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dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr  Anny Białek-Jaworskiej w 

postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 

ekonomia i finanse 

1. Uwagi wstępne 

Podstawą mojej recenzji jest pismo Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak z dnia 19. 07. 2019 r., informujące mnie o powierzeniu 

mi przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów roli recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny 

Białek-Jaworskiej. 

Oświadczam, że otrzymana przeze mnie dokumentacja jest kompletna w myśl Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19. stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 30.01.2018, poz. 261). 

2. Sylwetka Habilitantki 

Pani Anna Białek-J aworska jest magistrem ekonomii. Studia na kierunku Ekonomia (specjalność: 

Bankowość i Finanse), na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE) Uniwersytetu Warszawskiego (UW), 

ukończyła w 2001 r., broniąc pracy magisterskiej pt. Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 

realizacji polityki mieszkaniowej państwa (studium teoretyczna-faktograficzne). Praca ta wyróżniona 

została III nagrodą w kategorii prac magisterskich IX Edycji Konkursu prac magisterskich i doktorskich 

poświęconych inicjatywom społeczno-ekonomicznym im. prof. Witolda Kuli zorganizowanego przez 

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w porozumieniu z WNE UW. 

Pani Anna Białek-Jaworska uzupełniała wykształcenie zdobyte W ramach studiów uczestnicząc w 
studiach podyplomowych. W roku 2004 ukończyła studia podyplomowe pt. Bankowość hipoteczna i 

rynek nieruchomości zorganizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ponadto na tymże wydziale, w latach 2007- 2008 była słuchaczką studiów podyplomowych 

Rachunkowość i Podatki. 



W latach 2001 — 2006 Habilitantka odbywała studia doktoranckie na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. pani Białek-Jaworska uzyskała stopień 

doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse na podstawie dysertacji Przesłanki, 

kryteria i mechanizmy optymalizacji systemu kredytowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce 

(studium teoretyczna-empiryczne) (promotor prof. dr hab. Władysław Baka). 

Od lipca 2006 do września 2017 Anna Białek-Jaworska zatrudniona była jako adiunkt w Katedrze 

Bankowości, Finansów i Rachunkowości, na Wydziale Ekonomicznym UW. Od 1 października do dnia 

dzisiej szego zatrudniona jest w tej samej katedrze na stanowisku starszego wykładowcy. 

Odebrane wykształcenie oraz praca na Wydziale Ekonomicznym UW, jak sądzę, miały wpływ na 

ukształtowanie się zainteresowań naukowych Habilitantki. Zainteresowania te koncentrują się głównie 

na tematyce związanej z finansami przedsiębiorstw i wpływem polityki pieniężnej na decyzje 

podejmowane przez przedsiębiorstwa. 

3. Ocena dorobku naukowego 

3.1. Ocena osiągnięcia naukowego wskazanego przez Habilitanta stosownie do zapisu w art. 16 

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

z 14.03.2003 r., (Dz. U. 2003 nr  65 poz. 595), z późniejszymi zmianami 

We wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego jako podstawowe osiągnięcie 

naukowe Autorka wskazała cykl jedenastu powiązanych tematycznie publikacji pt. Finansowanie i 

decyzje alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych. Cykl publikacji zawiera jedną monografię naukową, 

dziesięć artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach (wtym 2 z listy J CR) oraz jeden rozdział 

w międzynarodowej pracy zbiorowej. Na ów cykl składają się następuj ące publikacje: 

1. Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe, 

CeDeWu, 2018 r., Warszawa, s. 410, MNiSW — 25 pkt. (udział Habilitantki — 100%). 

2. Do Polish non-financial listed companies hold cash to lend money to other firms?, Economics and 

Business Review, 2017, Vol. 3 (17), No. 4, ss. 87-110, MNiSW — 15 pkt, (lista B), (udział Habilitantki 

— 100%). 

3. Chapter 12. The sources of corporate savings in the era of financialization, s. 180-196 [in:] A. 

Gemzik-Salwach, K. Opolski, F inancialization and the Economy, 20] 7, Routledge Taylor & Francis 

Group, rozdział w pracy zbiorowej (MNiSW — 5 pkt), (udział Habilitantki — 100%). 

4. Determinanty oszczędności i nadpłynności przedsiębiorstw w Polsce, Bank i Kredyt, 2016, Vol. 47 

No. 2, ss. 153-194, (współautor N. Nehrebecka), MNiSW — 14 pkt, (lista B), (wg oświadczenia 

współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej wynosi 50%). 



5.  Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego, Nauki o Finansach, 

2016, Vol.  1(26), ss. 81-109, (współautor N .  Nehrebecka), MNiSW — 14 pkt, (lista B),  (wg 

oświadczenia współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej wynosi 50%). 

6.  The role o f  trade credit in business operations, Argumenta Oeconomica, 2016, 2(37), ss. 189-231, 

(współautor N .  Nehrebecka), MNiSW — 15 pkt, (lista A, IF w r. 2016: 0,108), (wg oświadczenia 

współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej wynosi 50%). 

7 .  Rola kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011, Nauki o 

Finansach, 2014,Vol. 20 No. 3 ,  ss. 61-10, (współautor N .  Nehrebecka), MNiSW — 14 pkt, (lista B),  

(wg oświadczenia współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej wynosi 50%). 

8. Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków 

kredytowych, Ekonometria, 2016, Vol. 3(53), ss. 115-145, (współautor N .  Nehrebecka), MNiSW — 14 

pkt, (lista B),  (wg oświadczenia współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej wynosi 45%). 

9. Inwestycje dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, 

Nauki o Finansach, 2015, Vol. 23 No. 2,  ss. 22-40, (współautor N .  Nehrebecka), MNiSW — 14 pkt, 

(lista B) ,  (wg oświadczenia współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej wynosi 50%). 

10. Inwestycje polskich przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność kredytu bankowego, Studia 

Ekonomiczne, 2015, Vol. 86 No. 3 ,  ss. 366-385, (współautor N .  Nehrebecka), MNiSW — 13 pkt, 

(lista B),  (wg oświadczenia współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej wynosi 50%). 

11. Biotech spin-ojj” business models for the internationalization strategy, Baltic Journal of 

Management, 2016, Vol. 11 No. 4, ss. 380-404, (współautor R. Gabryelczyk), MNiSW — 15 pkt, 

(lista A, 15 pkt, IF=0,470, IF5=1,0), (wg oświadczenia współautorki, udział A. Białek-Jaworskiej 

wynosi 50%). 

Zgodnie z deklaracją Habilitantki celem głównym przedsięwzięcia naukowego przedstawionego 

do oceny jest „sprawdzenie, czy dostęp do źródeł finansowania przedsiębiorstw niefinansowych i 

ich decyzje alokacyjne gwarantują ich rozwój”. Odpowiedź na tak postawione pytanie badawcze 

zostało przez Habilitantkę rozpisane na trzy główne pytania: 

1. Jakie są uwarunkowania wykorzystania kredytu bankowego przez przedsiębiorstwa niefinansowe w 

Polsce? 

2. Co charakteryzuje rezerwy płynności przedsiębiorstw niefinansowych? 

3.  Czy  przedsiębiorstwa niefinansowe utrzymujące rezerwy płynności ograniczają inwestycje, ponieważ 

finansują nimi inne przedsiębiorstwa? 

W odniesieniu do każdego z ww. pytań głównych sformułowane zostały pytania szczegółowe 

Każde z pytań głównych i szczegółowych przyporządkowano do dwóch grup tematycznych. Jedna grupa 

zawiera wątki tematyczne związane z finansowaniem działalności przedsiębiorstw, a natomiast 
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dotyczy decyzji alokacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Ponadto do każdej z grup 

Habilitantka przyporządkowała stosowne publikacje z cyklu publikacji stanowiących główne 

osiągnięcie badawcze. 

Grupa pytań związanych z pytaniem głównym nr l wpisuje się w nurt badań empirycznych 

poświęconych determinantom struktury kapitału przedsiębiorstw niefinansowych. Aby odpowiedzieć na 

to pytanie, Habilitantka rozważała kwestię wpływu polityki monetarnej na finansowanie przedsiębiorstw 

kredytem bankowym. Ponadto próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy zdolność do samofinansowania 

się przedsiębiorstw zmniejsza zapotrzebowanie na finansowanie działalności kredytem bankowym ? 

