest przekrojem procesowym gospodarki na linii czasu a jej analiza, z natury rzeczy, ma
wymiar strategiczny.
Przyjmuje się założenie, nie odbiegające zanadto od powszechnej praktyki, iż dynamika w świecie
realnym jest rezultatem nieprzeniknionych sił natury oraz, w mniejszym stopniu, wynikiem świadomej
kreacji. Przy czym skuteczność świadomych wysiłków kreacyjnych, takich jak na przykład programy i
projekty strategiczne, jest odwrotnie proporcjonalna do długości czasokresu kreacji. Prognozy, plany i
projekty pozostają tym mniej skuteczne im dłuższy jest ich horyzont czasowy, przy czym zależność ta
dotyczy wszelkich programów długookresowych oraz projektów strategicznych.
Podobnie funkcjonuje gospodarka; jej podmioty realizują swoje programy w oparciu o założenia
dotyczące niepewnej, zmieniającej się chaotycznie rzeczywistości, nieprzewidywalnej przyszłości oraz
nie do końca poznawalnej przeszłości i teraźniejszości. Stąd, poziom ryzyka związanego z wyborem
kierunków oraz sposobów działania wzrasta często do poziomu wykluczającego osiąganie
jakichkolwiek korzyści związanych z wysiłkiem kreacyjnym.

* * *
dr hab. Paweł Mikołajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów
Tytuł referatu:

ZNACZENIE
BARIER
PRAWNO-INSTYTUCJONALNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W POLSCE

W

DZIAŁALNOŚCI

Streszczenie:
Bariery działalności przedsiębiorstw społecznych nie doczekały się jak dotąd pogłębionych
reprezentatywnych i empirycznych badań naukowych, obejmujących szerokie spektrum ograniczeń
związanych z otoczeniem prawno-instytucjonalnym w Polsce. Obecny stan literatury wskazuje
wyraźnie na lukę w tym zakresie.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie stopnia natężenia barier prawno-instytucjonalnych dla
działalności przedsiębiorstw społecznych. Dane do analizy zostały pozyskane z krajowego
reprezentatywnego badania 1300 polskich organizacji pozarządowych, przeprowadzonego przez
stowarzyszenie Klon/Jawor. Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzono analizę
struktury barier działalności przedsiębiorstw społecznych według stopnia ich natężenia, a także
skonstruowano wskaźnik natężenia tych barier.

Wyniki badania wskazują, że wśród ograniczeń działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce,
kluczowe znaczenie mają trudności w relacjach z administracją publiczną, zarówno w zakresie reguł
współpracy, jak i poziomu biurokracji, a także niejasnych przepisów czy zasad kontroli.
Przedsiębiorstwa społeczne wskazują także na problemy dotyczące niedoskonałości lub braku
przepisów regulujących ich działalność.

* * *
Edward MOLENDOWSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Tytuł referatu:

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA KONKURENCYJNA GOSPODAREK KRAJÓW
BAŁTYCKICH – ZMIANY I CZYNNIKI JE DETERMINUJĄCE W OKRESIE
POAKCESYJNYM
Streszczenie:
Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji
konkurencyjnej Krajów Bałtyckich na tle państw Grupy Wyszehradzkiej i nowych państw członkowskich
UE w okresie poakcesyjnym (lata 2006-2017). Należy podkreślić, że tego typu badanie nie było jeszcze
szerzej prezentowane w dostępnej literaturze. Badacze zajmujący się problematyką międzynarodowej
konkurencyjności gospodarek skupiali się głównie na krajach „starej” UE. Nowe Państwa Członkowskie
UE w tym zwłaszcza Kraje Bałtyckie były w tych badaniach raczej pomijane. Artykuł może być więc
ważnym uzupełniniem tej luki.
W badaniu zastosowano metodę analizy porównawczej danych wtórnych, dotyczących wskaźników
konkurencyjności gospodarki oraz czynników ją determinujących wyodrębnionych w Raportach
„Global Competitiveness Report”, opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Ważnym
elementem prezentowanej analizy było podjęcie próby zidentyfikowania najważniejszych czynników
determinujących te zmiany. Skupiono się na wyodrębnieniu czynników strukturalnych
determinujących konkrecyjność i pozycję konkurencyjną badanych krajów. Wykazanie, które z
czynników wyznaczają konkurencyjność i ocena zmian w dłuższym okresie może być podstawą do
kształtowania polityki gospodarczej.
Przyjęto założenie, że akcesja do UE miała istotny wpływ na kształtowanie pozycji konkurencyjnej,
ale efekty te wystąpiły w zróżnicowanym zakresie w poszczególnych krajach. Artykuł kończy
zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy. Badanie potwierdziło,
że Kraje Bałtyckie cechowały się dość istotnymi różnicami w zakresie poprawy ich pozycji
konkurencyjnej w całym okresie poakcesyjnym.

***
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
adiunkt

Tytuł referatu:

Przepływy międzygałęziowe w agrobiznesie w wybranych krajach świata w kontekście
zrównoważonego rozwoju
Streszczenie referatu:
Koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowi ważny etap w badaniach nad rozwojem
rolnictwa i całego agrobiznesu, działu odpowiedzialnego za wytworzenie i dostarczenie ludności
produktów żywnościowych. Przeprowadzone dotychczas analizy dotyczące sytuacji w sektorze rolnożywnościowym w przekroju międzynarodowym odnosiły się do agrobiznesu pojmowanego w
klasycznym ujęciu, związanego z produkcją i dystrybucją żywności. Rozwój agrobiznesu w takim ujęciu,
następował w procesie industrializacji gospodarki i związany był z zanieczyszczeniem środowiska
przyrodniczego. Według wielu autorów rozwój sektora rolno-żywnościowego oparty na
przemysłowych innowacjach technicznych i technologicznych, prowadzi do problemów związanych z
ochroną środowiska i degradacją zasobów naturalnych. Z tego względu na podstawie współczesnego
paradygmatu zrównoważonego ważne jest zachowanie równowagi między rozwojem społeczeństwa a
stanem środowiska naturalnego. W analizach procesów ekonomicznych ważne jest zrozumienie
biofizycznego i społecznego kontekstu procesów produkcji i konsumpcji. Jednocześnie należy
pamiętać, że o tym postępie w produkcji żywności decyduje właśnie poziom rozwoju gospodarczego.
Celem badań jest ocena możliwości wykorzystania bilansów przepływów międzygałęziowych
(metody input-output) do oceny powiązania rozwoju agrobiznesu ze środowiskiem w wybranych
krajach świata. W napływach materiałowych do rolnictwa i przemysłu spożywczego wzrasta udział
sfery I agrobiznesu, a w tym głównie usług oraz przemysłu paliwowo-energetycznego i chemicznego.
Wskazuje to na unowocześnienie produkcji, jednakże wiąże się z większym obciążeniem środowiska
naturalnego. Reasumując stwierdzić można, że w państwach, w których sektor rolno-żywnościowy jest
lepiej rozwinięty realizacja prośrodowiskowych celów zrównoważonego rozwoju odbywa się w
większym stopniu niż w krajach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

* * *
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Uniwersytet Jagielloński
prof. zwyczajny kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji
Tytuł referatu:

Transformacja przemysłu w Europie: w kierunku koncepcji „Przemysłu 4.0”?
Streszczenie referatu:
Choć koncepcja Przemysł 4.0 mieści się w wielu krajach raczej w planie teoretycznym, to jednak coraz
większa grupa przedsiębiorców przygotowuje się do wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce.
Można więc upatrywać w niej jedną z kluczowych płaszczyzn współpracy stanowiącej w Europie o
modelu zmian technicznych, jako materializacji 4 rewolucji przemysłowej, będącej w istocie w swej
skali, kompleksowości i zakresie przejawem wielkiej transformacji technologiczno-społecznej.

