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Wprowadzenie

Tradycj , si gaj c  wczesnych lat siedemdziesi tych XX wieku, jest spot-

kanie pracowników katedr finansowych na dorocznej konferencji. Z pocz t-

ku udzia  w tych konferencjach brali pracownicy katedr finansowych pi -

ciu uczelni ekonomicznych, z biegiem czasu jednak zosta y poszerzane 

o pracowników katedr prawa finansowego funkcjonuj ce na uniwersytetach, 

by obecnie stworzy  warunki do spotka  wszystkich publicznych i niepub-

licznych uczelni, które w swych strukturach organizacyjnych posiadaj  

katedry finansowe. W 2009 roku takie spotkanie odby o si  w Uniwersy-

tecie Szczeci skim. W tym roku gospodarzem by  Uniwersytet Ekonomicz-

ny w Poznaniu, a w spotkaniu uczestniczy o 360 osób.

Tegoroczna konferencja odby a si  w do  nietypowym terminie, bo na 

prze omie czerwca i lipca, a konkretnie w dniach od 30 czerwca do 2 lipca, 

a zwykle tym terminem by  miesi c wrzesie . Mia o to swoje jednak uza-

sadnienie, gdy  zosta a ona po czona z zako czeniem Mi dzynarodowej 

Konferencji GLOBAL FINANCE CONFERENCE, której uczestnicy dysku-

towali na temat wiatowego kryzysu i przysz o ci kapitalizmu. W jej zako -

czeniu, który da  pocz tek Konferencji Katedr Finansowych wyst pi  lau-

reat nagrody Nobla z dziedziny makroekonomii mi dzynarodowej, któr  

otrzyma  za analiz  polityki pieni nej i fiskalnej w warunkach ró nych 

re imów kursów wymiany oraz analiz  optymalnych obszarów walutowych 

prof. Robert Mundell – powszechnie uwa any za twórc  strefy euro.

Oficjalna inauguracja Konferencji Katedr Finansów nast pi a w dniu 

1 lipca w auli UE w Poznaniu pod has em „O nowy paradygmat finan-

sów”. Program Konferencji obejmowa  sesje plenarn , dwa panele dyskusyjne 

w czterech dziedzinach finansów i na jej zako czenie panel „pragmatyczny”.
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Sesja plenarna

Sesje plenarn , po powitaniu przez dr hab. prof. UE – Prorektora ds. Roz-

woju i Finansów J. Mizerk  rozpocz y si  wyst pienia sponsorów i zaproszo-

nych go ci. W ród nich byli: dr hab. T Kajser – v-ce prezydent m. Poznania, 

prof. dr hab. M. Zaleska – cz onek Zarz du NBP, prof. dr hab. A. S awi ski 

– kierownik Zak adu Papierów Warto ciowych Katedry Skarbowo ci SGH, 

prof. dr hab. J. Szambela c yk – UE Pozna , dr P. Paw owski – prezes 

Zarz du Gospodarczego Banku Wielkopolski SGB, K. Pietraszkiewicz – pre-

zes ZBP, J. Rabcia – wiceprezes zarz du KIR S.A., M. Wy ycki – wiceprezes 

zarz du BIK S.A. i M. Hildebrand – prezes zarz du BIG InfoMonitor S.A.

Po sesji plenarnej, odby y si  obrady w czterech panelach, które doty-

czy y: Bankowo ci, Finansów publicznych, Finansów przedsi biorstw, Ryn-

ków finansowych i Ubezpiecze . Ka dy z tych paneli mia  swe dwie ods o-

ny: przedpo udniow  i popo udniow .

Obrady panelowe

Przewodnictwo obradom w dwóch ods onach paneli Bankowo  powierzo-

no prof. dr hab. J. Nowakowskiemu, kierownikowi Katedry Bankowo ci SGH 

w Warszawie. W obradach w poszczególnych panelach zrezygnowano z pre-

zentacji opracowa  zawartych w publikowanych materia ach z Konferencji. 

