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Marianna Księżyk: Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego 
jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowych  Ekonomia 
Menedżerska 2011, nr 9

Słowa kluczowe: koszty księgowe, koszty jako kategoria rozrachunku gospodarczego, koszty 
jako kategoria rachunku ekonomicznego, system kosztów

Podejmując problem systemowego ujęcia kosztów wytwarzania dóbr rynkowych, w artykule 
wychodzi się z założenia, że jest ono niezbędne do prowadzenia rzetelnego rozrachunku go-
spodarczego i rachunku ekonomicznego na różnych szczeblach decyzyjnych. Omawiając ten 
problem w opracowaniu, przedstawia się wyniki badań dotyczące: potrzeby systemowego ujęcia 
kosztów wytwarzania dóbr rynkowych w dwóch podstawowych ich układach, którymi są koszty 
będące kategorią rozrachunku gospodarczego i szeroko rozumianego rachunku ekonomiczne-
go; założenia systemu kosztów i jego zadania; treść ekonomiczną składników systemu kosztów 
będących kategorią rozrachunku gospodarczego. 

Henryk Gurgul, Łukasz Lach: Wzajemne zależności pomiędzy zużyciem ener-
gii a wzrostem gospodarczym w Polsce w ostatniej dekadzie  Ekonomia 
Menedżerska 2011, nr 9

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, zużycie energii, liniowa i nieliniowa przyczynowość 
w sensie Grangera

Głównym celem tej pracy jest analiza związków przyczynowych między całkowitym zużyciem 
energii a PKB w Polsce. W celu zapewnienia poprawności obliczeń trzecia zmienna – zatrud-
nienie – została dodatkowo dołączona do zbioru danych. Obliczenia przeprowadzone dla 
danych kwartalnych z okresu Q1 2000 do Q4 2009 z wykorzystaniem aktualnie stosowanych 
metod ekonometrycznych wykazały istnienie związku przyczynowego w kierunku od zużycia 
energii do PKB. Dodatkowo zostały również wykryte pewne krótko- i długoterminowe zależ-
ności przyczynowe między zatrudnieniem a PKB, co jednocześnie pozwoliło stwierdzić, że 
między zużyciem energii w Polsce a zatrudnieniem istnieje zależność przyczynowa w sensie 
Grangera. Z powodu stosunkowo małej próbki i możliwych problemów z zastosowaniem 
teorii asymptotycznej w pracy dodatkowo wykorzystano bootstrapowe wartości krytyczne. 
Wyniki uzyskane za pomocą obu metod zasadniczo nie odbiegały od siebie. Wyniki badań 
empirycznych przekładają się na ważne implikacje w zakresie polityki energetycznej. Istotny 
statystycznie wpływ zużycia energii w Polsce na PKB oznacza, że energia jest bardzo ważnym 
czynnikiem wzrostu gospodarczego i polityka energetyczna w Polsce nie może być neutralna 
względem wzrostu PKB. 
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Krzysztof Posłuszny: Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skutecz-
ności restrukturyzacji przemysłu  Ekonomia Menedżerska 2011, nr 9

Słowa kluczowe: globalizacja, wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych, restruktu-
ryzacja przemysłu, konkurencyjność

W artykule wykorzystano koncepcję konkurencyjności międzynarodowej do oceny skuteczności 
procesów restrukturyzacji przemysłu. Konkurencyjność może być analizowana na poziomie 
przedsiębiorstwa, sektora lub gospodarki. jako miary konkurencyjności międzynarodowej użyto 
wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych Balassy. Przedstawiono zmiany tego wskaź-
nika dla sektora paliw i sektora chemicznego w Polsce. Przebieg zmian wskazuje na niepełną 
skuteczność procesów restrukturyzacji krajowego przemysłu.

Tomasz Wójtowicz: Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 2003–
2010  Ekonomia Menedżerska 2011, nr 9

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

W pracy zaprezentowano badanie występowania efektu momentum na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie w latach 2003–2010. Przeprowadzone obliczenia potwierdzają 
występowanie zjawiska kontynuacji stóp zwrotu w rozważanym okresie. Wskazują jednak na 
skrócenie czasu jego trwania. Analiza w podokresach nie wykazała zmiany charakteru badanych 
zależności w okresie kryzysu. Odnotowano jednak zmianę zachowania inwestorów po zakoń-
czeniu bessy. Przejawia się ona występowaniem tendencji do zmiany kierunku kształtowania 
się cen. 