Definicyjnie, Przemysł 4.0 jest zbiorczym terminem dla technik i zasad funkcjonowania organizacji
łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyber-fizycznych, Internetu rzeczy i
przetwarzania chmurowego; zbiorczym pojęciem oznaczającym połączenie świata fizycznego z
wirtualnym, integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach
produkcyjnych mających na celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości
elastycznych zmian asortymentu. Dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli
ludzi w przemyśle. Oczekiwania nowego rodzaju produkcji odnosi się do elastyczności i szybkości
osiągania wartości, efektywności i zwiększenia konkurencyjności, co jest też istotą bezpieczeństwa
ekonomicznego. Referat stanowi kilka bazowych pytań i odpowiedzi dotyczących zasadności
ujmowania transformacji przemysłu w Europie za przejaw wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 z
wszystkim tego konsekwencjami.

* * *
dr hab. Magdalena Olczyk
Politechnika Gdańska
profesor Politechniki Gdańskiej
Współautor:

dr Aleksandra Kordalska
Politechnika Gdańska
adiunkt

Tytuł referatu:

POLSKA GOSPODARKA NA TLE NAJNOWSZYCH OGÓLNOŚWIATOWYCH TRENDÓW W
GLOBALNYCH ŁAŃCUCHACH WARTOŚCI
Streszczenie referatu:
Celem artykułu jest analiza uczestnictwa Polski w globalnych łańcuchach wartości (GŁW) na tle
najnowszych trendów w handlu w obrębie tych łańcuchów.
Współczesne systemy produkcyjne nie są skonfigurowane jako liniowe sekwencje
poszczególnych etapów produkcji, ale raczej jako łańcuchy składają się sieci węzłów (Meng 2019).
Oznacza to, że łańcuchy wartości są organizowane raczej regionalnie, a nie globalnie. Analizy
empiryczne potwierdzają, że gospodarka światowa jest podzielona regionalnie na trzy ośrodki
gospodarcze: Fabrykę „Azja”, Fabrykę „Europa” i Fabrykę „Ameryka Północna” (Baldwin and LopezGonzalez 2015). Najnowsze badania pokazują, że między 2000 a 2017 r., wewnątrzregionalny handel
w GŁW wzrósł w Fabryce „Azja”, w Fabrykach „Europa” i „Ameryka Północna” zmniejszył się
nieznacznie na rzecz międzyregionalnego handlu (Meng, Wang 2019). Autorki spróbują więc
odpowiedzieć na pytanie: czy w ostatniej dekadzie wzrosła rola polskiej gospodarki w globalnych
łańcuchach wartości w obrębie europejskiego centrum przemysłowego, skoncentrowanego wokół
Niemiec czy może Polska odgrywa coraz istotniejszą rolę w międzyregionalnych łańcuchach wartości.

Ponadto współczesny handel każdego kraju w obrębie GŁW można podzielić na trzy
strumienie, tj. tradycyjny (eksport dóbr finalnych), prosty (eksport dóbr pośrednich przekraczający
tylko raz granicę) i złożony (eksport dóbr pośrednich przekraczający minimum dwa razy granicę)
(Wang, Wei, Yu, Zhu 2017). W gospodarce światowej w ostatniej dekadzie Chiny odgrywały coraz
ważniejszą rolę w handlu w tradycyjnym jak i prostym, podczas gdy Stany Zjednoczone i Niemcy
pozostają najważniejszymi węzłami w handlu złożonym (Meng, Wang 2019). W artykule autorki będą
starały się określić rolę ww. strumieni w polskim handlu w GŁW. Ponadto zweryfikowana zostanie
hipoteza o malejącej roli Fabryki „Europa” dla rosnącej roli Polski w globalnych łańcuchach wartości.
Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu dane dotyczące obrotów handlowych Polski
wyrażonych w wartości dodanej. W badaniu zostaną wykorzystywane tabele input-output (baza WIOD
2016), a dekompozycja eksportu brutto zostanie wykonana w oparciu o metodę zaproponowaną przez
Borina i Manciniego (2017), będącą rozszerzeniem metody Koopmana, Wanga i Wei (2014).

* * *
dr hab. Andrzej Pawlik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji

Tytuł referatu:

Wyzwania innowacyjności dla województw w Polsce
Streszczenie referatu:
Między krajami nadal występuje duże zróżnicowanie. Zasadnicza różnica dotyczy przede wszystkim
poziomu rozwoju poszczególnych regionów i województw w Europie. Ubogie regiony i województwa
w warunkach rosnącej konkurencji tracą dystans do zamożnych. Unia Europejska mając to na uwadze
przyjęła za priorytet w swojej polityce regionalnej zmniejszenie rozpiętości między poszczególnymi
regionami i województwami przez udzielanie pomocy, tym zaniedbanym, w ramach polityki spójności
społeczno-gospodarczej. Problem nabiera szczególnego znaczenia w warunkach polskich ze względu
na duże różnice pomiędzy województwami. Duże dysproporcje widoczne są zwłaszcza w
województwach Polski Wschodniej których potencjał, przede wszystkim potencjał innowacyjny należy
do najsłabszych w Polsce i UE. Celem artykułu jest przegląd ujęć innowacji, przedstawienie prognozy
potencjału innowacyjnego poszczególnych polskich województw w 2020 roku oraz określenie jego
znaczenia w rozwoju. Do obliczenia wskaźnika syntetycznego posłużono się metodą bezwzorcową,
która potwierdziła dystans innowacyjny wielu województw w Polsce.

* * *
dr hab. inż. Artur Paździor
Politechnika Lubelska

profesor PL

Tytuł referatu:

Liczyć czy leczyć? - Finansowe uwarunkowania funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w Polsce
Streszczenie referatu:
Artykuł traktuje o newralgicznej, z punktu widzenia każdego obywatela, problematyce
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza najistotniejszych
determinant o charakterze organizacyjnym i finansowym oddziałujących na sytuację finansową
jednostek ochrony zdrowia w Polsce. Cel ten został zrealizowany w oparciu o studia literaturowe, dane
statystyczne oraz analizę case study jednego z największych szpitali w Polsce Wschodniej. Analizę
danych statystycznych przeprowadzono z wykorzystaniem nieskomplikowanych metod
statystycznych. W studium przypadku użyto narzędzi analizy finansowej, w tym analizę sprawozdań
finansowych i analizę wskaźnikową, oraz metody i techniki stosowane w naukach o zarządzaniu, jak
np. benchmarking, macierz BCG, analizę SWOT. Z przeprowadzonej oceny wynika, że istnieją różnice w
funkcjonowaniu szpitali w zależności od wielkości i geograficznego obszaru funkcjonowania, zaś ich
kondycja finansowa jest wypadkową oddziaływania czynników egzo i endogenicznych. Spośród
czynników wewnętrznych największy wpływ na sytuację finansową szpitali, a co za tym idzie, także na
funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, mają determinanty finansowe, organizacyjne,
mentalnościowe. Analiza case study wykazała, iż znane w literaturze przedmiotu i powszechnie
stosowane w licznych segmentach gospodarki modele dyskryminacyjne zagrożenia upadłością nie
znajdują zastosowania w przypadku przedsiębiorstw (szpitali), które z powodów systemowych
funkcjonują mimo dramatycznej kondycji finansowej. Z analizy wynika również, że nawet one mają
szansę na zmianę niekorzystnej sytuacji pod warunkiem wdrożenia realnego profesjonalnego
programu naprawczego, którego powodzenie zależy od integracji trzech elementów: determinacji
Dyrekcji, przychylności organu założycielskiego oraz wsparcia ze strony instytucji państwowych.