Pierwszy z tych paneli po wi cony by  kryzysom na rynkach finansowych 

w kontek cie funkcjonowania systemu bankowego. W ramach otwartej 

wymiany pogl dów nad tymi zagadnieniami g os zabrali m.in. prof. dr W. Ja-

worski, K. Pietraszkiewicz, prof. dr hab. J. Nowakowski. Druga cz  pane-

lu Bankowo ci odbywa a si  pod has em – Wyzwania dla banków i bankow-

ców – zwi zki teorii z praktyk . W tych obradach uczestniczyli zaproszeni 

praktycy bankowi w osobach; W. Szostak, dyrektor O/W NBP, S. Murawski 

– prezes PBS w Poznaniu, A. Skowro ski – v-ce prezes GBW S.A w Pozna-

niu i P. Przybylski – dyrektor O/W BRE Bank S.A. w Poznaniu. Wszyscy 

praktycy bankowi skoncentrowali si  w swych wypowiedziach na wskazaniu 

sytuacji ekonomiczno-finansowej ich instytucji w okresie za amania gospo-

darczego. Zwrócili równie  uwag  na charakter instrumentów finansowych 

pozwalaj cych na zmniejszenie skutków tego „za amania”. Uzupe nieniem 

tych wypowiedzi by y g osy uczestników Konferencji, w których udzia  wzi -

li: prof. J. Harasim i dr hab. J. Mielcarek. Prof. J. Harasim zwróci a uwag  

na zagadnienia dotycz ce efektywno ci operatywnej banków i bankowo ci 

korporacyjnej, natomiast dr hab. J. Mielcarek odniós  si  do za o e  teorii 

ogranicze  w kontek cie funkcjonowania banków.

Pierwsza cz  panelu dyskusyjnego dotycz ca Finansów publicznych, 

któremu przewodniczy  prof. dr hab. S. Owsiak z Uniwersytetu Ekono-
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micznego w Krakowie, po wi cona by a finansom pa stwa, w szczególno-

ci kierunkom wydatków bud etowych (referat pt. „Alokacja dochodów 

bud etu pa stwa” dr. T. Uryszki z Uniwersytetu ódzkiego).

i wp ywie reformy systemu emerytalnego na sytuacj  bud etu pa stwa 

(referat pt. „Wp yw reformy emerytalnej na bud et pa stwa” wyg oszony 

przez dr hab. G. Ancyparowicz, prof. nadzw. ASP, dyrektora Departamen-

tu Statystyki Finansów w GUS).

W dyskusji g os zabra  prof. dr hab. S. Owsiak i prof. dr hab. K. Surów-

ka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), którzy w swoich wypowiedziach 

podj li polemik  z wyst pieniem dr hab. G. Ancyparowicz, podkre laj c 

konieczno  reformy systemu zabezpieczenia spo ecznego, przede wszystkim 

uporz dkowania kwestii KRUS.

Druga sesja, któr  prowadzi  prof. dr hab. A. Szewczuk z Uniwersyte-

tu Szczeci skiego, zosta a po wi cona dwóm kwestiom. W jej pierwszej 

cz ci zaprezentowano trzy referaty dotycz ce gospodarki finansowej samo-

rz du terytorialnego („Wp yw spowolnienia gospodarczego na gospodark  

finansow  gmin w Polsce – próba oceny” – dr M. Zio o z Uniwersytetu 

Szczeci skiego; „Saldo operacyjne powiatów ziemskich w latach 2004–2008” 

– dr A. Werwi ska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu; „Ogra-

niczenia i uwarunkowania w zaci ganiu d ugu w jednostkach samorz du 

terytorialnego w wietle zmian systemowych” – dr hab. B. Filipiak, prof. 

nadzw. WSB w Poznaniu). Natomiast druga cz  po wi cona zosta a zagad-

nieniom partnerstwa publiczno-prywatnego („Partnerstwo publiczno-pry-

watne w uj ciu Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 

a partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce” – dr A. Cenkier z SGH, „Ryzy-

ko partnerów przedsi wzi  realizowanych w ramach partnerstwa publicz-

no-prywatnego” – dr B. Ciupek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach).

