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STRESZCZENIA

Henryk Gurgul, Roland Mestel, Robert Syrek: Kopule i przyczynowo  w ba-
daniach zwi zków pomi dzy zmiennymi fi nansowymi wybranych spó-
ek z DAX Ekonomia Mened erska 2008, nr 3

S owa kluczowe: zale no ci, kopule, przyczynowo .

W artykule rozwa ono zale no ci równoczesne i przyczynowe pomi dzy stopami zwrotu, ich 
zmienno ci  i wielko ci  obrotów. Badania zosta y przeprowadzone dla wybranych z DAX najwi k-
szych spó ek gie dowych. Stwierdzono za pomoc  kopul brak istotnej statystycznie przyczynowo-
ci pomi dzy stopami zwrotu i wielko ci  obrotów. Jednocze nie w prawie wszystkich wypadkach 

stwierdzono istnienie przyczynowo ci obustronnej pomi dzy stopami zwrotu i ich zmienno ci .
We wszystkich wypadkach stwierdzono istnienie zale no ci jednostronnej od zmienno ci stóp 
zwrotu do wielko ci obrotów. Nie stwierdzono odwrotnej zale no ci. Ten ostatni wynik wiadczy
o tym, e wzrastaj ca zmienno  stóp zwrotu mo e by  symptomem zbli aj cej si  wzmo onej
aktywno ci handlowej inwestorów, dotycz cej akcji danej spó ki.

Marianna Ksi yk: Optymalny system podatkowy krajów Unii Europej-
skiej. Potrzeba i ogólne za o enia Ekonomia Mened erska 2008, nr 3

S owa kluczowe: system podatkowy, Unia Europejska, rozwój spo eczno-gospodarczy

Tre ci  opracowania jest uzasadnienie nast puj cej tezy: w warunkach globalizmu wspólna poli-
tyka podatkowa krajów zintegrowanych pozwala na demokratyczne sterowanie spo eczno-gospo-
darczym rozwojem krajów Unii Europejskiej. Uzasadniaj c t  tez  w opracowaniu zaprezentowa-
no wyniki bada  nad czynnikami okre laj cymi potrzeb  harmonizacji systemów podatkowych 
krajów UE, dokonuj c przy tym systematyki tych czynników oraz ukazuj c ekonomiczne skutki 
wprowadzenia w krajach cz onkowskich jednolitego systemu podatkowego.

Joanna Duda, Anna Wolak-Tuzimek: Ventures capital jako ród o fi nanso-
wania inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce Ekono-
mia Mened erska 2008, nr 3

S owa kluczowe: venture captal, dezinwestycja, fi nansowanie rozwoju, sektor MSP

Wraz z rozwojem gospodarki polskiej z centralnie planowanej do gospodarki rynkowej mo na
zauwa y  istotne zmiany na rynku venture capital. W pocz tkowym okresie wi kszo  inwestycji 
zosta a wykorzystana przy prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych, jednak wraz z procesem 
transformacji zacz to, tak e, inwestycje typu venture capital kierowa  do przedsi biorstw z sekto-
ra MSP. Nale y równie  mie  nadziej , e uruchomienie gie dy New Connect, w znacznym stopniu 
przyczyni si  do dalszego rozwoju tego rynku. 
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Pawe  Filipowicz: Historyczna analiza a cucha warto ci jako narz dzie
spójnego rozwoju innowacyjno ci regionalnej Ekonomia Mened erska
2008, nr 3

S owa kluczowe: innowacja, region, klaster, warto ci, innowacyjna pojemno  narodowa 

Budowa spójnych systemów innowacyjno ci jest wa nym dla rozwoju ekonomicznego UE. Naj-
lepiej dostosowan  do specyfi ki krajów Wschodniej Europy jest koncepcja regionalna. Pojawi
si  jednak problem zwi zany z transformacj  pro-rynkow  tych krajów – jak zbudowa  unikaln ,
konkurencyjn  strategi  rozwoju regionu? Pomocnym narz dziem do okre lenia róde  tej strate-
gii mo e si  sta  analiza historyczna  rozwoju a cucha warto ci danego regionu. 

Rafa  Kusa: Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjno ci przedsi -
biorstw Ekonomia Mened erska 2008, nr 3

S owa kluczowe: konkurencyjno  przedsi biorstw, potencja  konkurencyjno ci, pozycja kon-
kurencyjna

Celem artyku u jest przedstawienie modelu konkurencyjno ci przedsi biorstw, który umo liwia
badanie zwi zków przyczynowo-skutkowych w obr bie tego poj cia. Prezentowany model zak a-
da, e pozycja konkurencyjna, rozumiana jako wynik konkurowania, jest determinowana przez 
potencja  konkurencyjno ci, czyli system procesów i zasobów przedsi biorstwa. W artykule omó-
wione zosta y oba elementy modelu oraz mo liwo ci ich operacjonalizacji. Ponadto przedstawione 
zosta y ograniczenia i mo liwo ci zastosowania modelu.

Marcin Suder, Jacek Wolak, Tomasz Wójtowicz: Zastosowanie rozk adów
stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu 
dziennych stóp zwrotu indeksów gie d europejskich Ekonomia Mene-
d erska 2008, nr 3

S owa kluczowe: rozk ady gie dowych stóp zwrotu 

Artyku  omawia rozk ady dziennych stóp zwrotu indeksów sze ciu gie d europejskich (BUX, 
CAC40, DAX, FT-SE100, RTS, WIG20). Testuje równie  dopasowanie dziennych stóp zwrotu do 
rozk adów: -stabilnego, odwrotnego gaussowskiego i hiperbolicznego.

Andrzej Pali ski, Stanis aw J drusik: Gra przeciw naturze jako narz dzie
podejmowania decyzji inwestycyjnych Ekonomia Mened erska 2008, 
nr 3

S owa kluczowe: teoria gier, gra przeciw naturze, symulacja Monte Carlo, ocena efektywno-
ci przedsi wzi  inwestycyjnych

Celem artyku u jest ocena przydatno ci teorii gier jako prostego jednokryterialnego narz dzia
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przedstawiono g ówne kryteria wyboru strategii w grze 
przeciw naturze. Przy ich pomocy dokonano próby wyboru decyzji inwestycyjnej dla rzeczywistego 
trójwariantowego przedsi wzi cia inwestycyjnego w przemy le naftowym. Wykonano nast pnie
symulacj  Monte Carlo dla analizowanego przedsi wzi cia inwestycyjnego i dokonano porówna-
nia otrzymanych wyników z decyzjami wynikaj cymi z zastosowania teorii gier.