Problemy te były przedmiotem rozważań w artykule Rola kredytu bankowego w finansowaniu 

przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011, Nauki o Finansach, 2014,Vol. 20 No. 3, ss. 61-101, 

(współautor N. Nehrebecka; nr 7 na liście publikacji stanowiących podstawowe osiągnięcie naukowe). 

W artykule tym Autorki podjęły próbę weryfikacji teorii hierarchii źródeł finansowania na próbie 

polskich przedsiębiorstw niefinansowych. W artykule postawiono aż siedem hipotez. Hipotezy: l ,  2, 3, 

4, 5 i 6 odnoszą się do skłonności finansowania kredytem (głównie bankowym) w zależności od"  

odpowiednio: rentowności, płynności, wielkości przedsiębiorstw, wielkości zabezpieczeń, zagrożenia 

bankructwem, udziału kapitału zagranicznego i państwowego. Z kolei hipoteza 7 dotyczy wpływu stopy 

WIBOR3M i efektywnego kursu walutowego na skłonność przedsiębiorstw do finansowania działalności 

krótkoterminowym kredytem bankowym. Wszystkie hipotezy poddano weryfikacji na podstawie danych 

pochodzących z bilansów oraz rachunków zysków i strat polskich przedsiębiorstw, ze sprawozdań 

statystycznych rocznych F—02 i kwartalnych F-Ol/I—Ol, za lata 1995-2011. Na potrzeby badań 

skonstruowano modele ekonometryczne dla kredytu krótko- i długoterminowego opisujące wpływ trzech 

kategorii czynników: makroekonomicznych, mikroekonomicznych (związanych z wewnętrzną sytuacją 

finansową) oraz czynników strukturalnych (np. forma prawna, kierunek sprzedaży). Analizę 

przeprowadzono na podstawie danych panelowych z lat 1995-2011. Do oszacowania parametrów 

wykorzystano uogólnioną metodę momentów (GMM - Generalised Methods of Moments). Uzyskane 

wyniki wskazują na to, iz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w Polsce wykorzystują kredyt bankowy 

w znacznie mniejszym stopniu, niż umożliwia im to zdolność kredytowa. Zgodnie z teorią hierarchii 

źródeł finansowania „rentowne małe i średnie przedsiębiorstwa, zdolne do samofinansowania dzięki 

generowanej pieniężnej nadwyżce finansowej, w niższym stopniu finansują się długoterminowym i 

krótkoterminowym kredytem bankowym, a MSP z wyższą płynnością w niższym stopniu finansują się 

krótkoterminowym kredytem bankowym”. Z kolei „duże przedsiębiorstwa zdolne do generowania 

pieniężnej nadwyżki finansowej, mają wyższą skłonność do zaciągania krótkoterminowych kredytów 

bankowyc ”. Uzyskane rezultaty, zdaniem Autorek, pozwalają na wyciągnięcie wniosku odnośnie do 

negatywnego wpływu polityki monetarnej oddziałującej na stopy procentowe oraz kurs walutowy, na 
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skłonność przedsiębiorstw w Polsce do finansowania działalności kredytem krótkoterminowym. Nadto 

z uzyskanych rezultatów, zdaniem Autorek, można wyciągnąć wniosek, iż z opóźnieniem o jeden okres, 

polityka monetarna oddziałuj ąca na stopy procentowe, wpływa na zmniejszenie wykorzystania nowych 

długoterminowych kredytów bankowych w dużych przedsiębiorstwach w większym stopniu niż w 

małych firmach. Natomiast w średnich i dużych przedsiębiorstwach stwierdzono dodatni wpływ na 

skłonność do wykorzystania krótkotenninowego kredytu bankowego. Stwierdzono również pozytywny 

opóżniony wpływ efektywnego kursu walutowego na skłonność do finansowania krótkoterminowym 

kredytem bankowym i wykorzystanie kredytu krótkoterminowego. Z opisu uzyskanych rezultatów 

wynika również, iż „przedsiębiorstwa zagraniczne, firmy z udziałem kapitału zagranicznego i 

przedsiębiorstwa państwowe mają niższą skłonność do zaciągania długoterminowych kredytów 

bankowych, a spośród nich małe i średnie przedsiębiorstwa, także niższą skłonność do finansowania 

krótkoterminowymi kredytami bankowymi”. Zdaniem Autorek, „eksporterzy wykazują wyższą 

skłonność do finansowania kredytami bankowymi długoterminowymi i krótkoterminowymi, a wśród 

nich MSP wykorzystują kredyty krótkoterminowe w wyższym stopniu niż nieeksporterzy”. Ponadto 

uzyskane rezultaty wskazują na pozytywne zależności między zaciąganiem kredytów długoterminowych 

a płynnością finansową, zabezpieczeniem w formie elementów majątku trwałego, czy też odsetkową 

tarczą podatkową. 

Wysoko oceniam artykuł Rola kredytu bankowego wjinansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w 

latach 1995-2011 ze względu na umiejętnie postawiony problem badawczy, użyte zaawansowane 

metody ekonometryczne, dobre osadzenie badań w literaturze przedmiotu oraz interesujące 

wnioski. Artykuł przyczynia się do rozwoju dyscypliny Ekonomia i finanse przez to, że 

zaproponowano kompleksowe modele, w których skłonność do wykorzystania zewnętrznych 

źródeł finansowania, jakimi są kredyty bankowe, tłumaczy się zarówno czynnikami o charakterze 

mikro-, jak i makroekonomicznym. Sformułowane niżej wątpliwości i uwagi krytyczne 

bynajmniej nie umniejszają bardzo wysokiej oceny artykułu. 

Wątpliwości i uwagi krytyczne: 

1. Autorki posługują się określeniem: skłonność przedsiębiorstw niefinansowych do zaciągania 

kredytów; nie zamieszczają jednak definicji tego pojęcia. Jest to zaskakujące, gdyż pojęcie to 

występuje w hipotezach H2-H7. Pojęcie ”skłonność” jest raczej wykorzystywane, gdy w 

badaniach wykorzystuje się modele probitowe, ewentualnie logitowe. Powstaje zatem pytanie, 

czy model GMM jest właściwym narzędziem do badania skłonności do zaciągania kredytów? 

2. Wyrażam wątpliwość co do wniosków Autorek odnośnie do wpływu polityki monetarnej na 

wykorzystanie kredytów. W latach 1995-2011 stopy procentowe raczej malały, choć były okresy 

wzrostów. Nie wiem w jaki sposób można w ogóle zweryfikować hipotezę o wpływie polityki 
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monetarnej, która może być zmienna w czasie (same Autorki o tym piszą na ss.86-87), na 

skłonność do zaciągania kredytów. Rozumiem, że polityka restrykcyjną, ograniczająca podaż 

pieniądza poprzez podnoszenie stóp procentowych banku centralnego ma wpływ negatywny, 

ale do tego nie potrzeba badań. Natomiast wyciąganie ogólnych wniosków o zależności między 

polityką monetarną a skłonnością (?) do zaciągania kredytów krótkoterminowych, na podstawie 

przeprowadzonych badań, wydaje mi się przesadzone (zob. też uwaga poniżej). 

3. Powstaje wątpliwość, czy analiza wykorzystania przez przedsiębiorstwa nowych kredytów 

bankowych (zaciągnięcie nowych kredytów bankowych) jest wystarczającą przesłanką do oceny 

wpływu polityki monetarnej na decyzje przedsiębiorstw 0 zadłużeniu w banku. Czy pozytywna 

weryfikacja hipotezy o ujemnej zależności między skłonnością przedsiębiorstw niefinansowych 

do zaciągania krótkoterminowego kredytu bankowego, a poziomem WIBOR3M i wysokością 

efektywnego kursu walutowego (por. s. 93), jest wystarczająca do takiej oceny? 

4. Generalna uwaga jest taka: Autorki skonstruowały duże modele, wprowadziły wiele zmiennych 

objaśniających, jednak wydaje się, że komentując uzyskane rezultaty, nieco je 

nadinterpretowaly. 

5. Autorki nie zamieściły legendy dotyczącej poziomów istotności uzyskanych wyników badań. 

Jest to tym bardziej mylące, że w Tabeli 1. Symbol „*” służy jako oznaczenie odnośnika. Nie 

wiadomo też, jakich poziomów istotności dotyczą symbole „#” i „##”. 