* * *
dr hab. Jacek Pietrucha
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
profesor nadzwyczajny
Tytuł referatu:

Metaanaliza związków między rozmiarami sektora bankowego a wzrostem
gospodarczym
Streszczenie referatu:
Rola sektora finansowego we wzroście gospodarczym należy do najmocniej dyskutowanych
tematów w ostatnich latach. Jednym z rozważanych problemów są związki między rozmiarami sektora
bankowego a długookresowym wzrostem gospodarki. Szybko wzrasta liczba badań empirycznych
wykorzystujących zróżnicowane metody ekonometryczne oraz zestawy zmiennych kontrolnych.
Odmienne podejścia badawcze prowadzą do zróżnicowanych wyników, co utrudnia wyprowadzenie
jednoznacznych, uniwersalnych konkluzji dotyczących charakteru badanych zależności. Celem
metaanalizy prezentowanej w artykule była zwłaszcza odpowiedź na pytanie jakie determinanty

decydują o tak znacznym zróżnicowaniu wyników badań prezentowanych w dotychczasowych (tj. do
czerwca 2019) publikacjach. Można sformułować następujące wnioski: (1) Uzyskany średni efekt jest
pozytywny ale niższy aniżeli we wcześniejszych metaanalizach. (2) Znaczne zróżnicowanie wyników
opublikowanych badań z tego zakresu można wyjaśnić częściowo kwestiami metodycznymi (dane
panelowe, średnie 5 letnie), zakresem czasowym badań (w tym zwłaszcza w jakim stopniu
uwzględniono dane po roku 2007), zakresem podmiotowym (kraje rozwinięte, rozwijające się), a także
wykorzystanymi zmiennymi kontrolnymi, w tym zwłaszcza tym, czy równolegle badano kanał rynku
kapitałowego. (3) Można sformułować kilka hipotez wyjaśniających niższe szacunki siły związku
rozwoju finansowego ze wzrostem PKB, należy do nich: nieliniowy charakter zależności, rola boomów
kredytowych oraz rola struktury kredytu

* * *
dr inż. Robert Pietrzykowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
adiunkt
Tytuł referatu:

Teoria kręgów Thunena w odniesieniu do zróżnicowania cen gruntów rolnych
Streszczenie referatu:
Początki analiz przestrzennych, teorii lokalizacji i ekonomii przestrzennej należy przypisać
Johanowi Heinrichowi von Thünen, który w 1826 roku opracował teorie kręgów rolniczych. Następnie
jego teorię rozwijali tacy ekonomiści jak Launhardt, Weber, Lösch, Klaassen, Fujita, Krugman i wielu
innych. Na bazie tych teorii powstała ekonometria i statystyka przestrzenna, a także nowa ekonomia
geograficzna. Celem pracy była analiza zmian zachodzących w cenach ziemi w obrębie dużych miast w
nawiązaniu do teorii kręgów Thunena. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie: czy teoria kręgów
Thunena utrzymuje swoją aktualność w obecnej sytuacji gospodarczej. Analizy przeprowadzono na
przykładzie cen ziemi rolniczej. Ponieważ to właśnie ziemia w ujęciu ekonomicznym jest bezpośrednio
konkretyzacją tak abstrakcyjnego pojęcia jakim jest przestrzeń. Natomiast ekonomiczna analiza
przestrzenna, przekłada się na analizę ekonomicznego użytkowania ziemi.. Ziemia, przez swoja
złożoność jest ujmowana jako obszar, na którym odbywa się proces produkcji i konsumpcji. Należy
jednak zauważyć, ze ziemia rozumiana jako przestrzeń jest celem analiz przestrzennych, a jednocześnie
w szczególny sposób określa ich ramy.

* * *
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.

* * *
mgr Anna Protasiewicz
Uniwersytet w Białymstoku
asystent
Tytuł referatu:

Międzynarodowa dyfuzja innowacji w procesie konwergencji gospodarczej Polski
Streszczenie referatu:
Dyfuzja innowacji stanowi czynnik dynamizujący wzrost gospodarczy zarówno krajów
wytwarzających innowacje, jak i transferujących technologie. Oznacza sposób, w jaki innowacje
podlegają rozpowszechnieniu, poprzez kanały rynkowe i nierynkowe, od pierwszego wdrożenia do

kontaktu z różnymi konsumentami, do obecności w różnych krajach, regionach, sektorach, rynkach i
firmach. W perspektywie międzynarodowej dyfuzja innowacji jest jednym z najistotniejszych
czynników konwergencji ekonomicznej, równoważących skutki dysproporcji, jakie istnieją pomiędzy
gospodarkami pod względem potencjału naukowo-badawczego. Dyfuzja innowacji jest niewątpliwie
źródłem rozwoju gospodarczego, jednak nie zapewnia takiej jego dynamiki, która gwarantowałaby
szybkie osiągnięcie poziomu krajów rozwiniętych. Problemem podejmowanym w pracy jest zatem
względnie niski poziom rozwoju polskiej gospodarki w stosunku do gospodarek krajów wysoko
rozwiniętych, z kolei analiza obejmować będzie lata 2008-2018. Z tego punktu widzenia istotne jest
wskazanie czynników, które mogą przyspieszać (lub spowalniać) proces dyfuzji. Dla wyjaśnienia
przebiegu zmniejszania luki technologicznej w polskiej gospodarce w badanym okresie niezbędna jest
zatem pogłębiona analiza zachodzących w niej procesów dyfuzji innowacji.

* * *
dr hab. Adam Przybyłowski
Uniwersytet Morski w Gdyni
prof. UMG
Tytuł referatu:

Kształtowanie rozwoju zrównoważonego i innowacyjności a jakość życia we
współczesnych aglomeracjach
Streszczenie referatu:
Paradygmat rozwoju zrównoważonego - w kontekście celu nadrzędnego, jakim jest
podnoszenie poziomu jakości życia - odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu jednostek
terytorialnych na poziomie regionalnym i lokalnym. Celem artykułu jest analiza stanu aktualnego i
planów kształtowania procesów rozwojowych we współczesnych aglomeracjach, ze szczególnym
uwzględnieniem równoważenia mobilności na obszarach nadmorskich w świetle aktualnych
megatrendów. Zastosowana metodyka badawcza obejmuje: analizę desk research, sondaż
diagnostyczny, badanie ankietowe, analizę wskaźnikową i statystyczną, case study. Efektem badań
będą rekomendacje możliwe do wykorzystania przez kluczowych interesariuszy: samorządy,
przedsiębiorstwa i instytucje odpowiedzialne za kreowanie procesów rozwojowych w aglomeracjach,
m.in. w aspekcie możliwości ograniczania kongestii i presji na środowisko oraz zwiększania
bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, stymulowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych w
kontekście koncepcji smart city.

* * *

prof. dr hab. Zdzisław Puślecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
profesor zwyczajny
Tytuł referatu:

Unia Europejska wobec Nowego Jedwabnego Szlaku
Streszczenie referatu:
W XXI wieku Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa - Chiny stanęły przed nowymi
wyzwaniami wynikającymi ze wzrostu znaczenia innowacji produktowych i procesowych i szybkich
zmian ekonomicznych. Do UE napływała z zewnątrz fala imigrantów a Wielka Brytania podjęła decyzję
o opuszczeniu najważniejszej europejskiej organizacji integracyjnej. Chińska Republika Ludowa
natomiast, po szybkim tempie wzrostu gospodarczego, znalazła się w okresie słabszej dynamiki
rozwojowej. Unia Europejska i Chiny musiały zatem podjąć nowe wyzwania i na nie odpowiedzieć.
Wyjątkowość analizy w podjętym temacie badawczym polega nie tylko na precyzyjnej i ciekawej
poznawczo prezentacji ale także na prognozowaniu. Celem pracy jest przedstawienie stanowiska UE
wobec nowej inicjatywy Chin jaką jest projekt jednego pasa i jednej drogi nazywany też nowym
jedwabnym szlakiem. Waga i nowatorski wymiar podjętego tematu badawczego sprowadza się do
analizy unijnej strategii przeciwdziałania narastającej presji konkurencyjnej w wybranych branżach
produkcyjnych i usługowych głównie ze strony Chin. Omawiany problem, Autor traktuje jako jedno z
najważniejszych wyzwań rozwojowych dla UE w świetle zachodzących procesów zmian we
współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przedstawienie tych kwestii jest ważne zarówno z
punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego, ponieważ pojawiają się różne oceny nowej chińskiej
inicjatywy.