W dyskusji g os zabra a dr hab. K. Brzozowska, prof. nadzw. Uniwer-

sytetu Szczeci skiego, która odnios a si  do kwestii partnerstwa publiczno-

prywatnego i jego roli w rozwoju gospodarczym sektora publicznego, oraz 

prof. dr hab. K.Piotrowska, która polemizowa a z przedstawionymi tezami 

w wyg oszonych referatach.

Moderatorami pierwszej ods ony panelu Finansów przedsi biorstw 

byli: prof. dr hab. Zbigniew Dresler oraz prof. dr hab. Stanis aw Kasiewicz. 

Zaproszeni referenci, wybrani spo ród autorów artyku ów zg oszonych na 

KKF 2010 z zakresu Finansów przedsi biorstw, zaprezentowali pi  refe-

ratów, które zawiera y wyniki ich w asnych bada . Referenci koncentro-

wali si  przede wszystkim na metodach mierzenia ryzyka operacyjnego 

i inwestycyjnego w przedsi biorstwie. Ten w tek by  nast pnie przedmiotem 

dyskusji.

Drugi panel Finansów przedsi biorstw poprowadzili: prof. dr hab. Aure-

lia Bielawska, prof. dr hab. Krzysztof Marecki oraz prof. dr hab. Jacek 

Uchman. Moderatorzy na podstawie zamieszczonych w publikacjach kon-

ferencyjnych pt. Kierunki zmian w finansach przedsi biorstwa pod red. 
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nauk. J. Sobiecha, artyku ów wysun li tezy w trzech obszarach finansów 

przedsi biorstw dotycz cych restrukturyzacji i upad o ci przedsi biorstwa, 

opodatkowania w strategii przedsi biorstwa oraz finanse MSP. Dyskusja mia a 

nietypowy charakter, gdy  wedle wskazanej przez prof. dr hab. K. Mareckiego 

kolejno ci, ka dy z moderatorów stawia  do jednego obszaru pytania, a kolej-

ni moderatorzy odpowiadali na nie w wietle zaprezentowanych referatów 

i swojej wiedzy jak i do wiadczenia. Oczywi cie moderator zadaj cy pytania, 

dokonywa  syntetycznej konkluzji po wypowiedziach pozosta ych moderatorów. 

Wybór owej formy zaktywizowa  uczestników do o ywionej dyskusji, w której 

skoncentrowano si  na upad o ci MSP i ich przyczynach po stronie regulacji 

finansowopodatkowych.

Panel konferencji KKF po wi cony Rynkom finansowym i ubezpie-

czeniom obejmowa  dwie sesje. W ramach ka dej sesji wyst powali modera-

torzy, którzy prezentowali tezy i wnioski wynikaj ce z referatów zg oszonych 

na konferencji. Pierwsz  cz  panelu prowadzili – prof. dr hab. Jerzy W c-

awski (z UMCS w Lublinie) i prof. dr hab. Miros aw Wypych (z U ).

Prof. dr hab. Jerzy W c awski przedstawi  syntez  zagadnie  Niestabil-

no ci na rynku finansowym oraz problematyk  Opcji – strategii i modeli, 

wynikaj c  z rozwa a  Autorów. Prof. M. Wypych z kolei komentowa  kwestie 

dotycz ce tematyki Rynku akcji i obligacji. Uczestnicy konferencji w dysku-

sji podj li przede wszystkim zagadnienia zwi zane z konsekwencjami kryzy-

su finansowego, krytycznej oceny dzia a  EBC w dobie kryzysu, ryzyka obli-

gacji i funkcjonowania nowych platform na rynku gie dowym.

