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Oddawany do rąk czytelników XLIII tom ANNALES sekcji ekonomicznej 
składa się z 24 artykułów będących efektem pracy 28 autorów. Układ tomu jest 
dostosowany do trzech bloków tematycznych, odpowiadających specjalizacji 
naukowej autorów: Gospodarka i Społeczeństwo, Finanse i Rachunkowość, Or
ganizacja i Zarządzanie. Całość poprzedzają i zarazem uświetniają prace dwóch 
wybitnych ekonomistów w osobach profesorów: Zdzisława Sadowskiego i Czesła
wa Skowronka. Z perspektywy wiedzy i doświadczeń Profesor Sadowski w swym 
artykule zarysował wyzwania, przed którymi obecnie stanęła gospodarka świa
towa i rządy państw wobec pogłębiającego się kryzysu oraz wskazał na rolę 
nauki ekonomii w jej ukierunkowaniu na rozwój zrównoważony. Artykuł jest 
tłem dla rozważań Profesora Czesława Skowronka, który je poświęcił pogarsza
jącej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce, jako skutku negatywnego 
wpływu kryzysu światowego.

Gospodarka i Społeczeństwo obejmuje jedenaście artykułów (trzy współau
torskie), przygotowanych przez czternastu autorów. Ten blok tematyczny ce
chuje duża różnorodność zagadnień, trudnych do jednoznacznego sklasyfikowa
nia. Ujęcie historyczne reprezentują trzy artykuły, przy czym pierwszy z nich, 
poruszając kwestie utopii społeczno-gospodarczych, wkracza w obszar historii 
myśli ekonomicznej (M. Bałtowski i G. Kwiatkowski), następny prezentuje hi
storyczne modele opodatkowania dochodów (G. Matysek), ostatni w tej grupie 
koncentruje się na dziewiętnastowiecznej polityce handlowej w Europie (M. Woj
tas). Handel międzynarodowy jest także przedmiotem rozważań kolejnego arty
kułu, z tym że autor kontestuje temat pod kątem współczesnej roli w handlu
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korporacji transnarodowych (T. Białowąs). Dwa następne artykuły odnoszą się 
do Unii Europejskiej w zakresie: zasadności wykorzystywania pomocy jako na
rzędzia interwencjonizmu państwowego (M. Kąkol) oraz roli polityki zatrudnie
nia w polityce spójności (P. Maleszyk). Pięć ostatnich artykułów w omawianym 
bloku tematycznym związanych jest z Polską. Autorzy poruszają i oceniają sze
reg ważnych zjawisk, a mianowicie: wpływ struktury gospodarczej regionów na 
ich rozwój (K. Dyjach), skutki reformy emerytalnej dla budżetu państwa (T. Bu
dzyński), wpływ cech czynnika ludzkiego na rozwój rolnictwa (A. Nowak), kon
dycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przetwórstwa żywności (A. Kijek, 
T. Kijek), restrukturyzację Krajowej Spółki Cukrowej SA (T. Kondrakiewicz, 
K. Żuk).

Na blok tematyczny Finanse i Rachunkowość składa się 7 artykułów (jeden 
współautorski). Autorzy koncentrują się na wybranych instrumentach finanso
wych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych i działal
ność podmiotów gospodarujących. Prace są poświęcone m.in. roli: warrantu 
akcyjnego w decyzjach inwestycyjnych (H. Mamcarz), kapitałów własnych 
w finansowaniu działalności banków (T. Galbarczyk), obligacji komunalnych 
w finansowaniu działalności samorządów terytorialnych (W. Misterek). Interesu
jąco zostały zaprezentowane wyniki badań nad efektywnością informacyjną pol
skiego rynku kapitałowego (E. Widz, T. Bar), teoretyczne rozważania nad możliwoś
cią zastosowania podejścia behawioralnego w polityce dywidend (E. M. Wroń
ska), propozycje dostosowania rodzaju outsourcingu do specyfiki przedsiębiorstw 
(A. Korzeniowska). Blok zamyka artykuł poświęcony doskonaleniu rachunku 
kosztów działań jako instrumentu sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem 
(P. Wroński).

W skład bloku tematycznego Organizacja i Zarządzanie wchodzą cztery 
autorskie artykuły. Blok otwiera praca o wpływie nowych wzorów kulturowych 
na ewolucję kultury organizacyjnej (Cz. Sikorski). Dopełnia go artykuł poświę
cony klasyfikacjom porządkującym pojęcie kultury organizacyjnej w świetle lite
ratury, z autorskim komentarzem (D. Chmielewska-Muciek). Kolejny artykuł 
prezentuje mechanizm dostosowania organizacji do wymagań konkurencyjnego 
otoczenia (M. Hofman). Blok zamykają rozważania nad zastosowaniem modeli 
zmiennych jakościowo w systemie zarządzania środowiskowego (B. Fura).

Oddawany do rąk czytelników XLIII tom ANNALES zapewne wzbudzi 
zainteresowanie nie tylko ze względu na duże zróżnicowanie tematyczne za
mieszczonych w nim artykułów. Szczególną zachętą do lektury są prace wybit
nych ekonomistów, Profesorów: Zdzisława Sadowskiego (członka PAN) i Czes
ława Skowronka, którzy podzielili się z czytelnikami poglądami na temat kryzy
su światowego, jego wielopłaszczyznowych skutków i perspektyw wyjścia z im
pasu.
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