* * *
dr Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska
prodziekan ds. studenckich
Tytuł referatu:

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PRZYKŁAD SEKTORA TURYSTYCZNEGO
Streszczenie referatu:
Celem artykułu jest ocena stanu i uwarunkowań zatrudnienia cudzoziemców w sektorze
turystycznym w Polsce w latach 2008-2018. Przedmiotem analizy jest ocena jak zmieniał się poziom
zatrudnienia cudzoziemców w turystyce oraz jakie uwarunkowania decydowały o kierunku tych zmian.
W analizie empirycznej wykorzystano raporty i dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na temat liczby i struktury wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, oświadczeń o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcom oraz dane Instytutu Badań nad Migracjami UW. Zatrudnianie

cudzoziemców w Polsce na stałe wpisało się w niektóre branże, w szczególności branże o sezonowym
charakterze produkcji. Rolnictwo i turystyka absorbuje znaczną liczbę cudzoziemców. Przyczyn tego
zjawiska należy doszukiwać się m.in. w uwarunkowaniach formalnych uzyskiwania pozwoleń na pracę
przez cudzoziemców oraz specyfice produkcji w tych branżach.

* * *
dr Ewa Rollnik-Sadowska
Politechnika Białostocka
adiunkt; prodziekan d.s. kształcenia

dr Edyta Dąbrowska
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
kierownik Podlaskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Współautorka: dr Marta Jarocka
Tytuł referatu:

Transformacja regionalnych rynków pracy w Polsce w świetle zmian sytuacji
gospodarczej

Streszczenie referatu:
Sytuacja na rynku pracy jest w dużej mierze pochodną sytuacji gospodarczej. Stały wzrost i rozwój
gospodarczy, wpisujące się w schemat cykli koniunkturalnych, bezsprzecznie stymulują zmiany i
oddziałują na rynek pracy. Istotnym jest, aby sytuacja występująca w gospodarce w dłuższym okresie,
uwzględniająca wahania mierników ekonomicznych, poprawiała się w oparciu o rosnącą krzywą trendu
wzrostu gospodarczego, przyczyniając się do trwałej poprawy sytuacji na rynku pracy. Spadek
bezrobocia i wzrost wynagrodzeń, powstawanie nowych, atrakcyjnych i perspektywicznych miejsc
pracy, rozwój zawodowy pracowników – zasadniczo powinny być efektem trwałego wzrostu i rozwoju
gospodarczego wbrew okresowym czynnikom zakłócającym równowagę. Aczkolwiek regionalne rynki
pracy, jako komponenty rynku krajowego i globalnego, poddawane oddziaływaniu czynników
gospodarczych, koniunkturalnych oraz światowych trendów społeczno-ekonomicznych w różnym
zakresie reagują na zmiany otoczenia.
Celem artykułu jest ocena realnych zmian zachodzących na regionalnych rynkach pracy w Polsce,
na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, uwzględniających kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2007
roku. Okresem wyjściowym do analizy był 2008 rok – czas kryzysu gospodarczego, zaś okresem
porównawczym 2018 rok – odznaczający się znaczną poprawą sytuacji gospodarczej w kraju, w tym na
rynku pracy. Do oceny sytuacji wyjściowej i aktualnej, na regionalnych rynkach pracy posłużyły zmienne
diagnostyczne pozyskane z zasobów GUS, obejmujące mierniki ekonomiczne, charakteryzujące
koniunkturę oraz mierniki sytuacji na rynku pracy (w tym podażowo-popytowe), diagnozujące sytuację
w poszczególnych, polskich województwach. W celu przeprowadzenia analizy porównawczej
regionalnych rynków pracy zbudowano rankingi województw dla dwóch analizowanych okresów
z wykorzystaniem metody Hellwiga. Bazując na wynikach porządkowania liniowego przedstawiono

zróżnicowanie regionalnych rynków pracy w układzie przestrzennym oraz dokonano oceny zmian, jakie
zaszły na regionalnych rynkach pracy w przeciągu dziesięciu lat.
W celu klasyfikacji województw pod względem analizowanych kryteriów różnicujących regionalne
rynki pracy wykorzystano metody taksonomiczne: metody analizy skupień oraz metodę skalowania
wielowymiarowego. Algorytmy analizy skupień polegają na szukaniu i wyodrębnianiu grup podobnych
obiektów. Zaś zastosowanie metody skalowania wielowymiarowego ma na celu wykrycie zmiennych
nieobserwowalnych, które wyjaśnią podobieństwa i różnice między badanymi województwami.
W kolejnym etapie badania oszacowano model regresji wielorakiej, który objaśnia, w jaki sposób
zidentyfikowane czynniki (determinanty) wpływają na pozycję województw w kontekście ich
potencjału zatrudnieniowego. Jako zmienną objaśniającą przyjęto wskaźnik zatrudnienia, zaś
zmiennymi objaśniającymi były zmienne charakteryzujące podaż pracy i popyt na pracę.
Przeprowadzone badania umożliwiły identyfikację czynników wpływu na sytuację na rynku pracy
oraz ocenę zmian zachodzących na regionalnych rynkach pracy. Dokonano ewaluacji zróżnicowania
regionalnych rynków pracy w kontekście zmiany gospodarczej oraz identyfikacji województw
odznaczających się najlepszą i najgorszą sytuacją na rynku pracy zarówno w perspektywie kryzysu, jak
i ożywienia gospodarczego. Przeprowadzona analiza pozwoliła ocenić zależność pomiędzy czynnikami
zmiany gospodarczej a pozycją zajmowaną przez region w kontekście sytuacji na rynku pracy.

* * *
prof. dr hab. Gulnara Fatykhovna Romashkina
Head of the Department of Mathematical Methods of Economics
Tyumen State University

dr Jerzy Kaźmierczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tytuł referatu:

Stabilność zatrudnienia vs. wysokie dochody i własna działalność gospodarcza.
Specyfika arktycznego rynku pracy w Rosji
Streszczenie:

Zmiany globalizacyjne, kryzys gospodarczy, następstwa sankcji USA i UE oraz wahania cen ropy
naftowej stanowią o specyfice rynku pracy Rosji. Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny jest znany
głównie z wydobycia gazu i ropy naftowej oraz niskich temperatur sięgających -50 stopni °C. Trudne
warunki pracy i życia wymuszają na pracownikach posiadanie specyficznych cech. Pojawia się pytanie
jacy są pracownicy z Północy i jakie mają oczekiwania względem pracy. W artykule analizowano
dążenie do niezależności (w postaci chęci prowadzenia własnej działalności gospodarczej), chęć
osiągania wysokich wynagrodzeń i tendencje do stabilizacji życia zawodowego. Analizy empiryczne
oparto na wieloletnich ankietach realizowanych w ramach projektu Portret Regionów (odpowiednik
polskiej Diagnozy Społecznej). Pracownicy Arktyki czują się zależni od kierownictwa, oceniają swoją
pozycję rynkową jako słabą a ich aktywność innowacyjna jest niska. Historie odważnych zdobywców
Północy nie powtarzają się w obecnych pokoleniach. We współczesnej rosyjskiej Arktyce prawie
połowa robotników woli „mieć niewielką, ale stabilną pensję i pewność jutra”, a udział ten wzrósł w
ciągu 10 lat o 6 punktów procentowych. Udział tych, którzy chcieliby „dużo zarobić, nawet bez
specjalnych gwarancji na przyszłość” spadł i osiągnął około 15%. Zależność jest dwustronna - na

północy przeważają ludzie, którzy nie chcą prowadzić własnej działalności gospodarczej, ponieważ tacy
są potrzebni dużym przedsiębiorstwom wydobywczym.

