
163ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2014 (162)

Oficyna Wydawnicza SGH poleca

OfICYNA WYDAWNICZA SGH  
POLECA

Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej

red. Piotr Albiński

Ze względu na interesujący, aktualny i wielce pożyteczny, zarówno dla teorii, 
jak i praktyki gospodarczej, charakter rozważań zawartych w pracy można z peł‑
nym przekonaniem stwierdzić, iż jest ona pozycją odpowiadającą w pełni zapo‑
trzebowaniu czytelników na rzetelne, wykorzystujące analizę zarówno systemowo‑
‑teoretycznych, jak i empirycznych aspektów funkcjonowania gospodarek krajów 
UE i całego ugrupowania integracyjnego, wyjaśnienie przyczyn, przebiegu, sprzężeń 
zwrotnych i konsekwencji poszczególnych etapów kryzysu, który dotknął również 
bardzo silnie Europę.

Przyjęte na wstępie cele oraz wynikające z nich szczegółowe zadania badawcze 
zostały z powodzeniem i pożytkiem dla rozpoznania istoty zaistniałych sytuacji kry‑
zysowych w UE w analizowanych obszarach sfery regulacyjnej (polityki fiskalnej i pie‑
niężnej) oraz sfery realnej, ich przyczyn, konsekwencji oraz skuteczności podjętych 
działań stabilizacyjnych, zrealizowane. Sposób, metody i narzędzia wykonania całego 
przedsięwzięcia zasługują nie tylko na wysoką ocenę ze względu na ich znaczenie dla 
osiągnięcia ostatecznych, pomyślnych rezultatów, ale również za ich właściwy dobór 
i skuteczne wykorzystanie, uwzględniające zarówno ogólne warunki postępowania 
analityczno ‑badawczego, jak i specyficzne cechy poszczególnych obszarów badaw‑
czych będących obiektem analiz przeprowadzonych przez pięciu autorów.

 
z recenzji prof Bogusława Pietrzaka
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Podatki. Składki. Opłaty. fiskalne obciążenia działalności 
gospodarczej

Janina Ickiewicz

System fiskalnych obciążeń działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe 
grupy instrumentów. Są to instrumenty podatkowe i niepodatkowe, nazywane także 
para podatkowymi. Do instrumentów o niepodatkowym charakterze zalicza się 
w szczególności składki na fundusze celowe oraz opłaty. W pracy poddano analizie 
przepisy prawne dotyczące tych instrumentów według stanu w 2013 r. i na początek 
2014 r. głównie z punktu widzenia przedsiębiorców. Podstawowym celem tej analizy 
i w konsekwencji pracy jest kompleksowe ujęcie aktualnych rozwiązań prawnych 
związanych z obciążeniami fiskalnymi działalności gospodarczej. Szczegółowa ana‑
liza konstrukcji poszczególnych instrumentów umożliwiała także wskazanie na 
możliwości obniżenia obciążeń fiskalnych zarówno o charakterze podatkowym, jak 
i parapodatkowym. Obniżenie tych obciążeń jest możliwe w wyniku stosowania stra‑
tegii podatkowych i parapodatkowych czy podejmowania pozarolniczej działalności 
gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych.

Z punktu widzenia przedsiębiorców te dwie grupy instrumentów niewiele różni. 
Jedne i drugie powodują określone obciążenia fiskalne. Istotna jest jednak różnica 
między tymi instrumentami z punktu widzenia makroekonomicznego.

Podatki są podstawowymi instrumentami dochodów budżetu państwa i w części 
jednostek samorządu terytorialnego. Ogólnie środki zgromadzone z poboru podat‑
ków są przeznaczane na finansowane zadań publicznych. Instrumenty finansowe 
w formie składek są podstawą tworzenia funduszy celowych. Fundusze te powinny 
być źródłem finansowania konkretnych celów, które stanowiły powód (przesłanki) 
ich tworzenia. Cele te mają mniej ogólny charakter, jak np. wypłaty świadczeń eme‑
rytalnych, lub są szczegółowo określone, jak w przypadku wykorzystania środków 
Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Istotne 
jest także to, że ze środków tych funduszy niejednokrotnie korzystają płacący na nie 
składki. Z kolei opłaty od przedsiębiorców są pobierane w zależności od zaistnienia 
danego zdarzenia, np. zanieczyszczania środowiska czy korzystania z usług jednostek 
samorządu terytorialnego. Niektóre opłaty są w pełni dochodem jednostek samorządu 
terytorialnego (np. opłata adiacencka) lub budżetu państwa (opłata z tytułu emisji 
dwutlenku węgla) albo w części jednostek samorządu terytorialnego i centralnych 
funduszy celowych (np. opłata eksploatacyjna).
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Niestabilność otoczenia – wyzwania dla przedsiębiorstw

Teresa Pakulska

Przedsiębiorstwa poprzez swoje działania powodują zmiany w konfiguracji działal‑
ności gospodarczej, zarówno w układzie międzynarodowym, jak i lokalnym. Tworzą tym 
samym nowe otoczenie i sprawiają, że rodzą się nowe wyzwania dla różnych uczestników 
rynku. Sprostanie im wymaga przedefiniowania podejścia do własnych zasobów, a także 
nawiązania nowych relacji z otoczeniem tworzącym nowe możliwości rozwoju.

Książka prezentuje badania i dociekania młodych naukowców oraz ich podejście do 
problemów, z jakimi stykają się przedsiębiorstwa w niestabilnym otoczeniu. Prowokując 
do dyskusji, przedstawia złożoność omawianych procesów obejmujących różne obszary 
działalności przedsiębiorstwa, pozostającego w intensywnych relacjach z otoczeniem.

Wybór tematu należy uznać za w pełni uzasadniony z uwagi na zmiany rynkowe, 
przyspieszanie tempa życia społeczno ‑gospodarczego, skracające się cykle życia, coraz 
większą liczbę produktów i ich wytwórców oraz wirtualizację wielu procesów produk‑
cyjnych i zarządczych (...).  Książka jest (...)  ciekawym, użytecznym przyczynkiem do 
pogłębiania znajomości realiów ekonomicznych i zarządczych współczesnego życia 
społeczno ‑gospodarczego.

 z recenzji prof Jacka Brdulaka

POLSKA. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej

red. Marzenna A. Weresa

Jak polska gospodarka plasuje się na tle pozostałych gospodarek państw członkow‑
skich Unii Europejskiej? Czy w ostatniej dekadzie został osiągnięty skok rozwojowy 
i cywilizacyjny, który był marzeniem wielu Polaków, kiedy w maju 2004 roku Polska 
wstępowała do Unii? W jakim stopniu członkostwo w UE przełożyło się na wzrost 
konkurencyjności Polski i doprowadziło do istotnych zmian gospodarczych, polegają‑
cych na przejściu od konkurowania zasobami do konkurowania wiedzą? Poszukiwanie 
odpowiedzi na te pytania jest celem analiz prowadzonych w tej monografii. Wyniki 
tych badań pozwalają określić pozycję konkurencyjną Polski w Unii Europejskiej 
dziesięć lat po przystąpieniu naszego kraju do tego ugrupowania integracyjnego. 
Polska gospodarka została ukazana w szerszej perspektywie porównawczej, czyli na 
tle gospodarek pozostałych członków Unii Europejskiej.

W monografii analizie poddano poszczególne determinanty pozycji konkurencyj‑
nej Polski, zarówno z perspektywy ilościowej, jak i jakościowej. Pozwala to zarysować 
przyszłe tendencje i wskazać obszary priorytetowe w polityce gospodarczej.
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