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STRESZCZENIA

Manfred Jürgen Matschke, Gerrit Brösel: Podstawy funkcjonalnej wyceny 
przedsi biorstwa Ekonomia Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: teoria wyceny, teoria zorientowana na cel wyceny.

W artykule przedstawiono przegl d ró nych teorii wyceny przedsi biorstwa. Nast pnie zdefi nio-
wano g ówne funkcje wyceny przedsi biorstwa (decyzje, argumentacyjna), zgodnie z teori  wyce-
ny celowej. G ówna cz  artyku u koncentruje si  na funkcji decyzyjnej i pokazuje, jak mo na wy-
znaczy  warto  decyzyjn  za pomoc  modelu kompletnego, jako subiektywn  warto  graniczn ,
przypisywan  przedsi biorstwu przez agentów ekonomicznych.

Henryk Gurgul, Krzysztof K k: Kursy z otego wobec g ównych walut – 
analiza empiryczna rozk adów Ekonomia Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: kursy wymiany walut, dopasowywanie rozk adów.

W artykule wykazano, e rozk ady stóp zwrotu kursów walutowych nie maj  rozk adu normalnego. 
Poza tym s  one niestabilne w czasie. W pracy zbadano zachowanie stóp zwrotu kursu polskiego 
z otego wobec kilku najwa niejszych walut wiatowych w trzech nast puj cych po sobie okresach. 
Dopasowano specjalne rodzaje rozk adów uwzgl dniaj cych statystyczne w asno ci stóp zwrotu 
kursów walutowych. Znajomo  rozk adów stóp zwrotu kursów walutowych jest istotna, bo umo -
liwia ocen  ryzyka walutowego.

Marianna Ksi yk: Koszty pracy w Polsce na tle krajów Unii Europej-
skiej Ekonomia Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: p aca minimalna, koszt pracy, pozap acowe koszty pracy

W opracowaniu przedstawia si  wyniki analiz dotycz ce zró nicowania poziomu kosztów pracy 
w krajach Unii Europejskiej oraz istotne rozbie no ci mi dzy tre ci  ekonomiczn  kosztów pracy, 
a metodyk  ich ujmowania. 

Henryk Gurgul, Robert Syrek: Ryzyko i d uga pami  w modelach warun-
kowej wariancji Ekonomia Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: ryzyko, d uga pami , FIAPARCH.

Celem artyku  by o zbadanie przydatno ci modelu FIAPARCH do wyznaczania warto ci nara onej
na ryzyko. Badania potwierdzi y wyst powanie zjawiska d ugiej pami ci w zmienno ci stóp zwro-
tu. Dlatego klasyczne modele, które nieuwzgl dniaj  tego zjawiska: (model RiskMetrics, GARCH, 



Streszczenia

146

APARCH) mog  by  traktowane tylko jako pierwsze przybli enie. Adekwatne wyniki daje dopie-
ro model FIAPARCH, który umo liwia uwzgl dnienie u amkowej integracji szeregu warunkowej 
wariancji, a tak e efektu d wigni. Do opisu warunkowego rozk adu reszt wykorzystano rozk ad
t-Studenta oraz jego sko n  wersj , co pozwoli o na uchwycenie „grubych ogonów” i asymetrii. 
Tak skonstruowany model sta  si  podstaw  do oszacowania warto ci nara onej na ryzyko. Porów-
nanie wyników testów potwierdzi o wy szo  modelu FIAPARCH nad modelami nieuwzgl dniaj -
cymi cho  jednego z wymienionych wy ej czynników.

Marianna Ksi yk, Marek . Michalski: Potrzeba i niezb dne uwarunkowa-
nia prowadzenia wspólnej polityki spo eczno gospodarczej w krajach 
Unii Europejskiej Ekonomia Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: zarz dzanie strategiczne, polityka spo eczno-gospodarcza, Unia Europej-
ska, system podatkowy, polityka pieni na.

Uznaj c problem strategicznego zarz dzania za istotny dla procesu integracji spo eczno-gospo-
darczej krajów, w ramach Unii Europejskiej, w artykule koncentruje si  uwag  na: 
1. uwarunkowaniach zewn trznych procesów gospodarowania, wynikaj cych z globalizacji, okre-

laj cych potrzeb  strategicznego zarz dzania gospodark  jako systemem i jego elementami, 
jakimi s  tak istotne sektory gospodarki jak sektor paliwowo-energetyczny, 

2. po danych uwarunkowaniach wewn trznych, wynikaj cych z wprowadzenia jednolitego syste-
mu podatkowego w krajach Wspólnoty, 

3. po danych zmianach w polityce pieni nej Europejskiego Banku Centralnego.

