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Recenzja dorobku dr Konrada Sobańskiego w związku z wnioskiem o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

1. Informacje ogólne o Kandydacie 

Dr Konrad Sobański tytuł zawodowy magistra uzyskał w 2002r. na Wydziale Zarządzania 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a równolegle do studiów w Polsce odbył studia na 

Faculty of Business Administration, University of Mannheim w Niemczech. W 2006r. otrzymał 

tytuł Bachelor of Science (BSC Honours in Applied Accounting) Oxford Brooks University w 

Wielkiej Brytanii. Studia w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii  doskonale przygotowały 

Habilitanta do pracy naukowo-dydaktycznej w charakterze nauczyciela akademickiego.  Dr K. 

Sobański stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2009 roku na Wydziale Gospodarki 

Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie rozprawy 

doktorskiej pt. „Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej”. Od 2002 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, początkowo na Wydziale Zarządzania w Katedrze 

Handlu Międzynarodowego, a następnie w Katedrze Finansów Międzynarodowych na 

Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. W czasie pracy akademickiej w UE zdobywał bogate 

doświadczenie zawodowe w charakterze visiting scholar lub visiting profesor w różnych 

uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus w takich krajach jak Hiszpania, 

Chorwacja, a także poza tym programem na Faculty of Management, University of Lethbridge 

w Kanadzie. Od 2012r. dr K. Sobański jest wykładowcą programu MBA prowadzonego przez 

UE w Poznaniu we współpracy z Georgia State University, Atlanta w USA. Prowadził także 

zajęcia na studiach podyplomowych w macierzystej uczelni w zakresie finansów 

międzynarodowych. Dr K. Sobański zgromadził także bogate doświadczenie praktyczne, m.in. 

w zakresie ACCA (Association of Chartered  Certified Accountants), jako licencjonowany 

doradca inwestycyjny, licencjonowany makler papierów wartościowych oraz analityk 

finansowy  w kilku firmach. Obył także staż zawodowy w zakresie finansów i audytu w 

Deloitte&Touche Polska; Freudenberg&Co.KG Niemcy oraz PriceWaterhouseCoopers, 
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Polska. Relatywnie bogaty jest dorobek szkoleniowy Habilitanta, m.in. w zakresie analizy 

danych statystycznych przy wykorzystaniu różnych programów (Statistica, SPSS, pakiet R, 

sieci neuronowe, itd.). Doświadczenie badawcze, biznesowe i szkoleniowe zgromadzone w 

całym okresie pracy w charakterze nauczyciela akademickiego miały duże znaczenie dla 

dojrzałości naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Habilitanta, wymaganej przy uzyskaniu 

stopnia doktora habilitowanego. 

2. Specjalizacja naukowo-badawcza oraz aktywność naukowa Habilitanta 

Przedmiotem zainteresowań naukowych dr K. Sobańskiego już od czasu studiów jest 

problematyka szeroko rozumianych finansów. Swój dorobek w tej dziedzinie Habilitant 

podzielił na obszar makroekonomiczny, który dominuje w jego pracach oraz obszar 

mikroekonomiczny. W ramach makroekonomii pojawiają się  trzy wątki badawcze: czynniki 

kształtujące bilans płatniczy, problem zewnętrznej stabilności krajów rozwijających się oraz 

znaczenie globalnej nierównowagi finansowej dla gospodarki światowej. Z kolei w ramach 

obszaru mikroekonomicznego Habilitant zajmuje się problemem ryzyka kursu walutowego dla 

przedsiębiorstw oraz finansowaniem działalności i międzynarodowej sprawozdawczości 

małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególne miejsce w dorobku Habilitanta zajmuje 

zagadnienie równowagi i stabilności bilansów płatniczych, zwłaszcza mechanizmów 

równoważenia bilansu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w 

krajach rozwijających się. Tym problemom poświęcone są liczne publikacje naukowe, referaty 

na konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, a także realizowane projekty 

badawcze. Habilitant brał udział w trzech projektach badawczych finansowanych w drodze 

konkursowej przez KBN, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCN,  w tym w jednym 

pełnił funkcję kierownika. Chodzi o projekt finansowany z grantu NCN pt. Znaczenie zjawiska 

globalnej nierównowagi dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej”, zrealizowany w 

latach 2011-2015. Habilitant zrealizował także 10 projektów badawczych finansowanych ze 