Wyniki przedstawione W artykule 7 dały asumpt do kolejnych badań, tym razem poświęconych 

wykorzystaniu przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) dostępu do kredytu bankowego w celu 

udzielania kredytu handlowego innym przedsiębiorstwom. Omówieniu badań nad tym zagadnieniem 

poświęcony jest artykuł The role of trade credit in business Operations, Argumenta Oeconomica, 2016, 

2(37), ss. 189-231, (współautor N. Nehrebecka; nr 6 na liście publikacji stanowiących podstawowe 

osiągnięcie naukowe; obecnie 40 pkt.). Artykuł podejmuje trzy zasadnicze kwestie: 

i. stawia pytanie o determinanty kredytu kupieckiego, 

ii. rozważa problem wpływu polityki pieniężnej na kredyt kupiecki, 

iii. podejmuje problem relacji między kredytem kupieckim a bankowym. 

Również w tym artykule Autorki przedstawiają koncepcję badań opartą na rozbudowanych 

modelach ekonometrycznych. Rolę zmiennej objaśnianej we wszystkich tych modelach pełni kredyt 

handlowy netto rozumiany jako różnica między zobowiązaniami handlowymi i należnościami. Autorki 
osobno modelują kredyt kupiecki udzielony i uzyskany. Lista zmiennych objaśniających jest 

rozbudowana. Obejmuje m.in. wskaźniki finansowe odnoszące się do: kapitału obrotowego netto, stopy 

wzrostu przychodów ze sprzedaży, rentowności, ryzyka finansowego. Nadto uwzględnia 3-miesięczną 

stopę WIBOR, efektywny kurs walutowy oraz zmienne autoregresyjne (opóźnienia pierwszego i 
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drugiego rzędu). Analiza empiryczna wykorzystania kredytu kupieckiego została przeprowadzona na 

podstawie danych panelu jednostkowego, niezbilansowanego, pochodzących z bilansów i rachunków 

zysków i strat polskich przedsiębiorstw, przedstawionych w raportach GUS. Dane pochodzą z rocznych 

sprawozdań F-02 za lata 1995—2011 (około 50 000 przedsiębiorstw rocznie). Podobnie, jak w uprzednio 

omówionym artykule, do oszacowania parametrów modeli wykorzystano uogólnioną metodę momentów 

(GMM). Uzyskane rezultaty, zdaniem Autorek, świadczą o tym, że za determinanty kredytu kupieckiego 

można uznać Wielkość firmy, reprezentowaną przez nią branżę, udział eksportu w sprzedaży i udział 

własności zagranicznej w kapitale zakładowym, a także stopę procentową oraz kurs walutowy, które są 

odzwierciedleniem prowadzonej polityki pieniężnej. Stwierdzono, że kredyty kupieckie są 

komplementarne w stosunku do krótkoterminowych kredytów bankowych w odniesieniu do średnich i 

dużych firm. W przypadku tych firm wyższy stopień krótkoterminowego finansowania bankowego 

zwiększa skłonność do korzystania z kredytu kupieckiego netto. W przypadku małych firm stwierdzono 

występowanie zjawiska substytucyjności. 

W mojej opinii artykuł jest ciekawym przykładem solidnych badań nad rolą kredytu 

kupieckiego. Zastosowana metodologia jest poprawna. Na podkreślenie zasługuje rozmach badań 

przejawiający się w dużej liczbie firm objętych badaniem. Wkładu w rozwój teorii finansów 

upatrywałbym w sposobie ujęcia problemu (oddzielne badania dla kredytu udzielonego i 

uzyskanego), kompleksowości podejścia (rozbudowany model) i podjęciu próby określenia wpływu 

czynnika makroekonomicznego, jakim jest polityka pieniężna na wykorzystanie kredytu 

kupieckiego. 

Z przeprowadzonych badań wynika także, iż większe możliwości wzrostu i większe możliwości 

samofinansowania pozwalają firmom na zwiększenie udzielanego kredytu kupieckiego. Wniosek ten 

skłonił Habilitantkę do poszukiwania odpowiedzi na kolejne pytanie badawcze. Postawiła ona pytanie, 

czy kredyt handlowy może rozwiązać problem racjonowania kredytów przez banki poprzez 

redystrybucję rezerw płynności przedsiębiorstw niefinansowych. Wyniki badań poświęconych temu 

zagadnieniu zostały omówione w artykule pt. Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału 

kredytu handlowego, Nauki 0 F inansach, 2016, Vol. 1(26), ss. 81-109, (współautor N. Nehrebecka; nr 5 

na liście publikacji stanowiących podstawowe osiągnięcie naukowe). W artykule tym Autorki podjęły 

próbę analizy efektu redystrybucji oszczędności (w tym pochodzących z przyznanego kredytu 

obrotowego) z wykorzystaniem kredytu handlowego od sprzedawcy do nabywcy nieposiadającego 

płynności lub zdolności kredytowej. Do badań wykorzystano panelowy model wektorowej autoregresji 

(VAR). Analizę empiryczna przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych 

niezbilansowanych, pochodzących z rocznych sprawozdań statystycznych F -02 przedsiębiorstw 

zatrudniających co najmniej 10 pracowników, za lata 1995- -2012. Autorki przeprowadzi analizę 
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efektu redystrybucji oszczędności za „pośrednictwem kanału kredytu handlowego z uwzględnieniem 

potencjalnych skutków w postaci zatorów płatniczych”. Sformułowały dwie główne hipotezy. Według 

pierwszej z nich „wysokie zasoby płynnych rezerw (oszczędności) przedsiębiorstw powodują powstanie 

zatorów płatniczych w rezultacie działania efektu redystrybucji od przedsiębiorstw posiadających 

oszczędności do małych przedsiębiorstw doświadczających problemów z płynnością”. Z kolei druga 

hipoteza powtarza za pierwszą, iż nadmierne oszczędności przedsiębiorstw (nadpłynność) prowadzą do 

powstania zatorów płatniczych, ale tym razem stwierdzenie to dotyczy tych przedsiębiorstw, które 

doświadczyły spadku sprzedaży na skutek „spadku pieniądza w obiegu”. Zastosowanie modelu VAR 

umożliwiło zbadanie reakcji rezerw płynności na szoki w zmiennych opisuj ących efekt redystrybucji, do 

których zaliczono: „otrzymany kredyt handlowy, udzielony kredyt handlowy, krótkoterminowy kredyt 

bankowy i zdolności do samofmansowania przedsiębiorstw (cash flow z działalności operacyjnej) dla 

całej próby i odrębnie dla przedsiębiorstw z niską płynnością”. Uzyskane rezultaty pozwoliły Autorkom 

na wyciągnięcie ogólnego wniosku, iż „efekt redystrybucji rezerw płynności zakumulowanych z 

przyznanego kredytu bankowego i pożyczek, od przedsiębiorstw z wysokimi rezerwami płynności do 

przedsiębiorstw doświadczających problemów z płynnością, powoduje problemy ze ściągalnością 

należności i pogłębia poziom zatorów płatniczych”. 

Moja ocena artykułu jest pozytywna. Na uwagę zasługuje kompleksowość badań 

przeprowadzonych z użyciem zaawansowanego instrumentarium. Warto wspomnieć, że Autorki 

wykorzystały bardzo duży zbiór danych - 528780 obserwacji. Lektura artykułu skłania do zadania 

pytań i formułowania opinii, w tym także szczegółowych. Przykładowo, w modelu występuje 

zmienna zero-jedynkowa Test2 oznaczająca zatory płatnicze, przyjmująca wartość 1, jeśli (rotacja 

zobowiązań — rotacja należności) > 0, a 0 w przeciwnym przypadku. Sądzę, że zastosowanie tak 

zdefiniowanej zmiennej ma sens wtedy, gdy wartości zobowiązań i należności liczone są na tej 

samej podstawie (np. przychodów ze sprzedaży). W artykule ta kwestia nie została wyjaśniona. W 

tekście artykułu zauważyłem drobne potknięcia stylistyczne, które jednak nie wypaczyły toku 

rozumowania. Bardziej poważne wątpliwości pojawiają się natomiast w związku z formułowanymi 

hipotezami oraz uogólnieniami formułowanymi na kanwie uzyskanych rezultatów. 