* **
dr hab. Arkadiusz Sadowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
adiunkt
Współautor:

dr Agnieszka Baer-Nawrocka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tytuł referatu:

Rozwój społeczno-ekonomiczny a przestrzenne zróżnicowanie absorpcji środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce
Streszczenie referatu:
Wspólna Polityka Rolna realizuje obecnie szereg celów, skupionych nie tylko wokół zagadnień
rolnictwa, ale także rozwoju obszarów wiejskich. Rzecz dotyczy przede wszystkim drugiego filara WPR.
Możliwe do realizacji przedsięwzięcia dotykają obszarów gospodarki, środowiska, kapitału społecznego
i infrastruktury. Rzeczywiste możliwości współfinansowania projektów ze środków PROW zależą od
spełnienia formalnych wymogów dostępu oraz od potrzeb i możliwości poszczególnych podmiotów.
Równie ważna jest też umiejętność aplikowania. Dlatego istotne jest wskazanie na czynniki
determinujące aktywność w tej dziedzinie, co jest podstawowym celem niniejszego opracowania. Jego
realizacja oparta zostanie na wynikach dla działań PROW 2007-2013, jako największego programu II
filara WPR, którego realizacja została zakończona i możliwe jest jego podsumowanie. Analizie poddane
zostaną działania, które przeznaczone są dla gospodarstw rolnych oraz JST. Przestrzenne
zróżnicowanie aktywności skonfrontowane zostanie z poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego
poszczególnych JST oraz z przyrodniczymi i strukturalnymi cechami rolnictwa (udziałem
poszczególnych grup obszarowych gospodarstw oraz jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej w
danej jednostce administracyjnej). Pozwoli to na określenie determinant decydujących o pozyskiwaniu
środków unijnych, co poza aspektem naukowym, może też mieć walory aplikacyjne, związane głównie
z kreowaniem przyszłej polityki rolnej.

* * *
prof. dr hab. Czesław Skowronek
Colegium Mazovia w Siedlcach
dziekan Wydziału

Tytuł referatu:

TENDENCJE ZMIAN POZIOMU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO SEKTORA
PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie referatu:
Celem podjętego tematu jest syntetyczna ocena tendencji zmian poziomu efektywności
działalności polskiego sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Przedmiotem analizy jest sektor
przedsiębiorstw małych, średnich i dużych o zatrudnieniu powyżej 9 osób. Liczebność tego sektora w
2018 r. to blisko 49 tys. jednostek, a ich przychody z całokształtu działalności to kwota 3 580 mld. zł.
Stanowią one trzon polskiej gospodarki.
W tekście starałem się przedstawić podstawowe przejawy efektywności gospodarowania i ich
czynniki sprawcze. Literatura dostarcza licznych metod pomiaru efektywności. Moja uwaga została
skoncentrowana na ocenie rentowności obrotu, aktywów i kapitałów własnych w ich wzajemnym
związku. Obejmuje ona wybrane lata okresu 2010-2018. Przedstawiłem podstawowe tendencje zmian
głównych czynników kształtujących efektywność działalności przedsiębiorstw tj. dynamiki przychodów,
kosztów ich uzyskania, produktywności aktywów, struktury źródeł ich finansowania. Konkluzja w ujęciu
syntetycznym

jest

następująca:

w okresie 8 lat (2010-2018) przychody przedsiębiorstw zwiększyły się o blisko 50%, zaś wynik finansowy
brutto o 33%. W tym okresie dynamika kosztów była wyższa niż przychody, obniżyła się produktywność
aktywów, co miało wpływ na niski poziom syntetycznego miernika efektywności – rentowności
kapitałów własnych.
Poprawa efektywności działalności przedsiębiorstw, to złożony proces wymagający całego
kompleksu przedsięwzięć tak przedsiębiorstw, ale także instrumentów regulacyjnych organów
państwa.
Wszystkie dane bezwzględne wykorzystane w tekście pochodzić będą z publikacji Głównego
Urzędu Statystycznego

* * *
dr Katarzyna G. Sobiech-Grabka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
adiunkt, kierownik Studiów Podyplomowych "Przygotowanie i Zarządzanie Projektami PPP"
Tytuł referatu:

Etyczne aspekty prowadzenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
Streszczenie referatu:

Podstawową przesłanką podejmowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej:
PPP) jest dążenie władzy publicznej do dostarczania obywatelom wysokiej jakości usług publicznych.
Staje się to możliwe dzięki synergii sektora publicznego i prywatnego zaangażowanych w
przedsięwzięcie. Zwykle w ramach PPP powstaje obiekt infrastrukturalny, za którego pomocą
świadczone są usługi publiczne. Z drugiej strony, co warte podkreślenia, podmiot publiczny na czas
trwania umowy PPP zrzeka się części swego władztwa. Między innymi z tego właśnie powodu tego
rodzaju współpraca stron ciągle ma w Polsce „złą prasę”. W dyskursie publicznym funkcjonują pewne
mity dotyczące zagrożeń, które rodzą się na styku sektora publicznego i prywatnego. Z tego względu,
celem niniejszego eseju jest analiza etycznego kontekstu prowadzenia inwestycji w partnerstwie
publiczno-prywatnym.

* * *
dr inż. Anna Stankowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
adiunkt
Tytuł referatu:

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ W POLSCE – BARIERY
LOKALIZACYJNE I OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKOWE
Streszczenie referatu:
Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce, w szczególności linii przesyłowych
wysokich napięć, uzależniony jest od wielu uwarunkowań, m.in. ekonomicznych i środowiskowych.
Konieczność rozbudowy sieci przesyłowej wynika bowiem z wielu czynników, w tym w szczególności z
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, przyłączenia do sieci i
wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych, modernizacji przestarzałej infrastruktury
przesyłowej, jak również rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej i połączeń transgranicznych.
Zatem, proces planowania jej rozwoju powinien uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, co
oznacza kompromis między wieloma uwarunkowaniami1.
W artykule omówiono wyniki badań własnych, dotyczących identyfikacji barier lokalizacyjnych.
Analizowane dane zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety, przeprowadzonej wśród podmiotów
będących stroną/stronami postępowania przy realizacji tego typu inwestycji. Przedstawiono ponadto
wyniki badań umożliwiających identyfikację obciążeń środowiskowych oraz dokonano próby ich
oszacowania w aktualnym stanie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem walki ze smogiem.

Słowa kluczowe: infrastruktura elektroenergetyczna, bariery lokalizacyjne, koszty zewnętrzne
(obciążenie środowiskowe), smog

* * *

dr hab. Aleksander Surdej
Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej Przy OECD
ambasador
Tytuł referatu:

Produktywność i jej determinanty w badaniach OECD
Streszczenie referatu:

Przez trzy czwarte XX wieku państwa europejskie, a także Stany Zjednoczone,
odnotowywały spektakularny rozwój gospodarczy. Jednak dalszy wzrost gospodarczy w tych
państwach jest stawiany pod znakiem zapytania. Formułowana jest hipoteza o wejściu tych
państw w fazę długookresowej stagnacji, której przyczyny są wciąż dyskutowane.

* * *
dr hab. inż. Elżbieta Szymańska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
profesor
Tytuł referatu:

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU PRODUKCJI ŻYWCA WIEPRZOWEGO
W POLSCE
Streszczenie referatu:
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.