środków na badania statutowe oraz badania Młodych Naukowców. W badaniach czynników 

kształtujących bilans płatniczy gospodarki Habilitant wykorzystał dorobek teoretyczny i 

empiryczny literatury światowej, wykonał także własne badania ekonometryczne. W kolejnych 

badaniach zajął się problemem stabilności deficytu obrotów bieżących w krajach europejskich, 

a następnym etapem była analiza czynników determinujących bilanse płatnicze w krajach 

rozwijających się. Ważnym problemem stała się ocena ryzyka skokowych korekt w bilansach 

płatniczych, najpierw krajów Europy Środkowo-Wschodniej, następnie dużej grupy krajów 

rozwijających się. W badaniach habilitant posługiwał się różnymi metodami badawczymi, w 
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tym metodami ilościowymi, m.in. metodą sygnałów i modelami logitowymi. Drugim nurtem 

badań są problemy finansów przedsiębiorstw, z naciskiem na ocenę ryzyka kursu walutowego 

oraz zjawisko inwestowania międzynarodowego na rynkach pieniężnych i kapitałowych. 

Efekty przeprowadzonych badań zostały opublikowane w licznych artykułach naukowych oraz 

w autorskiej książce pt. „Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw” wydanej przez Wyd. 

Naukowe PWN w 2018r. Dorobek naukowy dr K. Sobańskiego potwierdza Jego specjalizację 

przede wszystkim w zakresie zagadnień równowagi zewnętrznej krajów europejskich i krajów 

rozwijających się. Problem ten ujmuje bardzo szeroko wykorzystując nie tylko dorobek 

teoretyczny i empiryczny literatury światowej, lecz także własne badania empiryczne, 

wnoszące wkład do dorobku dyscypliny ekonomia i finanse. Ważną pozycją w tym dorobku 

jest monografia przygotowana we współautorstwie z E. Najlepszym pt. „Niestabilność 

równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się”  wydana przez PWE w 2010r. , która 

otrzymała nagrodę Banku Handlowego w konkursie organizowanym przez Fundację 

Kronenberga. 

Na całkowity dorobek naukowo-badawczy dr K. Sobańskiego ujęty w bibliometrii składają  się: 

publikacje monografii (3, w tym 2 autorskie), rozdziały w monografiach (13, w tym 12 

autorskich), artykuły w recenzowanych czasopismach (19, w tym 16 autorskich); referaty na 

konferencjach naukowych (25, w tym 21 autorskich i 15 o charakterze międzynarodowym), 

udział w projektach badawczych (3 w tym kierowanie projektem 1); odbyte staże zagraniczne 

(7). Łączna liczba publikacji naukowych wynosi 43, w tym 38 autorskich. Liczba cytowań tych 

publikacji na podstawie Google Scholar wynosi 49, a indeks Hirscha h: 4, indeks Egghe’a g:6, 

a indeks i10:2. Liczba cytowań według bazy Web of Science wynosi 2. 

 Habilitant posiada także dorobek recenzencki, był recenzentem czasopisma naukowego 

Economics and Business Review oraz Fundacji Kronenberga przy City Bank Handlowy. Jest 

także członkiem dwóch organizacji naukowych, w tym międzynarodowej Eurasia Business and 

Economics Society. 

Tworzenie specjalności naukowej oraz rozwój aktywności naukowej dr Konrada Sobańskiego 

po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych opiniuję pozytywnie. 

3. Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe dr Konrad Sobański zgłosił 7 publikacji naukowych pod zbiorczym 

tytułem „Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-

Wschodniej”.  Zestaw tych publikacji obejmuje: monografię pt. Globalna nierównowaga a 
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sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej wydaną przez 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019 oraz 6 artykułów naukowych, w których wkład autora 

wynosi 100%.  Dwa artykuły z tej serii zostały opublikowane w czasopismach indeksowanych 

w bazach Web of Science… oraz w indeksie ERIH, pozostałe cztery w czasopismach 

wydawanych przez UE w Poznaniu i UE w Katowicach oraz Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego. Wszystkie pozycje ze zgłoszonej serii są tematycznie powiązane, dotyczą 

determinant nierównowag zewnętrznych w różnych krajach i w gospodarce światowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem wpływu globalnej nierównowagi na sektor zewnętrzny krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej. Główną pozycją serii tematycznej jest monografia Globalna 

nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

zrecenzowana przez  dr hab. Wawrzyńca Michalczyka oraz dr hab. Małgorzatę Janicką. Autor 

przyjął w monografii, a także w artykule nr 6 i 7 założenie, o występowaniu czasowej    

koincydencji zjawiska globalnej nierównowagi oraz wybuchu światowego kryzysu 

gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku. Założył także, że głównymi generatorami 

globalnej nierównowagi są Stany Zjednoczone i Chiny. Oczywiście zaproponowana definicja 