W drugiej sesji panelu problematyk  ubezpiecze  emerytalnych i gospo-

darczych scharakteryzowa a prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec (UE 

Wroc aw). Natomiast tematyk  innowacji na rynku funduszy inwestycyjnych 

oraz rynku walutowego przedstawi  prof. dr hab. Wies aw D bski (z U ). 

Zagadnienia Finansów behawioralnych i Finansów Mi dzynarodowych zapre-

zentowa a prof. Irena Pyka.

Szczególne zainteresowanie uczestników panelu wzbudzi y kontrowersje 

zwi zane z funkcjonowaniem i efektywno ci  OFE, zró nicowanie ryzyka powo-

dziowego w kontek cie kalkulacji sk adki ubezpieczeniowej. Ponadto dysku-

towane by y .w tpliwo ci dotycz ce wyceny portfeli inwestycyjnych, uczest-

nictwa funduszy exchange-trade w portfelach inwestycyjnych, jak 

i perspektyw rynków wschodz cych.

Panel „paradygmatyczny”

Wydarzeniem trzeciego dnia konferencji by  panel na temat: „Ku nowemu 

paradygmatowi nauk o finansach”. Moderatorem debaty panelowej by  prof. 

dr hab. Stanis aw Flejterski, a jej uczestnikami prof:  Gra yna Borys, Jaro-

s aw Mielcarek, Jacek Mizerka, Andrzej S awi ski, Jan K. Solarz, Ryszard 
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Szewczyk, Adam Szyszka. Paneli ci oraz siedmioro dyskutantów „z sali” pod-

j li prób  odpowiedzi na trzy pytania: (1) Czy wspó czesna nauka (nauki) 

o finansach jest „nauk  normaln ”? je li tak, to jaki w a ciwie jest jej obec-

ny paradygmat?; (2) Czy u progu drugiej dekady XXI wieku, w zwi zku 

z licznymi nowymi fenomenami (niepewno  i ryzyko, globalizacja, interne-

tyzacja etc.) nie wyst puj  przes anki do sformu owania na gruncie finansów 

nowego, konkurencyjnego paradygmatu?; (3) I wreszcie czy chodzi – w obu 

powy szych pytaniach – o jeden paradygmat, czy o kilka paradygmatów? 

Inaczej mówi c, czy istnieje lub istnie  mo e (powinien) jeden wspólny para-

dygmat dla ca ej nauki o finansach, czy raczej paradygmatów jest (powinno 

by ) tyle, ile jest subdyscyplin sk adaj cych si  na nauk  finansów sensu 

largo (finanse globalne i mi dzynarodowe, finanse publiczne, finanse rynków 

i instytucji finansowych, finanse przedsi biorstw, finanse gospodarstw domo-

wych, etc.)? Dyskusja toczy a si  równie  wokó  kwestii tendencji do eklek-

tyzmu w nauce (eklektyzm tak, ale nie za wszelk  cen  i „nie wszystko ze 

wszystkim“). Cz  dyskutantów akcentowa a, e przemiany strukturalne 

i instytucjonalne we wspó czesnych finansach s  zbyt skomplikowane, aby 

mog y by  uj te w ramy jednej teorii. Nauki o finansach pos uguj  si  wi c 

zbiorem paradygmatów. Wobec ró norodno ci zjawisk, przy tym w warunkach 

niepewno ci, ryzyka i niedoskona o ci informacji, wiedzy niedoskona ej w t-

pliwe jest opracowanie jednej uniwersalnej konstrukcji teoretycznej, odnosz -

cej si  do wszystkich subdyscyplin nauki o finansach. W praktyce nadal 

funkcjonowa  b dzie wiele szczegó owych modeli (teorii „ redniego zasi gu”) 

.w pewnym stopniu uzupe niaj cych si , cz ciowo za  konkurencyjnych wobec 

siebie. Oznacza to wi c opowiedzenie si  z konieczno ci za swego rodzaju 

„eklektycznym paradygmatem”, czego bynajmniej nie sposób ocenia  pejora-

tywnie. Uczestnicy panelu wyrazili pogl d o potrzebie kontynuacji dyskusji 

nad problematyk  metodologii finansów podczas Konferencji Katedr Finan-

sowych we wrze niu 2011 roku we Wroc awiu.