* * *
mgr Karolina Trzaska
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
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.
Słowa kluczowe: ograniczenia rynku, sektor obuwniczy, dynamika branży

* * *
Dr Bartosz Totleben
Adiunkt
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Sławomir Kuźmar
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Tytuł referatu:

Krótkoterminowe prognozowanie (nowcasting) trendów makroekonomicznych z
wykorzystaniem niestandardowych zbiorów danych - przykład zapytań internetowych
Google Search
Streszczenie referatu:
Streszczenie referatu: W dobie dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych określanych
mianem gospodarki 4.0 oraz równoczesnej digitalizacji społeczeństw, zagadnienia związane z
wykorzystywaniem nowych, niestandardowych zestawów danych – określanych mianem Big Data –
są jedną z najbardziej aktualnych kwestii dotyczących analiz empirycznych w ekonomii. Współcześnie
badania o charakterze empirycznym stanowią ponad 70% ogółu (Einav i Levin, 2014). Jednocześnie w

coraz większej części tych opracowań wykorzystuje się dane pozyskiwane indywidualnie przez
autorów, a także pochodzące z tzw. kontrolowanych eksperymentów. Coraz powszechniejsze stają
się również analizy prowadzone na podstawie badania aktywności internetowej użytkowników sieci –
w ciągu ostatniej dekady powstało ponad 650 artykułów naukowych z wykorzystaniem danych o
zapytaniach kierowanych do wyszukiwarek internetowych (Jun, Yoo, Choi, 2018). Z uwagi na
powyższe, celem prezentowanych badań jest ocena przydatności wykorzystania niestandardowych
zestawów danych typu Big Data w krótkoterminowym prognozowaniu (ang. nowcasting) trendów
makroekonomicznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zjawiskom, które publikowane są
przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje statystyczno-badawcze ze znacznymi opóźnieniami
czasowymi. Wstępne wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, iż uwzględnienie w analizach
ekonometrycznych danych dotyczących zapytań w wyszukiwarce Google pozwalają znacząco ten czas
skrócić.

***
Dr Maria Urbaniec
adiunkt
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tytuł referatu:

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE CZWARTEJ REWOLUCJI CYFROWEJ: MOTYWY I
WYZWANIA
Streszczenia:
Wyzwania współczesnej ery globalizacji oraz czwartej rewolucji przemysłowej niosą wiele
szans i zagrożeń. Automatyzacja produkcji, rewolucja cyfrowa, robotyzacja i dalszy postęp
technologiczny tworzą nowe możliwości rozwoju nie tylko w skali makro, lecz także mikro. Postępująca
cyfryzacja gospodarki ma szczególnie istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstw. W wyniku
zachodzących zmian związanych z „Przemysłem 4.0” następuje wzrost efektywności przedsiębiorstw,
co ma wpływ na powstanie nowych modeli biznesowych, usług i produktów, a w konsekwencji na
pozycję gospodarek krajowych w świecie. Ponadto, jednoczesna konkurencja i współpraca w różnych
obszarach sektorowych generuje nowe perspektywy rozwoju. W wyniku czwartej rewolucji następuje
zmiana jakościowa modelu konkurowania przemysłu, dotychczas opartego na niskich kosztach pracy,
w kierunku wykorzystania nowoczesnych mechanizmów generowania wiedzy i technologii. Celem
referatu jest identyfikacja istotnych zmian związanych z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach
w Polsce. Na tej podstawie możliwa będzie odpowiedź na pytanie, jakie motywy i wyzwania są
związane z wdrażaniem rozwiązań czwartej rewolucji cyfrowej na szczeblu przedsiębiorstw? Analiza
badawcza została przeprowadzona w oparciu o metodę delficką wśród różnych ekspertów, np.
pracodawców, pracowników, przedstawicieli organizacji społecznych.

***
prof. dr hab. Marzenna Weresa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dziekan Kolegium Gospodarki Światowej

Tytuł referatu

DETERMINANTY ZDOLNOŚCI INNOWACYJNEJ POLSKI
Streszczenie referatu:
Celem artykułu jest wyznaczenie zdolności innowacyjnej polskiej gospodarki i zidentyfikowanie
najważniejszych czynników ją kształtujących w latach 2010-2018. Polskę porównuje się także z
Chinami w celu zilustrowania luki innowacyjnej między tymi dwoma krajami. Wskaźniki zastosowane
do pomiaru determinantów zdolności innowacyjnej Polski są również porównywane ze średnimi
wartościami dla całej UE oraz z niektórymi innymi krajami UE, mianowicie: Szwecją i Niemcami, które
są europejskimi liderami innowacji, a także z dwoma krajami z Europy Środkowej – Czechami i
Węgrami – które są Polską. Dane wykorzystane w tej analizie pochodzą z baz danych Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Eurostatu, Banku Światowego i UNCTAD. Literatura
teoretyczna oraz przeprowadzona w artykule analiza empiryczna na temat narodowej zdolności
innowacyjnej wskazuje, że najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi determinującymi zdolność
innowacyjną są: wydatki na badania i rozwój i ich struktura, zasoby ludzkie dla sfery B+R i innowacji
oraz zachęty oferowane przez politykę innowacyjną. Kluczowe czynniki zewnętrzne to handel
zagraniczny, w szczególności eksport i import dóbr zaawansowanych technologicznie oraz zasoby
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
Słowa kluczowe: innowacje, zdolność innowacyjna, Polska, Chiny.

***
Prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Dr Katarzyna Sanak-Kosmowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tytuł:

PHISHING FOR PHOOLS G.A. AKERLOFA I R. J. SHILLERA W PERSPEKTYWIE
MARKETINGU OPARTEGO NA DOWODACH (EVIDENCE-BASED THEORY)
Streszczenie:
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja mechanizmów „manipulacji i oszustwa” w konkretnej
rzeczywistości działań rynkowych polskich przedsiębiorstw. Kontekst teoretycznego uzasadnienia problemu
nawiązuje do pracy G.J. Akerlofa i R. J. Shillera, wydanej także w Polsce w roku 2017 staraniem PTE 2. Książka
odkrywa „The Economics of Manipulation and Deception” w sposób szczególny w swej formie i stylu narracji.
Jest to praca, która ujawnia zjawiska i mechanizm phishingu we współczesnej ekonomii, meandry strategii gry
rynkowej, budowania przewagi konkurencyjnej i pozycji rynkowej przedsiębiorstw. Ofiarami strategii o takim
charakterze, w sytuacji nadmiernej, manipulatywnej podaży i agresywnego
marketingu współczesnych
przedsiębiorstw w każdym zasadniczo sektorze rynku, stają się konsumenci. Identyfikacja mechanizmu takiej
strategii i argumentacja Akerlofa i Shillera zatrzymuje się jednak na poziomie właściwym dla makro- i
mikroekonomii. Artykuł - poprzez swój empiryczny charakter - zamierza wejść w głąb tytułowego problemu i
sformułować próbę odpowiedzi na pytania, czy i w jaki sposób marketing i reklama, uważane przez Akerlofa i
Shillera za główną płaszczyznę i narzędzia „phishing for phools” manipuluje zachowaniem konsumenta.
Dostarczyć - choć w ograniczonym stopniu, związanym z zakresem i charakterem przeprowadzonych badań 2

Akerlof G.J., Shiller R. J., Phishing for Phools. The Economics of Manipulation and Deception, Princeton
University Press, Princeton 2015. Polskie wydanie: Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE,
Warszawa 2017, w przekładzie Z. Matkowskiego, z przedmową E. Mączyńskiej.

wniosków opartych na empirycznych dowodach, jakie stanowią wyniki zrealizowanych badań. Ich podstawą jest
grant NCN pt. „Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem e-konsumentów”
[2018/29/B/HS4/00563]. Świat reklamy jest szczególnym obszarem wywierania przez przedsiębiorstwa wpływu
na postawy i zachowania rynkowe nabywców. W sposób szczególny „świat” ten wyraża społeczne oblicze i
tożsamość marketingu, i który jest przedmiotem zasadniczego nurtu analizy manipulacji i oszustwa,
nieprawidłowości we współczesnej gospodarce i krytycznej interpretacji przez Akerlofa i Shillera: „Reklama jest
wdzięcznym polem popisu dla zręcznych amatorów phishingu” (s. 50). Stanowi główną płaszczyznę argumentacji
tezy Autorów o nieuchronności i powszechnym charakterze phishingu w każdym obszarze rynku, gospodarki i
życia publicznego. Prezentacja rezultatów badań w oparciu o zaprezentowane założenia metodyczne wyraża
oczekiwania wobec współczesnej ekonomii i każdego z jej subsystemów, określane mianem evidence-based
theory. Tytułowy problem artykułu wraz z przedstawionym podejściem metodycznym wpisuje się w koncepcję,
cele i zamierzenia X Kongresu Ekonomistów Polskich.