nierównowagi globalnej jest umowna, i na pewno jest do przyjęcia dla zewnętrznej 

nierównowagi finansowej, na czym skoncentrował się Autor monografii. Warto jednak 

pamiętać, że globalne nierównowagi powstają także w innych obszarach, na przykład w 

zakresie dynamiki i struktur wzrostu gospodarczego, poziomu i relacji dochodów i dobrobytu, 

ochrony środowiska, rynków walutowych, podziału świata na obszar Atlantyku i Pacyfiku, 

mechanizmów przesuwania siły gospodarczej między różnymi regionami itd. Szkoda, że Autor 

nie umieścił swojej koncepcji generatorów nierównowagi na tle innych jej wymiarów,  co 

można byłoby zaznaczyć we wstępie, dla zapewnienia jasności przyjętej koncepcji.   

W odniesieniu do globalnej nierównowagi sformułował dwa pytania badawcze, dotyczące z 

jednej strony, znaczenia globalnej nierównowagi dla rozwoju światowego kryzysu, a z drugiej 

strony wpływu światowego kryzysu 2008r. na globalną nierównowagę, a zwłaszcza na 

kształtowanie się tego zjawiska w przyszłości. Problem globalnej nierównowagi Autor odniósł 

nie tylko do głównych ogniw gospodarki światowej, lecz także do krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, co stanowi nowy element w badaniach nad relacjami tego, co globalne z tym, co 

„regionalne”, o niewielkiej skali znaczenia w gospodarce światowej. Autor postanowił zbadać, 

na ile globalna nierównowaga jest ważnym zjawiskiem z punktu widzenia stabilności 

zewnętrznej gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także na ile występują 

bezpośrednie i pośrednie powiązania tych krajów z krajami kreującymi globalną 
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nierównowagę. Sformułowane zadania badawcze stanowiły wyznacznik celu prowadzonych 

badań. Zdefiniowane zostały dwa cele: cel pierwszy to ocena znaczenia globalnej 

nierównowagi z punktu widzenia stabilności zewnętrznej krajów EŚW, cel drugi to ocena tej 

nierównowagi z punktu widzenia stabilności całej gospodarki światowej. Oba cele zostały 

zrealizowane w monografii, natomiast zgłoszone w serii artykuły koncentrowały się głównie 

na celu drugim. Zadania badawcze zostały uszczegółowione w hipotezach, które zdefiniowano 

pod kątem falsyfikacji przeprowadzonej w toku badania. Metoda falsyfikacji zastosowana w 

tym badaniu nie budzi zastrzeżeń. 

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, w których Autor przeprowadził bardzo wnikliwą 

analizę zjawiska globalnej nierównowagi, relacji między tą nierównowagą a światowym 

kryzysem gospodarczym, powiązań pomiędzy bilansami płatniczymi głównych regionów 

świata, wyodrębnionymi przez Autora, a sytuacją globalnej nierównowagi. W kolejnych 

rozdziałach dokonał analizy sektora zewnętrznego krajów EŚW, oraz wpływu globalnej 

nierównowagi na międzynarodowe powiazania gospodarcze tej grupy krajów. Badanie 

empiryczne w tym zakresie objęło lata 1998-2014. Autor wykazał się doskonałą znajomością 

literatury przedmiotu, umiejętnością prowadzenia debaty naukowej, krytycznej oceny różnych 

koncepcji, a także wykorzystaniem metod ilościowych w badaniach empirycznych. Bardzo 

ciekawa jest w części teoretycznej krytyczna ocena koncepcji nieformalnego 

międzynarodowego systemu walutowego tzw. Bretton Woods II, odnoszącego się do zjawiska 

globalnej nierównowagi związanej z powiększającymi się nadwyżkami obrotów bieżących w 

krajach Azji PŁd -Wschodniej, głównie w Chinach, a deficytem obrotów bieżących Stanów 

Zjednoczonych.. Autor przedstawił argumenty teoretyczne twórców tej koncepcji, a także 

poddał ją krytycznej ocenie. Ważną częścią analizy jest także zbadanie relacji między globalną 

nierównowagą a kryzysem 2008r. i jego skutkami, zawarte w drugim rozdziale. Autor 

potwierdził istnienie sprzężenia zwrotnego między nierównowagami a kryzysem, co stanowi 

ważną wskazówkę dla producentów i polityków zajmujących się rozwojem gospodarczym. W 

trzecim rozdziale Autor przeprowadził analizę empiryczną powiązań między bilansami 

płatniczymi dziewięciu głównych regionów świata. Obliczył korelacje między saldem 

rachunku obrotów bieżących a saldem rachunku obrotów finansowych w długim okresie 1998-