Publikacje konferencyjne

Dobrym zwyczajem organizacji Konferencji Katedr Finansowych s  towarzy-

sz ce tym spotkaniom publikacje zawieraj ce nades ane, recenzowane i przy-

j te do druku opracowania pracowników Katedr. Materia y te s  nie tylko 

cenne dla rozpoznania zainteresowani badawczych poszczególnych o rodków, 

ale stanowi  du  pomoc naukow dla wszystkich zainteresowanych zjawi-

skami finansowymi. Tak te  si  sta o i w tym roku. Uniwersytet Ekono-

miczny w Poznaniu wydal pi  Zeszytów Naukowych. Niestety, nie sposób 

w cho by w najogólniejszych ramach zaprezentowa  tre ci poszczególnych 

opracowa  w nich zawartych. W  ka dym z nich redaktorzy naukowi wpro-

wadzili systematyk  przedmiotu prowadzonych rozwa a  przypisuj c te 
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opracowania do poszczególnych obszarów z wybranych dziedzin finansów. 

I tak w Zeszycie Naukowym 140 pod redakcj  A. Janca zatytu owanym 

Bankowo  a kryzys na rynkach finansowych znalaz o si  47 refe-

ratów, które zosta y zakwalifikowane do nast puj cych obszarów: Banko-

wo  centralna wobec wyzwa  rynkowych, Funkcjonowanie banków komer-

cyjnych w warunkach zak óce  na rynkach finansowych, Miejsce banków 

spó dzielczych w systemie bankowym, Funkcjonowanie sektora bankowego 

w Polsce, Klient i jego znaczenie dla dzia alno ci bankowej, Wybrane wyni-

ki bada  nad sektorem bankowym w skali mi dzynarodowej, Z bada  nad 

innymi formami po rednictwa na rynku us ug finansowych oraz Kryzys 

i jego wp yw na przewarto ciowanie pogl dów na rol  banków i dzia alno  

bankow . W Zeszycie 141 pod redakcj  T. Juji zatytu owanym Dylematy 

i wyzwania finansów publicznych zawarto 53 artyku y, które znalaz y 

si  w nast puj cych obszarach: Zagadnienia ogólne, Bud et pa stwa, Finan-

se jednostek samorz du terytorialnego, Podatki i polityka fiskalna i Pomoc 

publiczna i partnerstwo publiczno-prywatne. Zeszyt 142 pod redakcj  

J. Sobiecha pt. Kierunki zmian w finansach przedsi biorstwa zawie-

ra 62 referaty, przypisane do nast puj cych obszarów: Pomiar i kszta to-

wanie efektywno ci przedsi biorstwa, Ryzyko i inwestycje w przedsi bior-

stwie, Struktura kapita u przedsi biorstwa, Opodatkowanie w strategii 

przedsi biorstwa, Restrukturyzacja i upad o  przedsi biorstw, Przedsi -

biorstwo na rynku kapita owym i Zarz dzanie warto ci  przedsi biorstwa. 