Tre ci  artyku u nie jest dok adna charakterystyka i systematyka wszelkich uwarunkowa  ze-
wn trznych i wewn trznych procesów gospodarowania, ale jedynie tych uwarunkowa , które s
przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji oraz maj  znaczenie w kszta towaniu polityki spo eczno-

gospodarczej Unii, w tym polityki przemys owej Unii.

Janusz Z ber: Ocena poziomu stawek podatku VAT i ich wp yw na kon-
kurencyjno  podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej 

Ekonomia Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: VAT, Unia Europejska, konkurencyjno  podmiotów gospodarczych

W artykule przedstawia si  wyniki analizy zró nicowania stawek podatku VAT w Polsce na tle 
krajów UE oraz ekonomiczne skutki obni enia stawek tego podatku.
Analiza stawek podatku VAT w krajach UE jest istotna g ównie dlatego, e ró nice stawek odbijaj
si  na konkurencyjno ci produktów i us ug, w zale no ci od kraju ich wytworzenia.

Grzegorz Michalski: Ukierunkowana na wzrost warto ci przedsi bior-
stwa efektywno  inwestycji w operacyjne zasoby gotówki Ekonomia 
Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: warto  przedsi biorstwa, inwestycje, aktywa bie ce, zarz dzanie gotówk

Podstawowym fi nansowym celem zarz dzania p ynno ci  jest kreacja warto ci przedsi biorstwa.
Niniejszy artyku  zajmuje si  zarz dzaniem zasobami operacyjnej gotówki w przedsi biorstwie
i ich relacj  do warto ci przedsi biorstwa. Realizacja strategii tworzenia warto ci odbywa si
w warunkach ryzyka i niepewno ci. Firmy trzymaj  gotówk  z rozmaitych powodów. Ogólnie 
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rzecz ujmuj c, bufor gotówki utrzymywany przez fi rm  mo e wynika  z trzech motywów: prze-
zorno ciowego,  spekulacyjnego oraz transakcyjnego. Pierwszy jest skutkiem niepewno ci towa-
rzysz cej zarz dzaniu. Wynika z obaw zarz du przed negatywnymi skutkami ryzyka, z tego powo-
du utrzymywany jest bufor gotówki pozwalaj cy asekurowa  si  przeciw temu. Po drugie, bufor 
gotówki trzymany jest w celach spekulacyjnych, umo liwiaj cych wykorzysta  pozytywn  cz
ryzyka. Ostatecznie bufor gotówki jest skutkiem konieczno ci obs ugi bie cej dzia alno ci fi rmy. 
W tym artykule, analizujemy relacj  mi dzy tymi typami motywów kszta tuj cych bufor gotówki. 
Przedstawiono te  propozycje wyznaczania poziomów przezorno ciowego buforu gotówki i speku-
lacyjnego buforu gotówki. Stosowanie tych propozycji powinno pomóc zarz dzaj cym dokonywa
lepszych decyzji tworz cych warto fi rmy.

Marek . Michalski: Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora wytwa-
rzania energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej Ekonomia Me-
ned erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: polityka energetyczna, rynek paliw pierwotnych, rynek wytwarzania ener-
gii elektrycznej, Unia Europejska, energoch onno  PKB.

W opracowaniu przedstawiono wyniki analiz uwarunkowa  rozwoju krajowego sektora wytwarza-
nia energii elektrycznej w ramach UE, uwzgl dniaj c: jego cechy charakterystyczne, umowy mi -
dzynarodowe i polityk  UE, zale no  krajów UE od importu surowców energetycznych, struktur
krajowego rynku energii elektrycznej, stopie  dekapitalizacji krajowych elektrowni oraz energo-

ch onno  gospodarki.

Jacek Wolak: Ekonometryczna analiza popytu na mi so w Polsce Eko-
nomia Mened erska 2008, nr 4

S owa kluczowe: prawie idealny system popytu, popyt na mi so,

Na podstawie danych z lat 1980-2006, stosuj c liniow  wersj  prawie idealnego systemu popytu 
(LAIDS), badano zale no ci popytowe na mi so (wieprzowina, wo owina i drób) w Polsce. W arty-
kule zinterpretowano cenowe i dochodowe elastyczno ci popytu.