2014 oraz w okresie po wybuchu kryzysu 2008-2014. Z macierzy korelacji wynika, że 

wystąpiła istotna współzależność importu regionu EŚW z eksportem strefy euro i krajów G7 

zarówno przed kryzysem, jak po jego wybuchu. W pracy Autor przedstawił także macierze 

korelacji dla innych zmiennych jak relacja między eksportem i importem, przepływy netto 
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inwestycji bezpośrednich i inwestycji portfelowych. Przeprowadził analizę regresji 

komponentów regionalnych bilansów płatniczych dla lat 1998-2014 oraz dla 1998-2007 i 2008-

2014, co pozwoliło na ocenę charakteru związku między globalną nierównowagą a sytuacją 

kryzysową. Z tej analizy wyprowadził wniosek o występowaniu sprzężenia zwrotnego między 

tymi zjawiskami. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą sytuacji krajów Europy Środkowej I 

Wschodniej. Bardzo szczegółowo zanalizował sytuację sektora zewnętrznego 11 krajów 

regionu, tj, rachunek obrotów bieżących, obrotów finansowych, składniki tych rachunków, stan 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, na tle zjawiska globalnej nierównowagi. Ostatni 

rozdział zawiera ocenę sytuacji sektora zewnętrznego krajów EŚW w kontekście ich powiązań 

z gospodarkami generującymi globalną nierównowagę. W tym rozdziale Autor bardzo 

wnikliwie przeanalizował relacje tej grupy krajów z resztą świata, w tym z Chinami i Stanami 

Zjednoczonymi, w zakresie powiązań handlowych i inwestycyjnych. Badając relacje handlowe 

wykorzystał dane dotyczące handlu wartością dodaną, co pozwoliło na pokazanie 

intensywności handlu dobrami finalnymi i pośrednimi, co jest kluczowe dla oceny wartości 

wymiany w ramach globalnych łańcuchów wartości, w których kraje regionu są ważnymi 

uczestnikami, zwłaszcza w pośredniej wymianie z Chinami. Autor zwrócił uwagę na zjawisko  

pośrednich kanałów powiązań handlowych i inwestycyjnych krajów EŚW za pośrednictwem 

krajów Europy Zachodniej. Na zakończenie pracy przedstawił prognozy dotyczące sytuacji 

nierównowag globalnych oraz sytuacji w bilansie płatniczym krajów  EŚW, jakie zostały 

wykonane przez międzynarodowe instytucje. 

Niektóre wątki analizowane w monografii zostały przez Habilitanta opracowane także w 

artykułach zgłoszonych w serii tematycznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje artykuł 

poświęcony tzw. ciemnej materii (dark matter) w sektorze zewnętrznym Stanów 

Zjednoczonych pt. „Dark matter in the external sector of the United States” opublikowany w 

czasopiśmie Economics and Business Review, nr2, vol. 5, 2019r. (indeksowanym w bazie WoS 

i ERIH). Problem “ciemnej materii” w kontekście generowania nierównowagi globalnej jest 

relatywnie mało znany w polskiej literaturze finansowej, a więc zajęcie się tym 

kontrowersyjnym i nadal dyskutowanym tematem, zasługuje na pozytywną ocenę. Drugim 

zagadnieniem, omawianym zarówno w monografii, jak też w artykule pt. Bretton Woods II jako 

współczesny system powiązań w gospodarce światowej z 2011r. jest pytanie, na ile pozycja 

finansowa Stanów Zjednoczonych i gospodarczo-finansowa Chin, generująca globalne 

nierównowagi, przypomina sytuację z Bretton Woods z 1944r.  Temat ten jest kontrowersyjny, 

i z tego względu zajęcie się nim jest istotne dla badacza gospodarki globalnej i zasługuje na 
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pozytywną ocenę. Trzecim dużym problemem analizowanym w monografii i artykułach jest 

sytuacja zewnętrzna gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w kontekście 

globalnej nierównowagi i powiązań międzynarodowych tych krajów. Dotyczy to artykułów nr 

3, 4 i 5 zgłoszonych jako osiągnięcie naukowe. 