***
dr Julia Włodarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
adiunkt
Tytuł referatu:

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ PREFERENCJI A POPARCIE DLA EURO W POLSCE
Streszczenie referatu:
W nawiązaniu do rozważań Thornsteina Veblena i Jamesa Duesenberry’ego, dokumentujących
powiązanie indywidualnych standardów konsumpcji z konsumpcją innych osób (najczęściej lepiej
sytuowanych), w artykule proponuje się odejście od założenia niezależności preferencji
indywidualnych przy modelowaniu poparcia dla euro. W oparciu o wyniki estymacji uporządkowanych
modeli probitowych można zauważyć, że obok charakterystyk demograficznych poparcie dla euro w
Polsce jest determinowane nie tylko przez absolutny poziom dochodu uzyskiwany przez jednostkę, ale
także jej relatywną pozycję w grupie porównawczej. Pozycja w hierarchii może indukować uczucie
relatywnej deprywacji lub gratyfikacji, a przez to determinować określone reakcje lub odczucia, np. w
odniesieniu do wprowadzenia euro w Polsce.

* * *
mgr Przemysław Włodarczyk
Uniwersytet Łódzki
asystent
Tytuł referatu:

STABILNOŚĆ FISKALNA W POLSCE – WPŁYW PROGRAMÓW REDYSTRYBUCJI FISKALNEJ

Streszczenie referatu:
`Polityka fiskalna państwa jest jedną z podstawowych form pobudzania rozwoju gospodarczego oraz
kształtowania i korekty mechanizmów rynkowych. W praktyce gospodarczej przeważa obecnie
podejście oparte na teoriach szkoły keynesowskiej zachęcające do podejmowania szerokich działań
mających na celu stabilizację procesów rynkowych oraz wdrażanie zakrojonych na szeroką skalę
programów redystrybucji dochodów. Wysokie koszty takich rozwiązań prowadzą jednak do
finansowania opartego o wykorzystanie deficytów budżetowych, a w konsekwencji do narastania
długu publicznego. Przekroczenie bezpiecznych rozmiarów zadłużenia może skutkować ograniczeniem
wypłacalności państwa i prowadzić do głębokiego kryzysu i recesji, a nawet do bankructwa państwa,
co było obserwowane w ostatnim czasie między innymi w przypadku Grecji. Celem pracy jest ocena
wpływu zmiany charakteru prowadzonej polityki fiskalnej na sytuację finansów publicznych Polski.
Analizie poddana zostanie kondycja fiskalna Polski w latach 1996–2018 jednak rozważania będą się
koncentrowały przede wszystkim na roli programów wdrażanych w latach 2015-2018. W opracowaniu
wykorzystane zostaną zarówno tradycyjne metody oceny stabilności fiskalnej oparte na zastosowaniu
testów pierwiastka jednostkowego, jak również bardziej zaawansowane koncepcje oparte na modelu
kointegrującym z mechanizmem przełącznikowym Markova (ang. Markov switching).

* * *
dr hab. Robert Włodarczyk
Kierownik Katedry, profesor nadzwyczajny UEK
Tytuł referatu:

Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy
Streszczenie referatu:
Ceny surowców od lat determinują światową koniunkturę gospodarczą. Postęp technologiczny,
efektywniejsze wykorzystanie zasobów, dążenie do miniaturyzacji i wzrostu wydajności urządzeń czy
wreszcie
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zapotrzebowania na surowce mineralne. Można by przypuszczać, że państwa posiadające bogate złoża
surowców mineralnych będą osiągać wyższe tempo wzrostu gospodarczego niż kraje posiadające
niewielkie ilości lub ich brak. Nie zawsze tak jest, gdyż często obserwuje się, że gospodarki surowcowe
uzyskują gorsze wyniki w zakresie wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego, a jako
przyczyny wskazuje się: zawyżanie kursu waluty krajowej w stosunku do innych walut, rozwijanie sektora
wydobywczego kosztem inwestycji w kapitał ludzki, podatność na protekcjonizm gospodarczy czy
budowanie pozornego obrazu bezpieczeństwa, które prowadzi do zaniechania dobrych praktyk w sferze
polityki gospodarczej i dobrego rządzenia. Zasadniczym celem artykułu jest pokazanie wpływu
zmienności cen ropy naftowej na tempo wzrostu gospodarczego. Artykuł składa się z kilku części:
ustalenia stanu wiedzy na temat wpływu cen i zasobów surowcowych na wzrost gospodarczy przy
pomocy krytycznej analizy literatury, części metodycznej, zaprezentowania i oceny wyników
przeprowadzonej analizy empirycznej na przykładzie wybranych krajów, a także ich porównania z
dotychczasowymi wynikami w literaturze przedmiotu oraz wniosków końcowych.

***

prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
profesor zwyczajny
Tytuł referatu:

Ryzyko dalszej erozji dorobku polskiej transformacji w świetle
nowych kierunków badań
Streszczenie referatu:
Celem referatu jest analiza zagrożeń dla dorobku polskiej transformacji w wyniku zmian
ustrojowych oraz zmian w polityki ekonomicznej wprowadzanych po 2016 roku. Erozja dorobku
transformacji dokonuje się zarówno w wymiarze politycznym (odchodzenie od demokracji liberalnej),
jak i gospodarczym (odchodzenie od ukształtowanego modelu kapitalizmu). Obydwa te procesy
wzajemnie się wzmacniają, a główne zewnętrzne kotwice chroniące gospodarkę przed
upolitycznieniem uległy w ostatnich latach wyraźnemu osłabieniu. W tych warunkach pojawia się
pokusa wykorzystywania polityki makroekonomicznej do osiągania bieżących celów politycznych,
szczególnie przy utrzymujących się w skali globalnej bardzo niskich stopach procentowych. Ryzyko
regresu czy nawet odwrócenia procesu transformacji nie była w zasadzie brana pod uwagę przez
specjalistów. Dlatego analiza zagrożeń dla polskiej gospodarki wymaga wyjścia poza ekonomię
transformacji (economics of transition) i uwzględnienia najnowszego dorobku badawczego w trzech
zazębiających się płaszczyznach: a) przyszłość gospodarki kapitalistycznej; b) poszukiwanie
optymalnego modelu kapitalizmu na poziomie krajowym i ponadnarodowym i c) możliwość
wykorzystania trwale niskich stóp procentowych do zwiększenia potencjału gospodarczego. W
końcowej części referatu przedstawione zostaną propozycje działań zmniejszających ryzyko dalszej
erozji dorobku transformacji w Polsce oraz skokowego wzrostu niestabilności makroekonomicznej i
finansowej.

