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STRESZCZENIA

Marianna Księżyk: Libertarianizm korporacyjny jako jedno z istotnych źródeł 
kryzysu ekonomicznego ▪ Ekonomia Menedżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny, libertarianizm korporacyjny, społeczna odpowie-
dzialność korporacji

Celem opracowania jest uzasadnienie tezy, że doktryna libertarianizmu korporacyjnego, okreś-
lająca we współczesnym neoliberalnym kapitalizmie zasady zachowań uczestników procesów 
gospodarowania, zapewniając korporacjom przywileje i prawo wykorzystywania potęgi ekono-
micznej, stanowi istotne źródło obecnego kryzysu. Uzasadniając tę tezę, w artykule omawia się 
źródła libertarianizmu korporacyjnego i jego cechy charakterystyczne, ideę społecznej odpo-
wiedzialności korporacji i realizację jej w praktyce oraz uzasadnia się konieczność tworzenia 
nowego mandatu korporacji, zapewniającego demokratyczną kontrolę nad korporacjami.

Marta Postula: Efektywne zarządzanie środkami publicznymi przeznaczony-
mi na realizację funkcji państwa ▪ Ekonomia Menedżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, efektywność, wydatki publiczne

W artykule autorka omawia polskie doświadczenia w zakresie implementacji nowoczesnego 
narzędzia zarządzania środkami publicznymi – budżetu zdaniowego – ułatwiającego i uspraw-
niającego polityczny proces podejmowania decyzji dotyczących realokacji wydatków w ramach 
szerokiej kategorii wydatków publicznych oraz metod organizacji tego procesu. Szczególny ak-
cent został położony na:
– określenie funkcji realizowanych przez państwo na rzecz obywateli;
– mierzenie efektywności wykonywanych zadań;
– możliwość wykorzystania takiej metody zarządzania środkami publicznymi do zarządzania 

strategicznego krajem.

Marianna Księżyk, Jerzy Duda: Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem reali-
zacji podstawowych celów Unii Europejskiej ▪ Ekonomia Menedżerska 2012, 
nr 11

Słowa kluczowe: płaca minimalna, koszty pracy, płaca godziwa, cele Unii Europejskiej

Polska, będąc krajem UE, powinna realizować podstawowe cele tej Wspólnoty, którymi są: dobrobyt, 
pokój, demokracja i prawa człowieka, co powinno oznaczać w praktyce przekładanie się wzrostu 
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gospodarczego na wzrost poziomu życia ogółu mieszkańców kraju oraz tworzenie egalitarnego 
społeczeństwa. Kierując się tym założeniem, treścią artykułu uczyniono analizę płac minimalnych 
w Polsce na tle krajów UE. W drodze tej analizy ustalono, że poziom płac minimalnych w Polsce 
pozostaje w całym okresie transformacji gospodarki, w relacji w szczególności do krajów UE-15, 
na bardzo niskim poziomie i nie spełnia wymogu płacy godziwej. Poza tym tak niskiego poziomu 
płac minimalnych w Polsce nie uzasadniają ani koszty pracy, ani czas pracy, ani też wydajność pracy.

Joanna Duda: Znaczenie funduszy poręczeń kredytowych w finansowaniu 
działalności inwestycyjnej polskich i małopolskich MSP ▪ Ekonomia Mene-
dżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: MSP, fundusze poręczeń kredytowych, kredyty bankowe, inwestycje, rozwój 
przedsiębiorstw, bariery pozyskania kredytów bankowych

Polskie MSP, mimo że są siłą napędową gospodarki, to napotykają na wiele barier ograniczają-
cych ich rozwój. Jedną z najczęściej wymienianych jest bariera finansowa. Przedsiębiorcy narze-
kają na problemy z pozyskaniem kredytów bankowych, głównie z powodu braku wymaganej 
przez banki historii kredytowej i odpowiednich zabezpieczeń kredytu. Dlatego też w niniejszym 
referacie dokonano analizy funduszy poręczeń kredytowych i podjęto próbę odpowiedzi na py-
tanie, czy rozwój funduszy poręczeń kredytowych w Polsce przyczyni się do zmniejszenia barier 
pozyskania kredytów bankowych przez polskie MSP.

Henryk Gurgul, Marcin Suder: Ekonometryczna analiza fraktalnych właści-
wości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I st opnia ▪ Ekonomia 
Menedżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: szereg czasowy, chaos, wymiar korelacyjny, test BDS, wykładnik Lapunowa

W artykule p rzedstawiono wyniki badań nad identyfikacją struktur nieliniowych oraz chaosu deter-
ministycznego występujących w procesach przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia z woje-
wództw małopolskiego i podkarpackiego. Wykorzystując popularne metody statystyczne wykrywa-
nia chaosu, wykazano na przykładach szeregów czasowych z okresu od stycznia 2007 do września 
2011 opisujących przepływy gazu na stacjach Solec-Zdrój, Czechówka, Miłocin, Głogów oraz Huta 
Sendzimira, że w badanych szeregach mogą występować struktury nieliniowe. Jednakże uzyska-
ne wstępne wyniki wymagają dalszych badań i analiz, z wykorzystaniem danych pochodzących 
z innych stacji, a także bardziej zaawansowanych metod badawczych w celu pełnego potwierdze-
nia diagnozy odnośnie do chaotycznej struktury wielkości przepływu gazu na stacjach I stopnia.