W Zeszycie 143 pod redakcj  W. Przybylskiej-Kapusci skiej i J. Handsch-

ke pt. Rynki finansowe i ubezpieczenia zamieszczono 48 referatów, 

które zakwalifikowano do nast puj cych obszarów; Niestabilno  na rynku 

finansowym, Rynek akcji i obligacji, Opcje – strategie i modele, Innowacje 

na rynku funduszy inwestycyjnych, Finanse behawioralne, Ubezpieczenia 

emerytalne, Ubezpieczenia gospodarcze i Finanse mi dzynarodowe. W Ze-

szycie 144 pod redakcj  W. Fr ckowiaka i J. Szambela czyka pt. Ku nowe-

mu paradygmatowi nauk o finansach zamieszczono 26 referaty, które 

przypisano nast puj cym obszarom: Dylematy poszukiwa  nowych para-

dygmatów nauk o finansach, Nowe paradygmaty nauk o finansach, wizje 

i koncepcje, W kierunku nowych regulacji mi dzynarodowego rynku finan-

sowego, Wyzwania dla systemu bankowego w wietle globalnego kryzysu 

finansowego, Pa stwo a sektor publiczny i prywatny. W pi ciu Zeszytach 

naukowych zawarto w sumie 236 opracowa . Organizatorzy maj  g bok  

nadziej , e zamieszczone teksty b d  du  pomoc  w prowadzeniu dalszych 

prac naukowych nad podnoszonymi w tych opracowaniach zagadnieniami.
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Imprezy towarzysz ce Konferencji

Obrady plenarne, obrady w panelach jak i w ostatnim dniu Konferencji 

panel „,paradygmatyczny” nie by y jedyn  form  spotka  pracowników 

Katedr finansowych. Ju  bowiem w pierwszym dniu, tj. 30 czerwca odby-

o si  spotkanie Samodzielnych Pracowników Nauki oraz otwarte spotka-

nie Komitetu Nauk o Finansach PAN, któremu przewodniczy  prof. dr hab. 

J. Nowakowski. W ramach tego spotkania prof. dr hab. A. Gospodarowicz 

poinformowa  o nowej dyscyplinie „Finanse”, prof. dr hab. M. Zaleska 

poinformowa a o pracach nad czasopismem „Finanse”, prof. dr hab. W c-

awski zaprezentowa  aktualne zagadnienia dotycz ce dydaktyki przedmio-

tów finansowych. Dokonano tak e wyboru nowego gospodarza Konferencji 

Katedr Finansów w 2011 roku. Jest nim Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wroc awiu. Ustalono tak e, by w 2012 roku spotka  si  w Akademii Eko-

nomicznej w Katowicach. Przyj to równie , e Konferencje te b d  si  

odbywa y w po owie wrze nia ka dego roku. W tym samym dniu na uro-

czystej kolacji, która odby a si  wspólnie z uczestnikami GFC wyst pienie 

w j zyku angielskim mia  dr J. Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwa-

rancyjnego.

W dniu nast pnym zosta a równie  wr czona nagroda Komitetu Nauk 

o Finansach PAN. Tegoroczn  laureatk  zosta a prof. Monika Marcinkow-

ska – kierownik Zak adu Finansów i Rachunkowo ci Banków na Wydzia-

le Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu ódzkiego. By a to trzecia 

edycja konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osi gni cia 

naukowe w dziedzinie finansów. Laureatami poprzednich edycji byli: prof. 

dr hab. W. Przybylska-Kapu ci skai i prof. dr hab. Jan K. Solarz.

Oprócz wyzwa  naukowych, gospodarze tegorocznego spotkania zapro-

ponowali uczestnikom mo liwo  wys uchania kwartetu smyczkowego 

w znakomitym prowadzeniu Dyrektora Filharmonii Pozna skiej Wojciecha 

Nentwiga.

Na zako czenie nale y doda , i  spotkania pracowników Katedr Finan-

sów nie mog oby si  odby  bez zewn trznego wsparcia finansowego wielu 

instytucji. W tym roku sponsorami byli: Narodowy Bank Polski, Zwi zek 

Banków Polskich, Spó dzielcza Grupa Bankowa, Biuro Informacji Kredy-

towej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Biuro Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor S.A., BRE Bank S.A., Arnica S.A., Gie da Papierów Warto -

ciowych w Warszawie, SGB – TRANS – LEASING Polskie Towarzystwo 

Leasingowe Sp. z o.o. Wszystkim sponsorom gospodarze tegorocznej Kon-

ferencji Katedr Finansów bardzo dzi kuj  za ich finansowe wsparcie.


