
Urszula Wich

Wprowadzenie
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 42, 9-10

2008



A N N A L E S
U N I V E R S I T  A T I S  M A R I A E  C U R I  E - S K Ł O D O W S K A 

L U B L I N  -  P O L O N I A  
VOL. XLII____________________ SECTIO H_________________________2008

Wydział Ekonomiczny UMCS

U r s z u l a  W ic h

Wprowadzenie
Introduction

Zbiór prezentowanych 28 artykułów składa się na zawartość XLII tomu 
ANNALES, sekcji ekonomicznej. Są one wynikiem dociekań badawczych trzy
dziestu autorów, w większości pracowników Wydziału Ekonomicznego UMCS. 
Zostały ujęte w trzech grupach tematycznych: Finanse i rachunkowość (8 arty
kułów), Zarządzanie (6), Gospodarka i społeczeństwo (14).

Autorzy ośmiu artykułów z grupy Finanse i rachunkowość przedstawiają 
prace dotyczące wybranych zagadnień gospodarki finansowej państwa i przed
siębiorstwa. W ujęciu makroekonomicznym zainteresowania dotyczą: znaczenia 
innowacji finansowej w postaci certyfikatu dyskontowego na rynku kapitało
wym (H. Mamcarz), działalności depozytowo-kredytowej banków komercyjnych 
w warunkach pojawiających się nowych funkcji na rynku finansowym (T. Gal- 
barczyk), efektywności wybranego aspektu funkcjonowania warszawskiej Gieł
dy Papierów Wartościowych (P. Bolibok), konstrukcji i praktyki funkcjonowa
nia podatku od gier (K. Wójtowicz). Poziom przedsiębiorstwa skupiał uwagę 
autorów nad: współzależnością struktury kapitału i wypłatami dywidend 
(E. M. Wrońska), metodologią badań zależności kapitału obrotowego netto i war
tości dla właścicieli (A. Wawryszuk-Misztal), weryfikacją metod szacowania 
wartości rezydualnej (K. M. Mamcarz). Ostatni w tej grupie artykuł jest po
święcony przesłankom efektywnego systemu informacji na potrzeby rachunko
wości (A. Bujak).

W dziale Zarządzanie autorzy sześciu artykułów zajmują się rozważaniami 
nad doskonaleniem różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, kształ
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tujących ich przewagę konkurencyjną na rynku. Można więc zapoznać się z wy
nikami pomiaru kapitału intelektualnego w specyficznej grupie przedsiębiorstw 
(M. Hofman), czynnikami oddziałującymi na pożądane relacje firmy z otocze
niem (I. Mendryk), przydatnością strategicznej karty wyników w działalności 
przedsiębiorstw (J. Świerk). Interesująco autorzy zarysowali rolę zarządzania 
płynnością finansową (H. Zagórski) i informacji z rachunku kosztów działalnoś
ci (A. Nóżka) w procesie sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz zna
czenie marki w kształtowaniu jego pozycji rynkowej (T. Kondrakiewicz).

W skład części tomu Gospodarka i społeczeństwo wchodzi czternaście artyku
łów. Autorzy zajmują się teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjono
wania gospodarki, w różnych skalach i przekrojach terytorialnych. Czytelnik 
może tu pogłębić wiedzę na temat podejścia do konkurencji, reprezentowanego 
przez różne szkoły ekonomii (M. K. Kąkol), zapoznać się z wynikami badań nad 
skutkami liberalizacji handlu światowego (M. Wojtas) oraz teoretyczno-empi- 
rycznymi dociekaniami nad relacjami wysokości cen produktów spożywczych 
i decyzji rynkowych ich nabywców (P. Łukasik). Cztery kolejne artykuły odno
szą się do państw członkowskich Unii Europejskiej. Dotyczą problemów wyma
gających wspólnych rozwiązań na obszarze całej UE. Chodzi m.in. o przeciw
działanie nadmiernym deficytom budżetowym (T. Budzyński), harmonizację po
datków (J. Szołno-Koguc), współpracę w dziedzinie rozwoju energetyki jądro
wej (A. Gawlikowska-Fyk), stworzenie ekologicznych podstaw dla wspólnej 
polityki rolnej (B. Oleszko-Kurzyna). Pozostałe artykuły skupiają się na proble
matyce krajowej. Ocenie poddano wpływ informacji na kształtowanie rozwoju 
regionów (U. Wich). Przedstawiono ewolucję instytucjonalnych podstaw dzia
łalności podmiotów polityki społecznej (M. Tkaczuk) i ustosunkowano się do 
skuteczności technik realizacji zabezpieczenia społecznego (P. Zieliński). Wzo
rem dla polskich reform może być prezentacja finansowych rozwiązań w zakre
sie ubezpieczenia chorobowego w FRN (G. Chałupczak). Dwa następne artyku
ły prezentują wyniki badań empirycznych w przedsiębiorstwach. Pierwszy kon
centruje się na ocenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw zagranicz
nych w Polsce (D. Bartosińska i M. Sagan), zaś drugi -  ocenia wpływ elastycz
nych form zatrudnienia na wzrost znaczenia w gospodarce małych przedsię
biorstw (J. Czarecki i R. Zajkowski). Wyniki badań nad warunkami życia miesz
kańców miast Lubelszczyzny przy zastosowaniu analizy taksonomicznej stano
wią treść ostatniego artykułu (P. Wroński).

Bogata i różnorodna problematyka zaprezentowanych artykułów świadczy 
o zaangażowaniu autorów w pogłębianiu zainteresowań badawczych w kierunku 
wybranej specjalizacji naukowej. Gwarantuje również zaspokojenie oczekiwań 
czytelników.
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