Marek Łukasz Michalski: Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle 
wytwarzania energii elektrycznej  Ekonomia Menedżerska 2011, nr 9

Słowa kluczowe: zarządzanie, energetyka, energia elektryczna, ocena inwestycji, optyma-
lizacja, ryzyko, podwyższona stopa dyskontowa, analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, 
symulacja Monte Carlo, drzewa decyzyjne, opcje realne

W opracowaniu przedstawiono wady i zalety poszczególnych metod uwzględnienia i oceny ryzyka 
oraz ich zastosowania w wyborze inwestycji w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej. W tym 
zakresie ocenie poddano zastosowanie podwyższonej stopy dyskontowej, analizę wrażliwości 
i scenariuszy, symulację Monte Carlo oraz drzewa decyzyjne i opcje realne.

Marek Łukasz Michalski: Rozwój krajowego przemysłu wytwarzania ener-
gii elektrycznej w świetle umów międzynarodowych i prawodawstwa UE  
 Ekonomia Menedżerska 2011, nr 9

Słowa kluczowe: energetyka, energia elektryczna, efekty zewnętrzne, efektywność, regulacja, 
umowy międzynarodowe, dyrektywy UE

Treścią opracowania jest przedstawienie kształtowania funkcjonowania i rozwoju krajowego 
przemysłu wytwarzania energii elektrycznej przez umowy międzynarodowe i prawodawstwo 
UE. Deklaracje i umowy międzynarodowe w zakresie energetyki ograniczają się do określenia 
strategicznych celów, natomiast dyrektywy UE przez stawianie wymogów ilościowych i ram 
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czasowych oraz tworzenie mechanizmów handlu emisjami i kar za przekroczenie limitów emisji 
mają na celu poprawienie efektywności procesów wytwarzania energii elektrycznej.

Łukasz Lach: Wpływ zużycia węgla kamiennego w produkcji metali na wzrost 
gospodarczy Polski  Ekonomia Menedżerska 2011, nr 9

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, zużycie węgla kamiennego, liniowa i nieliniowa przy-
czynowość w sensie Grangera, analiza odpowiedzi na impuls.

W pracy przedstawiono wyniki badań nad związkami przyczynowymi między PKB a zużyciem 
węgla kamiennego w produkcji metali w Polsce. W celu zapewnienia poprawności obliczeń trze-
cia zmienna – zatrudnienie – została dołączona do zbioru danych. Liniowe i nieliniowe związki 
przyczynowe zostały zbadane w przypadku okresu 2000–2009 na bazie danych kwartalnych. 
Wyniki empiryczne potwierdzają, że w rozważanym okresie występowała krótkookresowa jedno-
kierunkowa przyczynowość w kierunku od PKB do zużycia węgla. Z drugiej strony zużycie węgla 
kamiennego w produkcji metali miało długookresowy wpływ na PKB i zatrudnienie. Ponadto 
analiza dopowiedzi na impuls potwierdziła, że wpływ zużycia węgla na PKB i zatrudnienie był 
generalnie negatywny. Wszystkie te fakty prowadzą do wniosku, że w ostatniej dekadzie zużycie 
węgla kamiennego do produkcji metali nie przyczyniło się istotnie do wzrostu gospodarczego 
i zwiększania zatrudnienia Polsce. 

Leszek Michalczyk: Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych 
aspektów motywacyjnych pracowników  Ekonomia Menedżerska 2011, 
nr 9

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie, metody wielokryterialne 
badań, metoda AHP, kultura organizacji 

W niniejszym artykule poddaje się analizie charakterystykę kultury organizacji i jej wpływ na 
zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Artykuł opisuje badania przeprowadzone 
na potrzeby jednego z większych przedsiębiorstw znajdującego się w powiecie nowosądeckim. 
Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody AHP wspartej danymi pozyskanymi dzięki 
kwestionariuszom OCQ, MSQ i TQ. Celem stawianym przez badane przedsiębiorstwo było 
wskazanie tych elementów kultury organizacji, których pobudzanie skłaniać będzie pracowników 
uznanych za wartościowych dla przedsiębiorstwa do kontynuowania pracy w jego strukturach. 
Utylitarny charakter artykułu polega na wskazaniu wzorców do przeprowadzenia podobnych 
analiz przez te struktury podmiotów gospodarczych (działy, sekcje, komórki), które odpowie-
dzialne są za zarządzanie zasobami ludzkimi.