1. Na s. 83 sformułowane zostały hipotezy H] i H2. Omówieniu weryfikacji tych hipotez 

poświęcony jest de facto cały artykuł. W mojej opinii hipoteza podlegająca weryfikacji 

statystycznej powinna” się ograniczać do jednego zdania twierdzącego. Tymczasem, w szczególności 

w przypadku hipotezy Hl, mamy do czynienia nie tylko z szeregiem zdań oznajmujących 

wskazujących na występowanie określonych zjawisk, ale również z próbami wyjaśnienia ich 

przyczyn i konsekwencji. Trudno się zgodzić z tym, aby te wszystkie stwierdzenia i objaśnienia 

mogły być zawarte w ramach jednej hipotezy poddawanej weryfikacji statystyczne' 



2. Na s. 83 Autorki definiują zatory płatnicze w następujący sposób: „...zatory płatnicze są 

identyfikowane na podstawie wystąpienia dodatniej różnicy rotacji zobowiązań i rotacji 

należności, a mierzone udziałem należności handlowych w przychodach ze sprzedaży”. (Nie 

rozumiem tej definicji zatoru. Wg powyżej definicji zator pojawia się w każdej sieci handlowej 

(spełniony warunek), ale jego skala jest niewielka, bo należności są niskie?) 

Jednocześnie na s. 89, pod Tabelą 1 pojawia się następujący zapis: „Na podstawie rys. 1 

zaobserwowano, iż małe firmy, o ograniczonej płynności (z wyższą rotacją zobowiązań handlowych 

niż należności handlowych na skutek zatorów płatniczych), otrzymują większe kredyty handlowe 

od 1996 r. do 2007 r.” Wydaje się, że Autorki popełniły błąd petitio principi (błąd błędnego koła w 

rozumowaniu). Być może jest to efektem nieprecyzyjnego sformułowania. 

3. Można mieć zastrzeżenia co do samej próby pomiaru zatorów płatniczych na poziomie 

pojedynczego podmiotu. Zatory płatnicze raczej należy rozumieć dynamicznie — jako problem 

płynności w przedsiębiorstwach w kolejnych etapach łańcucha wartości, czyli dostawcach, na 

skutek wydłużania terminów płatności przez odbiorców. 

4. Artykuł dostarcza argumentów na rzecz tezy, iż czasami trudno jest „uzgodnić” wyniki 

uzyskane na podstawie modeli ekonometrycznych wykorzystujących masowe dane statystyczne 

(chodzi o podejście w pewnym sensie makroekonomiczne) z wnioskami wynikającymi z badań nad 

pojedynczymi obiektami (podejście mikroekonomiczne). Autorkom też nie w każdym przypadku 

to się udało. Przykładowo na s. 95. znajdujemy takie oto zdanie: „Przedsiębiorstwa zagrożone 

upadłością zwiększają cash flow z działalności operacyjnej, gdyż wykazują niższe oszczędności i 

mają ograniczony dostęp do finansowania krótkoterminowymi kredytami lub pożyczkami z 

instytucji finansowych.” Obserwacje przedsiębiorstw zagrożonych upadłością takiego wniosku nie 

potwierdzają. Przedsiębiorstwa zagrożone upadłością na ogół miewają trudności jeśli idzie o 

utrzymanie płynności finansowej. Z kolei na s. 106 widnieje stwierdzenie, iż „...nadpłynność 

sektora przedsiębiorstw zmusza przedsiębiorstwa doświadczające spadku sprzedaży na skutek 

spadku pieniądza w obiegu do zwiększania cash flow z działalności operacyjnej w celu zwiększenia 

ich możliwości samofinansowania.” Ten wniosek także nie znajduje potwierdzenia jeśli idzie o 

obserwacje w skali mikro. Spadek sprzedaży prowadzi bowiem do spadku cash jlow z działalności 

operacyjnej. 

5. Autorki wprowadzają pojęcie „spadek pieniądza w obiegu” (por. np. hipoteza H2 s.83.). 

Pojęcie to kojarzy się raczej z podstawową kategorią z zakresu polityki pieniężnej („ilość pieniądza 

w obiegu”), a nie z finansami przedsiębiorstw. Autorki używają tego pojęcia w znaczeniu 

ograniczenia zakupów przez oszczędzające przedsiębiorstwa. Tym bardziej jest to mylące, że 

pojęcie to wyjaśnione zostaje dopiero w końcowej części artykułu (na s. 104). 



Ostatnim pytaniem odnośnie do problematyki uwarunkowania wykorzystania kredytu 

bankowego przez przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce (pierwsze główne pytanie badawcze) jest 

pytanie o dostęp przedsiębiorstw niefinansowych do finansowania kredytem bankowym w kontekście 

relacji między dochodem podatkowym a księgowym wynikiem finansowym. Temu zagadnieniu m.in. 

poświęcona została monografia: Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez 

przedsiębiorstwa niefinansowe, CeDeWu, 2018 r., Warszawa, s. 410, (nr 1 na liście publikacji 

stanowiących podstawowe osiągnięcie naukowe). Zakres tematyczny tej pozycji jest jednak szerszy. 

Pierwsza część ksiązki obejmuje trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale Habilitantka omawia miary i 

kryteria jakościowe informacji sprawozdawczej przedsiębiorstw, mając głównie na uwadze zgodność 

wyniku finansowego z dochodem podatkowym. Rozdział drugi poświęcony został zależności między 

strukturą kapitału a jakością informacji sprawozdawczej dostarczanej przez przedsiębiorstwa. 

Szczególną uwagę Autorka zwróciła na relacje między cechami jakościowymi informacji 

sprawozdawczej a wykorzystaniem kredytu bankowego. W rozdziale trzecim Habilitantka przedstawiła 

wyniki własnych badań dotyczących wpływu prawa podatkowego na sprawozdawczość finansową w 

kontekście zgodności księgowego wyniku finansowego i dochodu podatkowego. Na potrzeby badań 

wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych niefinansowych spółek akcyjnych i z ograniczoną 

odpowiedzialnością z lat 2003-2014. Habilitantka przeprowadziła badania z wykorzystaniem regresji 

panelowej (dwa podstawowe modele przedstawione zostały na ss. 138-139). Uzyskane rezultaty 

pozwalają na pozytywną weryfikację hipotez, iż: 

i. przedsiębiorstwa generuj ące sprawozdania finansowe o wyższej jakości charakteryzują się dłuższą 

zapadalnością kredytu bankowego, 

ii. przedsiębiorstwa generujące sprawozdania finansowe o wyższej jakości ponoszą niższe koszty 

finansowania działalności kredytem bankowym, 

iii. przedsiębiorstwa rentowne z wyższą zgodnością wyniku finansowego z dochodem podatkowym, 

w większym stopniu finansują się długiem, w tym kredytem bankowym. 

Kolejne badania, z wykorzystaniem regresji logitowej wskazały na fakt, iż firmy z lepszą reputacją 

i wyższą jakością kredytową są bardziej skłonne do emisji obligacji korporacyjnych niż do zaciągania 

kredytu bankowego. Z kolei wyniki estymacji modeli panelowych z wykorzystaniem uogólnionej 

metody najmniej szych kwadratów z uwzględnieniem autokorelacji i heteroskedastyczności wskazały na 

substytucyjność finansowania kredytem bankowym i emisją obligacji korporacyjnych. W części drugiej, 

obejmuj ącej dwa rozdziały, Autorka podejmuje zagadnienie udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe. W rozdziale czwartym, opierając się na literaturze przedmiotu, Autorka omawia motywy 

udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Autorka uwzględniła zarówno motywy 

zgłaszania popytu na finansowanie pożyczkami od przedsiębiorstw niefinansowych, jak i motywy 
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podażowe sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa niefinansowe 

wykorzystują oszczędności do udzielania pożyczek przedsiębiorstwom niewchodzącym w skład grup 

kapitałowych.. 

Rozdział piąty poświęcony został omówieniu wyników własnych badań odnośnie do: 

i. determinant utrzymywania gotówki (oszczędności) przez pożyczkodawców, którymi są 

przedsiębiorstwa niefinansowe, 

ii. determinant udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe, 

iii. wpływu udzielania pożyczek na kondycję finansową pożyczkodawcy. 