* * *
dr Anna Wolak-Tuzimek
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
adiunkt
Tytuł referatu:

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW NA POTENCJAŁ
KONKURENCYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie referatu:
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania przeprowadzonego metodą delficką. wśród ekspertów
krajowych i zagranicznych (Słowacja, Czechy, Serbia, Hiszpania, USA) reprezentujących dwie dyscypliny
naukowe: ekonomię i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości oraz prowadzących badania naukowe
z zakresu determinantów konkurencyjności przedsiębiorstw. Zastosowanie tej metody umożliwiło

ustrukturalizowanie procesu komunikacji grupowej w celu zapewnienia skuteczności działania
zbiorowości niezależnych osób, którzy jako całość dążyli do rozwiązania złożonego problemu jakim było
zbadanie wpływu innowacyjności na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa. W 2017 roku
przeprowadzono dwie rundy badania. Prezentowane wyniki pozyskano w pierwszym etapie badania,
podczas którego zgromadzono 55 kwestionariuszy, zaś w drugim etapie badania otrzymano 42
prawidłowo wypełnione ankiety.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących opinii niezależnych ekspertów,
stanowiących podstawę do identyfikacji kluczowych mierników oceny potencjału konkurencyjnego
przedsiębiorstw.
W artykule postawiono hipotezy badawcze dotyczące poziomu znaczenia działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw dla oceny potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa. W badaniu wykorzystano
szesnaście zmiennych, w tym cztery zmienne tj. stan parku maszynowego, działalność badawczorozwojową przedsiębiorstwa, poziom techniczny wyrobów, opanowanie technologii było miernikami
innowacyjności przedsiębiorstw.
Do weryfikacji postawionych hipotez zastosowano statystykę opisową, która umożliwia w sposób
przejrzysty i zrozumiały dokonać podsumowania i wyciągnięcia podstawowych wniosków z
przeprowadzonego badania. Wykorzystano miary położenia (średnią arytmetyczną, medianę) oraz
miary zmienności (odchylenie standardowe, współczynnik zmienności). Ponadto w badaniu
zastosowano eksploracyjną analizę czynnikową, która tłumaczy korelacje i poszukuje przyczyn
współzmienności. Wyboru liczby czynników dokonano na podstawie testu osypiska Cattella i kryterium
Kaisera.
Jako narzędzia analizy danych wykorzystano program statystyczny Statistica 12 oraz wspomagająco
arkusz kalkulacyjny MS Excel 2016.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji hipotez badawczych potwierdzono, iż istnieje statystycznie
istotna zależność pomiędzy innowacyjnością przedsiębiorstwa a jego potencjałem konkurencyjnym.

* * *
mgr Marcin Wroński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doktorant
Tytuł referatu:

NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE I MAJĄTKOWE W PAŃSTWACH NORDYCKICH
Streszczenie referatu:
W niniejszej pracy omówiono poziom i dynamikę nierówności dochodowych oraz majątkowych
w państwach nordyckich. Większość przeprowadzonych analiz ze względu na dostępność
porównywalnych międzynarodowo danych dotyczyła okresu po 1980 roku, w celu wyjaśnienia wpływu
rozwoju państwa dobrobytu na poziom nierówności dochodowych odwołano się do danych
wcześniejszych. Nierówności dochodowe w państwach nordyckich zarówno na początku, jak i pod
koniec badanego okresu należały do najniższych w OECD. Podobnie jak w pozostałych krajach OECD w
państwach nordyckich mogliśmy po roku 1980 obserwować wzrost nierówności dochodowych,
którego głównymi przyczynami były spadek poziomu redystrybucji, zmiany demograficzne oraz wzrost
znaczenia dochodów z kapitału. Państwa nordyckie cechują się wysokim poziomem nierówności
majątkowych, który może wynikać z modelu rozwoju oraz charakterystyk gospodarstw domowych.
Analiza udziału grup ludności o najwyższych dochodach w całości dochodów w XX wieku pozwala

stwierdzić, że powojenne czterdziestolecie będące okresem rozkwitu państwa dobrobytu było również
okresem spadku nierówności dochodowych.

* * *

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Politechnika Warszawska
dziekan Wydziału
Tytuł referatu:

Wpływ nowych technologii na rozwój cywilizacyjny, ekonomię i zarządzanie
Streszczenie referatu:
Zmienność otoczenia, związana z rosnącym tempem pojawiania się nowych technologii,
zmienia kontekst cywilizacyjny i ekonomiczny prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania.
Zmusza do rozważania nowych podejść do organizowania i zarządzania tą działalnością, zwanych
zwinnymi (agile). Skłania do rozważań nad współczesną trafnością idei rewolucji naukowych,
sformułowaną przez Kuhna. Wskazuje na potrzebę znacznie uważniejszego zajęcia się zagadnieniem
ryzyka różnych rodzajów, które intensyfikuje się wraz z rosnącą zmiennością. Można z tych obserwacji
wysnuć pierwsze przewidywania co do skutków cywilizacyjnych, ekonomicznych i w zakresie
zarządzania. Autor zreferuje wymienione przesłanki oraz rysujące się perspektywy.

* * *
dr hab. Mariusz Zieliński
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
profesor uczelni
Tytuł referatu:

TENDENCJE ZMIAN STRUKTURY ZATRUDNIENIA W POLSCE W XXI WIEKU Z
UWZGLĘDNIENIEM PŁCI I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
Streszczenie referatu:
Zmiany struktury zatrudnienia mogą następować z wielu powodów. Z perspektywy tematu
artykułu najistotniejszymi są zmiany tempa i charakteru wzrostu gospodarczego (zmiany wymagań
stawianych pracobiorcom) oraz zmiany struktury pracobiorców pod względem poziomu wykształcenia
(co staje się widoczne w długim okresie). Z jednej strony pracodawcy oczekują od pracobiorców coraz
wyższych kompetencji, z drugiej strony szybki wzrost gospodarczy generuje także wzrost liczby miejsc
pracy dla osób o niskich kwalifikacjach. Celem artykułu jest zbadanie zmian struktury zatrudnienia w
Polsce po 2000 roku. W artykule poddano analizie strukturę zatrudnienia według płci i poziomu
wykształcenia starając się odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Jak zmienia się struktura

zatrudnienia w analizowanych przekrojach? Jak zmienia się stopa zatrudnienia w analizowanych
grupach? Czy zmiany stopy zatrudnienia mają związek z tempem wzrostu gospodarczego? Odpowiedzi
na powyższe pytania poszukiwano na podstawie danych opublikowanych przez Eurostat, dla lat 20002018. Wszystkie dane wykorzystane w pracy odnoszą się do grupy w wieku od 15 do 64 lat. W celu
odpowiedzi na ostatnie z postawionych pytań, obliczono współczynniki korelacji i determinacji między
wskaźnikami zatrudnienia dla wszystkich rozpatrywanych grup i tempem wzrostu gospodarczego
(realnym wzrostem PKB).

* * *
dr Rafał Żelazny
Uniwersytet Ekonomiczny
asystent
Tytuł referatu:

Stan zaawansowania i ocena wpływu koncepcji gospodarki wiedzy, społeczeństwa
informacyjnego i społeczeństwa wiedzy na rozwój gospodarczy
Streszczenie referatu:
Artykuł dotyczy nowoczesnych determinant rozwoju gospodarczego, tj. informacji i wiedzy
oraz będących ich makroekonomicznym wyrazem koncepcji społeczeństwa informacyjnego (SI),
gospodarki wiedzy (GW) i społeczeństwa wiedzy (SW). Zidentyfikowano ekonomiczny wymiar relacji
między informacją a wiedzą oraz między kategoriami SI – GW – SW. Zaproponowano autorski model
kwantyfikacji tych zjawisk z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych. Znaczną wartość
dodaną uzyskano w ramach analizy wpływu koncepcji SI, GW i SW na rozwój gospodarczy
kilkudziesięciu krajów z wykorzystaniem danych przekrojowych.

