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Rozstrzygnięcie Konkursu
o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach
Polskiej Akademii Nauk
za wybitne osiągnięcia naukowe
w zakresie finansów
W trakcie Konferencji Katedr Finansów organizowanej w bieżącym roku przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (22–24 września 2014 r., Krynica Zdrój)
ogłoszone zostało rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu Nauk
o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Laureat
wyłaniany jest spośród zgłoszonych prac zgodnie z Regulaminem Konkursu,
w oparciu o takie kryteria, jak wkład w rozwój nauki finansów, oryginalność
tematyki badawczej i metodyki badań, przydatność osiągniętych rezultatów
dla praktyki gospodarczej. Na Konkurs zgłaszane są prace, które ukazały się
w oprzednim roku kalendarzowym. W bieżącym roku do Nagrody nominowane
były następujące prace:
1) Janina Harasim, Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2013.
2) Krzysztof Jackowicz, Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne.
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
3) Tomasz Miziołek, Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe
fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2013.
4) Izabela Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka. CeDeWu,
Warszawa 2013.
Decyzją Jury Konkursu w składzie: prof. prof. Leszek Dziawgo, Jan
Sobiech oraz Jerzy Węcławski, Laureatem Nagrody Komitetu Nauk o Finansach
Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów
został w ramach VII edycji Konkursu Krzysztof Jackowicz. Autor jest profe-
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sorem w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Wyróżniona praca stanowi zwieńczenie wieloletnich badań dotyczących oddziaływania czynników politycznych na gospodarkę. Badań o charakterze nowatorskim, gdyż zaczęto je prowadzić na szerszą skalę dopiero po
2000 r. Przedstawia interakcje zachodzące między bankami a światem polityki
we współczesnych realiach społeczno-ekonomicznych. Stanowi dobry przykład
zyskującej coraz większe znacznie we współczesnych naukach ekonomicznych
tendencji do stosowania ujęć interdyscyplinarnych. Książka Krzysztofa Jackowicza
jest opracowaniem pionierskim w skali krajowej, opartym na szerokich materiałach
empirycznych uzyskanych z zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych. Stanowiło to podstawę do sformułowania w delikatnej materii bankowości
i polityki wniosków o wysokim poziomie zasadności. Jej wartość poznawczą
podnosi krytyczny przegląd obszernej międzynarodowej literatury przedmiotu.
Nagroda jest corocznie fundowana przez inną instytucję finansową. W roku
bieżącym był nią bank „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA”.