Generalnie uzyskane rezultaty potwierdzają wyniki uzyskane wcześniej przez samą Autorkę i 

innych badaczy. I tak wyniki m.in. potwierdzają, że rentowne przedsiębiorstwa utrzymują wyższe płynne 

rezerwy. Wysokość tych rezerw nie zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W procesie badawczym 

pozytywnie zweryfikowano hipotezy badawcze, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa niefinansowe 

linansujące się kredytem bankowym, mają wyższą skłonność do udzielania pożyczek. Można oczekiwać 

wystąpienia efektu redystrybucji oszczędności pochodzących z akumulacji środków pieniężnych i 

kredytu bankowego do innych przedsiębiorstw w formie pożyczek. Można postawić pytanie, dlaczego 

autorki w ogóle posługują się pojęciem redystrybucji, a nie dystrybucji. Czym to uzasadniają? Przecież 

nie jest to redystrybucja w rozumieniu finansów publicznych, czyli poprawianie rynku na skutek 

nierównej dystrybucji dochodów pierwotnych. Jeśli chodzi o rezultaty badań w kwestii wpływu 

udzielania pożyczek na kondycję pożyczkodawcy, to ustalono m.in., iż udzielanie pożyczek przez 

przedsiębiorstwa niefinansowe zmniejsza wielkość inwestycji rzeczowych, zmniejsza rentowność 

aktywów i generalnie ogranicza możliwości rozwoju pożyczkodawców. Ponadto pozytywnie 

zweryńkowano hipotezę, iż udzielanie pożyczek poza grupą kapitałową wpływa na zmniejszenie 

wypłacanych dywidend, przeciwnie niż w przypadku pożyczek wewnątrzgrupowych. (Czy nie jest 

zasadne pytanie, że ta zależność jest oczywista?) 

Moja ogólna ocena monografii: Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek 

przez przedsiębiorstwa niefinansowe jest bardzo wysoka. Jest to jedna z niewielu publikacji 

przedstawiająca wyniki badań, gdzie obiektem badań są przede wszystkim prywatne 

przedsiębiorstwa niefinansowe, nienotowane na giełdzie papierów wartościowych. Praca jest 

bardzo zaawansowana pod względem metodycznym. Można ją włączyć, podobnie, jak inne prace 

Habilitantki, do nurtu określanego mianem finansów empirycznych. Wyniki przedstawione w 

monografii odnoszą się zarówno do pierwszego, jak i drugiego głównego pytania badawczego. 

Realizacji pierwszego celu badawczego, czyli odpowiedzi na pytanie: jakie są uwarunkowania 

wykorzystania kredytu bankowego przez przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce, służą badania 

mające na celu ustalenie, czy wyższa zgodność wyniku finansowego z dochodem po atkowym 
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ogranicza dostęp przedsiębiorstw niefinansowych do finansowania kredytem bankowym. 

Uzyskane rezultaty Habilitantka komentuje twierdząc, że „na ograniczenie wykorzystania kredytu 

bankowego wpływa utrata cech jakościowych informacji finansowej w wyniku wyższej zgodności 

wyniku finansowego z dochodem podatkowym małych przedsiębiorstw” (Autoreferat, s. 18). 

Przechodząc do porządku dziennego nad różnorodnością poglądów na temat wpływu zgodności 

wyniku księgowego i dochodu podatkowego na jakość informacji finansowej (ss. 67-90 monografii), 

stanowisko Habilitantki można by przedstawić w sposób następujący: małe przedsiębiorstwa 

(podobnie, jak każde inne) próbują minimalizować obciążenia podatkowe. Dążą zatem do 

minimalizacji dochodu podatkowego. Będąc pod presją przepisów podatkowych próbują uzgodnić 

wynik finansowy z dochodem podatkowym. Stosują w tym celu różne zabiegi, w tym także 

manipulowanie zyskami (earnings management), doprowadzając do obniżenia jakości informacji 

finansowej. Akceptując taki sposób rozumowania, wyrażam jednak wątpliwość, czy 

zaprojektowane przez Habilitantkę badania pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie do 

zależności przyczynowo-skutkowej między słabą jakością informacji finansowej (przyczyna), a 

słabym wykorzystaniem kredytów bankowych (skutek). Modele panelowe przedstawione na ss. 

138-139 ujmują odwrotnie tę zależność. 

Drugiego pytania badawczego (Co charakteryzuje rezerwy płynności przedsiębiorstw 

niefmansowych?), oprócz monografii dotyczą następujące publikacje: 

Do Polish non-financial listed companies hold cash to lend money to other firms?, 2017, Economics and 

Business Review, Vol. 3 (17), No. 4, s. 87-110. (nr 2 na liście publikacji stanowiących podstawowe 

osiągnięcie naukowe; obecnie 40 pkt.) 

Chapter 12. The sources of corporate swings in the era of financialization, s. 180-196 [in:] A. Gemzik- 

Salwach, K. Opolski, Financialz'zation and the Economy, 2017, Routledge Taylor & Francis Group, (nr 

3 na liście publikacji stanowiących podstawowe osiągnięcie naukowe) 

Determinanty oszczędności i nadpłynności przedsiębiorstw w Polsce, 2016, Bank i Kredyt, Vol. 47 No. 

2, s. 153-194, (współautor, N. Nehrebecka, nr 4 na liście publikacji stanowiących podstawowe 

osiągnięcie naukowe; obecnie 40 pkt.). 

W artykule Do Polish non-financial listed companies hold cash to lend money to other firms 

Habilitantka przedstawia wyniki badań na próbie 754 niefinansowych spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania na danych panelowych przeprowadzono z 

wykorzystaniem modelu tobitowego i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów. Utrzymywanie 

rezerw gotówki motywowane jest potrzebami transakcyjnymi oraz ochrona przed ryzykiem, w tym także 

dzięki udzielanym pożyczkom środków pieniężnych. Zdaniem Autorki, wyniki badania wskazują na 

przesunięcie akcentu w działalności niefinansowych spółek giełdowych z inwestowania w ywa trwałe 
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na gromadzenie rezerw płynnych środków w celu zabezpieczenia przed ryzykiem, w tym także dzięki 

udzielaniu pożyczek innym podmiotom. 

Wysoko oceniam ten artykuł zarówno ze względu na zastosowany warsztat naukowy, jak i 

uzyskane rezultaty inspirujące do prowadzenia dalszych badań. Jednak interpretacja wyników nie 

jest dla mnie przekonująca. W jaki bowiem sposób udzielanie pożyczek łączy się z potrzebami 

transakcyjnymi i ochrona przed ryzykiem? Nadmieniam, że artykul Do Polish non-financial listed 

companies hold cash to lend money to other firms uzyskał nagrodę najlepszego artykułu (Best paper 

award) zgłoszonego na międzynarodową konferencję International Conference on Accounting, 

Finance and Financial Institutions. Theory Meets Pracice, która odbyła się w Poznaniu w dniach 

19-21 października 2016 r. 

Z artykułem Do Polish non-financial listed companies hold cash to lend money to other firms ściśle 

związany jest rozdział zatytułowany The sources of corporate savings in the era of financialization w 

książce pt. F inancialization and the Economy. Wyniki przedstawione w tym rozdziale potwierdzają 

wnioski przedstawione w artykule Do Polish.... Zastanawiające jest jednak wprowadzenie zarówno 

do modelu regresji panelowej dotyczącego determinant oszczędności (savings), jak i modelu 

logitowego, którego zadaniem jest szacowanie skłonności do oszczędzania, zmiennej zero- 

jedynkowej o nazwie fair_value. Zmienna ta została zdefiniowana w ten sposób, że uzyskuje ona 

wartość 0, gdy niezrealizowane korzyści z inwestycji (unrealizedprojit on investment) skorygowane 

o zmianę netto wartości aktywów, przyjmują wartość zero; w przeciwnym wypadku zmienna 

przyjmuje wartość jeden. Opisując rezultaty badania, Autorka stwierdza, że wpływ wartości 

godziwej na oszczędności (cash holdings) jest nieistotny. Prowadzi ją to następnie do wniosku, że 

dla spółek giełdowych w Polsce wycena według wartości godziwej odgrywa relatywnie mniej 

istotną rolę niż potencjalny dochód z odsetek, czynszów i dywidend. Formułując kolejny wniosek 

Autorka stwierdza, iż polskie spółki giełdowe gromadzące oszczędności, inwestując w 

długoterminowe aktywa finansowe lub nieruchomości inwestycyjne, częściej zabezpieczają się 

przed niepewnością makroekonomiczną niż kierują się kryterium wartości godziwej. Czy nie jest 

to wniosek zbyt daleko idący? Tym bardziej, że w następnym zdaniu Autorka stwierdza, iż 

opierając się na pozytywnej korelacji między wydatkami na nabycie udziałów w jednostkach 

stowarzyszonych a oszczędnościami korporacyjnymi, możemy powiedzieć, że szansa na poprawę 

sytuacji finansowej dzięki uwzględnieniu kryterium wartości godziwej, zachęca firmy do 

zwiększenia skali inwestycji finansowych i tworzenia grup biznesowych. Generalnie, nie rozumiem 

próby połączenia celu inwestowania nadwyżek płynności w aktywa finansowe i nieruchomości 

inwestycyjne ich z wyceną według wartości godziwej. Może tu chodzi o to, że wycena aktywów 
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finansowych wg wartości godziwej w określonych okolicznościach pozwala na wykazywanie 

papierowych zysków i że może to być celem utrzymywania takich inwestycji? 