Przeprowadzona ocena publikacji zgłoszonych jako osiągnięcie naukowe pozwala na 

stwierdzenie, iż wnoszą one istotny wkład do dorobku nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Wkład ten dotyczy: zdefiniowania, uporządkowania i reklasyfikacji zjawiska globalnej 

nierównowagi w obszarze finansowo-gospodarczym; zwrócenia uwagi na zjawisko sprzężenia 

zwrotnego między globalną nierównowagą generowaną przez Stany Zjednoczone i Chiny a 

sytuacją kryzysową, zwłaszcza kryzysu 2008+, czy też stabilnością rozwoju gospodarczego; 

zaproponowania nowej metody wyceny tzw. ciemnej materii w sektorze zewnętrznym 

gospodarki i jej aplikację dla Stanów Zjednoczonych; diagnozy sytuacji w sektorze 

zewnętrznym 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, łącznie z powiązaniami z 

gospodarkami generującymi globalne nierównowagi; dokonania analizy tematu, słabo 

rozpoznanego w literaturze światowej, zależności rozwoju sytuacji zewnętrznej  krajów EŚW 

od kształtowania się globalnych nierównowag generowanych przez Stany Zjednoczone i Chiny. 

Habilitant wykazał się dobrą znajomością literatury przedmiotu, umiejętnością prowadzenia 

badań teoretycznych i empirycznych, w tym z wykorzystaniem metod ilościowych, 

umiejętnością dokonywania krytycznej oceny i prowadzenia debaty naukowej dotyczącej 

kontrowersyjnych koncepcji, jak na przykład ciemna materia, czy Bretton Woods II. 

Stwierdzam, że dorobek badawczy zgłoszony jako osiągnięcie naukowe spełnia wymagania 

stawiane przy nadawaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

4. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Dr Konrad Sobański posiada bogaty dorobek dydaktyczny. Na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu prowadzi zajęcia na wszystkich trybach i poziomach studiów, w tym na studiach 

menedżerskich i podyplomowych. Wykłada różne przedmioty z zakresu finansów, jak 

międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, analiza ryzyka międzynarodowego,  inwestycje 

międzynarodowe, międzynarodowe transakcje międzynarodowe. Specjalizuje się w zajęciach 

prowadzonych w języku angielskim, na anglojęzycznych specjalnościach International 

Business i International Management oraz na specjalności Finanse. Zdobył doświadczenie 

dydaktyczne w latach 2014-2018 jako wykładowca przedmiotów finansowych na uczelniach 

zagranicznych w Kanadzie, Hiszpanii, Chorwacji i Azerbejdzanie. Na tych uczelniach wykładał 
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takie przedmioty jak: Global Financial Management, Corporate Finance, Finance, International 

Finance. Od 2012r, Habilitant jest wykładowcą programu Master of Business Administration 

Executive MBA Poznań-Atlanta, a od 2006r. wykłada na Podyplomowym Studium handlu 

Zagranicznego macierzystej uczelni. Posiada także doświadczenie w pracy dydaktycznej z 

uczniami szkół średnich. Jest współautorem podręcznika pt. Wprowadzenie do ekonomii 

międzynarodowej, wydanego w 2012 r. przez Wydawnictwo Difin red redakcją E. Mińskiej-

Struzik. 

Dr K. Sobański prowadzi seminaria licencjackie, podyplomowe oraz MBA. Wypromował 46 

prac dyplomowych, w tym 32 prace licencjackie. Pełni także funkcje promotora pomocniczego 

3 rozpraw doktorskich:  Pana Jacka Krawca, Macieja Łobzy i Pani Justyny Biegańskiej. 

Dr Konrad Sobański wykazuje się dużym zaangażowaniem w działalność organizacyjną na UE 

w Poznaniu. Jest także aktywny we współpracy z praktyką gospodarczą. Wykazuje również 

wystarczające zaangażowanie we współpracę międzynarodową przez staże, wyjazdy w 

charakterze visiting professor, oraz aktywny udział w konferencjach międzynarodowych. 

Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i w zakresie współpracy międzynarodowej oceniam 

pozytywnie.   

5. Wniosek końcowy 

Wniosek dr Konrada Sobańskiego o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse opiniuję pozytywnie. 

Stwierdzam, że dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny spełnia wymagania 

stawiane przed kandydatem do stopnia dr habilitowanego. Dorobek naukowy Habilitanta wnosi 

istotny wkład do nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse. Pozytywnie oceniam zarówno 

dorobek zgłoszony jako osiągnięcie naukowe, jak też cały pozostały dorobek badawczy, 

potwierdzający aktywność naukową Pana Doktora po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

Pozytywnie oceniam także zaangażowanie habilitanta w działalność dydaktyczną i 

organizacyjną oraz we współpracę międzynarodową. Dr Konrad Sobański jest dojrzałym 

naukowcem, wyróżniającym się specjalistą w dziedzinie finansów międzynarodowych, 

autorem ważnych dla polskiego rynku wydawniczego publikacji monograficznych i 

artykułowych. 

Gdańsk, 1.03.2020 

(-Anna Zielińska-Głębocka) 