Marek Łukasz Michalski: Metodyka ustalania kosztów zewnętrznych w prze-
myśle energetycznym ▪ Ekonomia Menedżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: efekty zewnętrzne, koszty zewnętrzne, przemysł energetyczny, przemysł 
elektroenergetyczny

Treścią opracowania jest przedstawienie metodyki określania kosztów zewnętrznych w prze-
myśle energetycznym. Wymaga to kwantyfikacji efektów zewnętrznych i wyceny wartości strat 
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w środowisku naturalnym za pomocą metod pośrednich bazujących na próbie wyceny rynko-
wej strat, koszcie substytutów zagrożonych lub utraconych dóbr, koszcie odtworzenia, prewen-
cji, kompensacji lub określeniu utraconych możliwości.

Tomasz Wójtowicz: Zjawisko momentum a efekty kalendarzowe ▪ Ekonomia 
Menedżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: efekt momentum, kontynuacja stóp zwrotu, efektywność rynku

W pracy zaprezentowano analizę wrażliwości wyników badania efektu momentum na eksplo-
rację danych, w szczególności na wybór dnia klasyfikacji spółek. Badanie przeprowadzono na 
przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 
2003–2010. Przeprowadzone obliczenia wskazują na istotny wpływ momentu tworzenia portfe-
li na zyskowność stosowanej strategii momentum. Sugerują również związek zjawiska kontynu-
acji stóp zwrotu z efektami kalendarzowymi. 

Stanisław Galata, Urszula Pietrzyk: Moralny aspekt efektywności i ekonomicz-
ności zachowania się ludzi w organizacji ▪ Ekonomia Menedżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: efektywność, ekonomiczność, normy moralne, utylitaryzm 

Ekonomia, porządkując działalność ludzką w dziedzinie gospodarowania, nie może się obejść 
bez pojęć, ustalonych na podstawie natury ludzkiej i natury społeczeństwa, gdyż gospodarcza 
działalność człowieka jest nie tylko jego stosunkiem do rzeczy, ale przede wszystkim do innych 
ludzi jako jednostek fizycznych oraz do ich zespołów i grup społecznych. Ponieważ zjawiska 
gospodarcze należą do sfery zjawisk ludzkich, przeto dla ich należytego zrozumienia potrzeba 
dokładnej znajomości natury ludzkiej i czynników materialnie nieuchwytnych, należących do 
dziedziny psychologii i etyki, a wpływających na ludzkie postępowanie. Zakresu władzy pu-
blicznej nie da się ustalić na drodze badania empirycznego. Jeśli jednak rozważania odnieść 
do natury ludzkiej i natury społecznego współżycia, to można określić, co należy do jednostki, 
a co do państwa. W praktyce można odnotować różne kompetencje w tym zakresie. Spójrzmy 
na trzy, diametralnie odmienne, ich rodzaje: skrajny liberalizm, etyka chrześcijańska i całkowity 
socjalistyczno-bolszewicki etatyzm. 

Leszek Michalczyk: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw w wybranych segmen-
tach polskiego prawa gospodarczego ▪ Ekonomia Menedżerska 2012, nr 11

Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia, polskie prawo gospodarcze

Artykuł omawia uwarunkowania prawne łączenia się przedsiębiorstw. Analizowany aspekt go-
spodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw i jego odniesienia do rzeczywistości prawnej uj-
mowane są w kilku kategoriach. W artykule uwzględniono korelację polskiego prawa bilanso-
wego i kodeksu spółek handlowych w zakresie dwóch typów łączeń podmiotów gospodarczych. 
W tym ujęciu uwzględniono łączenie: 1. per incorporationem i 2. per unionem. Uwzględniono 
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aspekty wynikające z: 1. kodeksu spółek handlowych, 2. ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów, 3. ustawy o rachunkowości, 4. ordynacji podatkowej, 5. ustawy o zasadach ewiden-
cji i identyfikacji podatników i płatników NIP, 6. ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, 7. ustawy o podatku od towarów i usług. Obok aspektów prawnych w artykule omawia 
się także wynikające z przepisów prawa bilansowego księgowe sposoby identyfikacji podmiotu 
przejmującego i podmiotu przejmowanego oraz wynikające stąd implikacje dla rozliczeń księ-
gowych obu podmiotów.
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