Uzupełnieniem obrazu, jeśli idzie o determinanty rezerw finansowych przedsiębiorstw 

niefinansowych w Polsce, są wyniki badań dotyczących tym razem przedsiębiorstw niebędących 

spółkami giełdowymi pt. Determinanty oszczędności i nadpłynności przedsiębiorstw w Polsce. 

Wykazano, wg Autorki, że „polskie przedsiębiorstwa gromadzą środki pieniężne w celu zabezpieczenia 

się przed negatywnymi szokami makroekonomicznymi oraz utratą dobrej opinii u kontrahentów i 

dostawców kapitału na skutek zatorów płatniczych. Kierują się zatem motywem przezomościowym”. 

Nowym elementem wprowadzonym przez Autorkę do rozważań było wprowadzenie pojęcia 

„nadpłynność”. Zbadano również czynniki wpływające na wzrost nadpłynności. Wątek nadpłynności 

uznaje za stwarzający perspektywę ciekawych badań. Wątek ten łączy się z pojęciem elastyczności 

finansowej. Z kolei elastyczność finansowa wydaje się mieć istotny związek z niezwykle istotnym we 

współczesnym świecie zagadnieniem innowacyjności przedsiębiorstw. 

Kolejne publikacje przedstawione jako składowe głównego osiągnięcia naukowego Habilitantki, 

dotyczą odpowiedzi na trzecie pytanie, a mianowicie, pytanie o to, czy przedsiębiorstwa niefmansowe 

utrzymujące rezerwy płynności ograniczają inwestycje, ponieważ finansują nimi inne przedsiębiorstwa. 

Są to następujące publikacje: 

Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków 

kredytowych, Ekonometria, 2016, Vol. 3(53), ss. 115-145, (współautor N. Nehrebecka; nr 8 na liście 

publikacji stanowiących podstawowe osiągnięcie naukowe ), 

Inwestycje dywersyjikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, 

Nauki o Finansach, 2015, Vol. 23 No. 2, ss. 22-40, (współautor N. Nehrebecka, nr 9 na liście publikacji 

stanowiących podstawowe osiągnięcie naukowe), 

Inwestycje polskich przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność kredytu bankowego, Studia 

Ekonomiczne, 2015, Vol. 86 No. 3, ss. 366-385, (współautor N. Nehrebecka; nr 10 na liście publikacji 

stanowiących podstawowe osiągnięcie naukowe), 

Biotech spin-ojj" business models for the internationalization strategy, Baltic Journal of Management, 

2016, Vol. 11 No. 4, ss. 380-404, (współautor R. Gabryelczyk; nr 11 na liście publikacji stanowiących 

podstawowe osiągnięcie naukowe). 

Główną wartością artykułu Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od 

cash flow i warunków kredytowych jest analiza czynników determinujących decyzje inwestycyjne 

przedsiębiorstw na podstawie danych z polskich przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej dziesięciu 

pracowników. Dane pochodzą z bilansów oraz rachunków zysków i strat, z rocznych sprawozdań 

statystycznych GUS F-O2 z lat 1995-2012. W niniejszym artykule opisano wyniki adań nad 

14 



determinantami inwestycji odtworzeniowych (w środki trwałe) polskich przedsiębiorstw, uwzględniając 

trzy kategorie czynników: czynniki makroekonomiczne, mikroekonomiczne, czyli związane z 

wewnętrzną sytuacją finansową, oraz czynniki strukturalne (np. struktura własności (dominujący udział 

kapitału zagranicznego w kapitale własnym) Zastosowany model uwzględnia zarówno krótkookresowe 

wahania inwestycji pod wpływem czynników reprezentowanych przez poszczególne zmienne 

objaśniające, jak i relację długookresowa (równowagę). Jest to rozszerzenie prostego modelu 

akceleratora, standardowo stosowane w modelowaniu inwestycji. Do oszacowania parametrów 

wykorzystano systemowy estymator GMM (Generalised Methods of Moments). Zaprezentowane w 

pracy wyniki są w dużym stopniu zgodne z innymi opublikowanymi badaniami. Wskazują one na „silną 

zależność inwestycji od cash flow z działalności operacyjnej przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich 

mniej sze uzależnienie od warunków (ceny i dostępności) panujących na rynku kredytowym”. Jak można 

przypuszczać, istotną rolę w identyfikowaniu determinant nakładów ponoszonych przez polskie 

przedsiębiorstwa na środki trwałe, może mieć faza cyklu koniunkturalnego, w jakiej się w danym 

momencie znajdują przedsiębiorstwa. 

Niejako uzupełnieniem wyżej analizowanego artykułu jest publikacja pt. Inwestycje 

dywersyjikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Artykuł 

dotyczy determinant inwestycji dywersyfikacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce i 

zależności tych inwestycji od oszczędności przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono na tej samej 

próbie, na której analizowano inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe, wykorzystując taką samą 

metodę szacowania parametrów (GMM). Podobnie, jak w odniesieniu do inwestycji trwałych, uzyskane 

rezultaty wskazują na zależność inwestycji dywersyfikacyjnych w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne, od wielkości wewnętrznych rezerw finansowych firm. 

Dopełnieniem cyklu artykułów dotyczących czynników determinujących decyzje inwestycyjne 

przedsiębiorstw, jest publikacja pt. Inwestycje polskich przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność 

kredytu bankowego. Również i w tym przypadku uzyskane rezultaty badań na tej samej próbie, co 

poprzednie badania dotyczące inwestycji w środki trwałe, a także w nieruchomości i wartości 

niematerialne i prawne, wskazują na, zdaniem Autorek, silną zależność inwestycji w B+R od 

oszczędności przedsiębiorstw i znacznie słabszą, od nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Nie przekonują mnie natomiast argumenty przedstawione przez Habilitantkę w 

Autoreferacie za zaliczeniem do głównego osiągnięcia naukowego artykułu: Biotech spin-off 

business models for the internationalization strategy. Artykuł ten skupia się na identyfikacji 

elementów modelu biznesowego biotechnologicznych spółek typu spin-off kluczowych dla 

realizacji strategii internacjonalizacji działalności. Omawiana publikacja znacznie też różni się od 

trzech wyżej scharakteryzowanych opracowań poświęconych czynnikom wpływ ' cym na 
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wielkość inwestycji pod względem metody prowadzenia badań. W trzech poprzednich artykułach 

zastosowano metody ekonometryczne wykorzystujące masowe dane statystyczne, podczas gdy w 

omawianym artykule Autorki zastosowały analizę przypadków (7). Metoda case study, moim 

zdaniem, nie daje podstaw do uogólniania wyników. Odniesienie się do głównego pytania 

badawczego dotyczącego (Czy przedsiębiorstwa niefinansowe utrzymujące rezerwy płynności 

ograniczają inwestycje, ponieważ finansują nimi inne przedsiębiorstwa?) przybiera postać 

sprawozdania ze sposobu finansowania działalności kilku spółek spin-off. 

Bardzo wysoko oceniam cykl publikacji Finansowanie i decyzje alokacyjne przedsiębiorstw 

niefinansowych. Uważam, że cykl ten stanowi istotny wkład Habilitantki do dyscypliny ekonomia 

i finanse. Moja ocena wynika z następujących przesłanek: 

i. 

ii. 

iii. 

Prace Habilitantki stanowią przyczynek do rozwoju badań nad determinantami struktury 

finansowania przedsiębiorstw przez to, że uwzględniono w nich nowy czynnik wpływający na 

tę strukturę, a mianowicie zgodność wyniku finansowego z dochodem podatkowym małych 

przedsiębiorstw. 

Habilitantka w nowatorski sposób podjęła problem wpływu polityki pieniężnej-na decyzje 
dotyczące finansowania przedsiębiorstw. 

Autorka uzyskała ciekawe rezultaty jeśli chodzi o redystrybucję kredytu bankowego między 

przedsiębiorstwa niefinansowe za pośrednictwem kredytu handlowego, a także rozszerzyła 

koncepcję efektu redystrybucji o redystrybucję rezerw płynności za pośrednictwem 

udzielonych pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Jednocześnie wyniki jej badań 

mogą wskazywać na potencjalne zagrożenia związane z tą dystrybucją (niedoinwestowanie 

oraz problemy z płynnością i zwiększenie ograniczeń w dostępie do źródeł finansowania dla 

innych przedsiębiorstw). 

iv. Jeśli idzie o metodykę badań, to za oryginalne osiągnięcie można uznać adaptację 

panelowego modelu wektorowej autoregresji z testem przyczynowości Grangera do badań 

nad efektem redystrybucji rezerw płynności, a także skutkami nadpłyuności 

przedsiębiorstw niefinansowych. 

Na podkreślenie zasługuje także bardzo szeroki zakres badań, w szczególności duże 

rozmiary prób poddanych badaniu. O unikalnym charakterze badań przesądza fakt, iż w 

dużym stopniu dotyczą one finansowania i decyzji alokacyjnych przedsiębiorstw 

prywatnych. 

Ocena pozostałego publikacyjnego dorobku naukowego w obszarze osiągnięcia naukowego 
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Osiągnięcia Habilitantki w zakresie działalności naukowo-badawczej po uzyskaniu stopnia doktora 

zostały przez nią podzielone na cztery wątki badawcze. Prace wymienione w ramach pierwszego wątku 

pt. Finansowanie i decyzje alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych stanowią uzupełnienie publikacji 

przedstawionych w ramach głównego osiągniecia badawczego. Jako szczególnie znaczące wskazałbym 

następujące prace: 

1. Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Inwestycje w środki trwałe — meta-analiza, 

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Vol. 38 No. 1, s. 57-69 (9 pkt, lista B). 

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2015, Czy Żródła Finansowania wpływają na Efektywność 

Inwestycji w Środki Trwałe i B+R?, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 

4(XVI), s. 64-74 (9 pkt, lista B). 

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Determinanty inwestycji finansowych przedsiębiorstw 

w Polsce, Gospodarka Narodowa, Vol. 3(283), s. 35-55 (14 pkt, lista B; obecnie 40 pkt.). 

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., 2016, Żródła finansowania 

przedsiębiorstw. Stan badań i ich meta analiza, Difin, Warszawa, s. 452. 

Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N., 2015, Determinanty finansowania 

działalności przedsiębiorstw kredytem bankowym: meta analiza, Bank i Kredyt, Vol. 46 No. 3, s. 

253-298 (14 pkt, lista B; obecnie 40 pkt.) 

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., 2015, Metaanaliza transakcyjnych i 

finansowych możliwości wykorzystania kredytu handlowego, Wiadomości Statystyczne, 7(650), 

s. 51-73 (12 pkt, lista B; obecnie 20 pkt.) 

Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N., 2015, Kiedy firmy sięgają po leasing?, 

Gospodarka Narodowa, 2(276), s. 113-144 (14 pkt, lista B; obecnie 40 pkt.) 

Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2015, Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle 

wyników badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81(137), s. 29-51 (15 pkt., lista B; obecnie 

20 pkt.). 

Białek Jaworska A., Nehrebecka N., 2016, Preferencje polskich przedsiębiorstw w zakresie 

finansowania długiem, Ekonomista, 4, s. 469-500 (14 pkt, lista B; obecnie 40 pkt.). 

Spore osiągnięcia odnotowała także Habilitantka w obszarze, który zatytułowała: Sprawozdawczość 

finansowa; ujawnienia informacji. W ramach tego obszaru powstały m.in. następujące publikacje: 

10. Białek-Jaworska A., Tusan R., 2014, The impact of accounting development on business sector 

growth in Slovakia. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 78(134), s. 39-65 (lista B, 15 pkt., 

obecnie 20 pkt.). 

11. Białek-Jaworska A., 2016, Book-tax conformity in Polish private companies, Zeszyty 

Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 90(l46), s. 65-86 (15 pkt, lista B; obecnie 20 pkt.). 
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12. Białek-Jaworska A., 2017, Determinants o f  information disclosure by companies listed on the 

Warsaw Stock Exchange in Poland, Global Business and Economics Review, Vol. 19 No. 2,  s. 

157-175. (5 pkt. MNiSW; obecnie 20 pkt.). 

13. Białek-Jaworska A., Grabińska B., 2017, Under-reporting of  corporate R&D expenditure in 

Poland —- consequences for verijfving possible crowding-out ejfect o f  private investment by public 

subsidies. Evidence jrom Polish pharmaceutical sector, Proceedings of the 12th International 

Conference Accounting and Management Information Systems 2017, pp. 478-498. 

Z kolei trzeci wątek badawczy obejmuje zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej i 

działalności badawczo-rozwoj owej. W ramach tego wątku powstały m.in. następuj ące prace: 

14. Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., 2014, Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości 

akademickiej w branży biotechnologicznej, DELab Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 

15. Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., 2015, Start ups and spin ojfs in biotechnology sector in 

Poland: business models analysis [in:] Cagica Carvalho L. (red.), Intemationalization of 

Entrepreneurial Innovation in the Global Economy. IGI Global, Portugal, s. 192-219. 

16. Białek-Jaworska A., Ziembiński M., Zięba D., 2016, The role o f  academic entrepreneurship in 

the commercialization o f  R&D outcomes in Poland, [in:] Demetris Vrontis, Yaakov Weber, 

Evangelos Tsoukatos (ed.), 9th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, 

Conference Readings, Book of Proceedings. (indeksowane w W o S ,  15 pkt.). 

Ponadto, w związku z zaangażowaniem Habilitantki w projekt dotyczący kosztów kształcenia w 

szkolnictwie wyższym powstały m.in. takie publikacje, jak: 

17. Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., 2014, Krytyczna analiza kalkulacji kosztów kształcenia w 

szkołach wyższych w Polsce, Prace Naukowe U E  we Wrocławiu, Vol .  343, s. 52-68 (lista B,  10 

pkt.; obecnie 20 pkt.) 

18. Białek-Jaworska A., 2016, Zróżnicowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych a ich 

finansowanie, Prace Naukowe U E  we Wrocławiu, Vol. 442, s. 61-74 (lista B ,  10 pkt.; obecnie 20 

pkt-) 
Bardzo wysoko oceniam pozostały dorobek publikacyjny p. dr  Anny Białek-Jaworskiej w ramach 

osiągnięcia naukowego. Przesłanki, które skłaniają mnie do takiej oceny są następujące: 

i. Szeroki zakres zainteresowań naukowych Habilitantki. 

ii. W każdym z wymienionych przez Autorkę obszarów ma ona sporo do powiedzenia, o czym 

świadczą liczne publikacje. 

iii. Wiele z publikacji zostało „ulokowanych” w dość wysoko punktowanych czasopismach 

naukowych, głównie w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym; przykładowo, publikacje 
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artykułowe w ramach pozostalej działalności badawczej, podane przez Autorkę w 

autoreferacie, zamknęłyby się sumą punktów równą 315. 

iv. Habilitantka jest jednym z prekursorów jeśli idzie o zastosowanie meta-analizy w badaniach 

nad finansami w Polsce. Meta-analiza to analiza statystyczna wcześniej opublikowanych lub 

zgloszonych wyników badań dotyczących danej hipotezy, efektu empirycznego, czy zjawiska. 

Innymi słowy, metaanaliza to analiza analiz empirycznych, która próbuje zintegrować wyniki 

różnych badań. Może wyjaśnić nadmierną zmienność między wynikami badań często 

występującą w ekonomii empirycznej, a także zniekształcenie wyników wynikające ze 

stronniczości publikacji. W mojej opinii w stosunkowo niedługim czasie, w związku z rosnącą 

lawinowo liczbą publikacji, stosowanie meta-analizy w naukach finansowych stanie się 

niezbędne. 

3.2. Ocena pozostałego dorobku naukowego (kierowanie projektami badawczymi oraz udział w 

takich projektach, nagrody za działalność naukową, referaty na konferencjach); cytowania. 

Od momentu uzyskania stopnia doktora, Habilitantka udział w pięciu projektach badawczych i 

dwóch mikrograntach, z czego jeden był finansowany ze środków europejskich, a pozostałe ze środków 

krajowych (MNiSW, NBP i DELab). W projektach: 

Infastruktura informatyczna do prowadzenia badań nad wpływem systemu rachunkowości na 

rozwój mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową na przykładzie 

przedsiębiorczości akademickiej (Żródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

oraz Badanie determinant rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej 

(mikrogrant), pełniła rolę kierownika i głównego wykonawcy. 

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka wygłosiła referaty na trzydziestu pięciu konferencjach 

i kongresach, w tym dwunastu zagranicznych. Dwadzieścia dziewięć wystąpień Habilitantki odbyło się 

w języku angielskim. Do najważniejszych wystąpień Habilitantki, które miały miej sce w ostatnich trzech 

latach zaliczyłbym referaty na takich konferencjach, jak: 

l3th World Congress of Accounting Educators and Researchers (WCAER), Sydney, November 7 

-9, 2018; referat: Nonfinancial corporate providing loans outside the business group; współautorzy: 

Robert Faff, Damian Zięba, 

40th Annual Congress of the European Accounting Association, Valencia, Spain, 10-12 May 2017; 

referat: Private Corporate Reporting in Poland and the Bank Lending Impact on the Book-T ax 

Conformity; współautor: Michał Ziembiński, 

l3th edition of the International Conference Accounting and Management Information Systems 

AMIS 2018, Faculty of Accounting and Management Information Systems of the Buchar t University 
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of Economic Studies, Romania, June 13-14, 2018; referat:T he redistribution ejject with the use of loans 

provided to other firms; współautor: Robert Faff. 

Autorka pełni także rolę recenzenta w czasopismach naukowych - przygotowała łącznie 43 recenzje, w 

tym 3 recenzje dla czasopisma z listy J CR ~— Long Range Flaming i 4 dla czasopism indeksowanych w 

bazie Scopus. Jest członkiem trzech towarzystw naukowych, a mianowicie: Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego, International Association for Accounting Education & Research oraz European 

Accounting Association. 

Pani dr Anna Białek-Jaworska była promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim dra 

Marka Sylwestrzaka pt. Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie 

spółek amerykańskich w latach 2000-2007, (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW; obrona 

- 30.05.2018). Powierzono jej także rolę promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra 

Marka Żukowskiego pt. Transfer technologii i wiedzy z nauki do gospodarki. Identyfikacja determinant 

rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, promotor dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska; przewidywany termin 

otwarcia przewodu doktorskiego: do końca 2019 roku). 

Liczba cytowań wg stanu na dzień 7.11.2019 przedstawia się następująco: 

Google Scholar: 167; Web of Science (Core Collection): 5; Scopus: 5; Indeks Hirsha: Google Scholar: 

7, Web of Science: 1, Scopus: 1. 

Pani dr Anna Białek-Jaworska została uhonorowana nagrodami na konferencjach 

międzynarodowych za przedstawiane tam referaty. Na międzynarodowej konferencji w Poznaniu 

(International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice 

ICAFF I 2016, Poznań 19-21.10.2016) uzyskała nagrodę Best Paper Award za referat, Do Polish non- 

financial listed companies hold cash to lend money to other firms. Z kolei na konferencji: 9 th Annual 

Conference of the EuroMed Academy of Business - Innovation, Entrepreneurship and Digital 

Ecosystems, 2016, Warszawa, 14-16.09.2016, artykuł: The role of academic entrepreneurship in the 

commercialization of R&D outcomes in Poland, autorstwa A. Białek-Jaworskiej, M. Ziembińskiego I D. 

Zięby, uzyskał nagrodę: Conference Highly Recommended Paper Award. Nadto w 2017 r. Habilitantka 

uzyskała także nagrodę rektora UW za znaczny postęp publikacyjny. 

Zdecydowanie pozytywnie oceniam osiągnięcia Habilitantki w zakresie pozostałego dorobku 

naukowego. Na podkreślenie zasługuje jej duża aktywność konferencyjna; w szczególności referaty 

wygłoszone na konferencjach międzynarodowych. 
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3.3. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzacyjno—organizacyjnego. 

Pani dr Anna Białek — Jaworska prowadzi zajęcia z przedmiotów rachunkowych na Wydziale 

Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i 

niestacjonarnych. Habilitantka prowadziła także zajęcia na studiach podyplomowych. W latach 2009 — 

2018 wypromowała osiemdziesięciu czterech magistrów. Była też promotorem dziewięciu prac 

licencjackich oraz stu dwudziestu prac autorstwa słuchaczy studiów podyplomowych. Przyczyniła się do 

rozwoju programu studiów podyplomowych biorąc udział w opracowaniu: programu kształcenia 

Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej 

współtworzonych przez 3 jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Studiów Samorządu 

Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (obecnie trwa 12-ta edycja tych studiów). Pani dr Białek-Jaworska 

przyczyniła się także do uzyskania przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW akredytacji ACCA. W 

latach 2010-2012 kierowała projektem Projektu POKL "Wespół w zespół 2 Matematyka bez Granic" 

realizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, obejmujący 8345 uczniów z 338 klas oraz 332 

nauczycieli z 195 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z trzech województw: 

kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodnio- pomorskiego. Za realizację projektu Habilitantka była 

nagradzana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Pani dr Anna Białek — Jaworska udziela się także w pracy organizacyjnej na rzecz Uczelni. Jest 

obecnie członkiem Rady Wydziału (przedstawicielką adiunktów), a także członkiem Wydziałowej 

Komisji Konkursowej i Oceniającej. W latach poprzednich organizowała studia podyplomowe z 

rachunkowości i rewizji finansowej, którymi później kierowała. Była kierownikiem Centrum 

Egzaminacyjnego EBC*L. Odpowiada za współpracę z firmami, które oferują oprogramowanie do 

dydaktyki z obszaru rachunkowości w ramach programów współpracy z uniwersytetami. Pani Anna 

Białek-Jaworska przejawia również aktywność poza Uczelnią. Współpracuje z praktyką gospodarczą. 

Jest skarbnikiem Fundacji im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów Wydziału Nauk 
Ekonomicznych UW. 

Moja ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego dr Anny Białek-Jaworskiej jest pozytywna. 

4. Podsumowanie —- ocena końcowa. 

Zapoznawszy się z dostarczonymi dokumentami i mając na uwadze kryteria oceny osiągnięć 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, stwierdzam że dorobek 

nauko d dak czn i o r  anizac 'n da'e odsta dr Annie Białek-Jaworskie' do st ienia 

z wnioskiem o nadanie 'e' sto nia doktora habilitowane o w dziedzinie nauk s ołeczn ch w 

dyscyplinie ekonomia i finanse. Moja opinia odnośnie do dorobku naukowego oparta została na 

następujących przesłankach 
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l )  Dorobek naukowy Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora jest bogaty zarówno pod względem 

ilościowym, jak i pod względem jakościowym (publikacje w dość wysoko punktowanych 

czasopismach) 

2) Spośród publikacji autorstwa bądź współautorstwa Habilitantki wyróżnia się cykl pt. Finansowanie 

i decyzje alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych wraz z monograiią Uwarunkowania, 

mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe Jako istotny wkład w 

rozwój dyscypliny ekonomia i finanse można uznać wyniki badań nad redystrybucja kredytu 

bankowego i rezerw płynności w przedsiębiorstwach niefinansowych. Dodatkowo należy zaznaczyć 

pionierską rolę dr Anny Białek- Jaworskiej, jeśli idzie o wykorzystanie koncepcji meta-analizy w 

badaniach nad finansami prowadzonych w Polsce. 

3) Habilitantka umiejętnie stosuje zaawansowane narzędzia ekonometryczne do opisu i rozwiązywania 

problemów z zakresu finansów. Takie podejście sprawiło, że dr Białek-Jaworska ma duże szanse na 

publikacje w czasopismach o zasięgu europejskim, czy nawet światowym, co otwiera jej drogę do 

międzynarodowej kariery naukowej. 

4) Dr Anna Białek-Jaworska posiada spory dorobek dydaktyczny i organizacyjny 

Konkluzia 

Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dr Anny Białek- 

Jaworskiej stwierdzam, że spełnione zostały wymogi Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595, z późniejszymi zmianami). W 

związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie wniosku dr  Anny Białek-Jaworskiej do dalszego 

procedowania w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie 

ekonomia i finanse. 
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