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Prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

RECENZJA 

 

dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno - organizatorskiego oraz w zakresie współpracy 

międzynarodowej Pana dr Konrada Sobańskiego, adiunkta w Katedrze Finansów 

Międzynarodowych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, w związku z postępowaniem Rady tegoż Wydziału o nadanie Jemu stopnia doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). 

 

1. Wstęp  

      Podstawę formalną opracowania przedłożonej recenzji stanowi pismo Przewodniczącej 

Rady Awansów Naukowych UEP dr hab. Barbary Jankowskiej , prof. UEP,  z dnia 15 stycznia 

2020 r. informujące o powołaniu mnie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na 

recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Konrada Sobańskiego. 

Recenzja została wykonana zgodnie z wymogami następujących aktów prawnych: 

 Ustawy z dn. 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (DZ.U. nr 65, poz. 595), w wersji po nowelizacji 

dokonanej dnia 15 września 2017 r. (tekst jednolity Dz.U2017, poz.1789); 

   Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia19 stycznia 2018 r. 

 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. z   dnia 30 stycznia 2018 r. poz. 261); 

 Rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 1 września 2011 w sprawie kryteriów oceny 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 

1165). 

     Do sporządzenia recenzji otrzymałem komplet wymaganej dokumentacji, zawierający: 

 wniosek dr Konrada Sobańskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

wraz z  załącznikami, zawierającymi m.in. autoreferat Kandydata przedstawiający opis 

całokształtu dorobku i osiągnięcia  naukowego w języku polskim i angielskim; 

 monografię wskazaną jako osiągnięcie naukowe; 

  artykuły  wskazane jako wchodzące w skład osiągnięcia naukowego; 

 pozostałe publikacje książkowe i wybrane artykuły naukowe. 

    

2. Podstawowe dane o przebiegu edukacji i zatrudnienia  Kandydata  

     Doktor Konrad Sobański  ukończył w 2002 r. studia magisterskie w zakresie specjalności 

handel międzynarodowy na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej (obecnie 

Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu, z wynikiem celującym. W latach 2001-2002 

równolegle do studiów na AE, studiował na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech 

(Fakultät für Betriebswirtschaftslehre).  W roku 2009 uzyskał stopień naukowy doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie ekonomii (specjalność finanse międzynarodowe), nadany przez 

Radę Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP na podstawie rozprawy pt. 
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Uwarunkowania stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranych krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej (promotor prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. zwycz. UEP). 

      Ponadto Habilitant uzyskał w 2006 r. tytuł  licencjata z zakresu rachunkowości stosowanej 

(Bachelor of Science, BSc Honours in Applied Accountingu) na Oxford Brookes University, 

Wielka Brytania. Jest także absolwentem Programu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów 

(Association of Chartered certified Accountants – ACCA), Wielka Brytania(2004-2007). 

     Habilitant przez cały okres pracy naukowej i zawodowej był zatrudniony na Uniwersytecie 

Ekonomicznym (wcześniej  AE) w Poznaniu, początkowo, od 2002 r. jako asystent w Katedrze 

Handlu Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania AE, a od 2009 r. do chwili obecnej jako 

adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 

UE. Okresowo podejmował również zatrudnienie jako wykładowca w innych uczelniach 

Poznania - w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz w Wyższej Szkole Bankowej. 

 

3. Ogólna ocena osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta w okresie po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora  

     Dorobek naukowo-badawczy Habilitanta w okresie 2009-2019 w ujęciu ilościowym 

przedstawia się następująco: 

 2 monografie, w tym 1 samodzielna ( uznana przez Habilitanta za osiągnięcie naukowe 

i 1 we współautorstwie (udział Autora w książce - 5 rozdziałów); 

 2 podręczniki akademickie, w tym 1 samodzielny i jeden we współautorstwie (udział 

autora 1 rozdział – nie określono procentowego udziału); 

 6 samodzielnych rozdziałów w książkach i monografiach, w tym 1 rozdział w jęz. 

angielskim w książce z konferencji  przyjętej  do druku w wydawnictwie za granicą,  

książki opublikowane zostały w PWE;  

 11 artykułów w recenzowanych czasopismach (9 samodzielnych i 2  we 

współautorstwie – udział Kandydata 75% i 33%). 6 spośród samodzielnych artykułów  

Autor zalicza  do osiągnięcia naukowego – 3 opublikowane zostały w jęz. angielskim, 

z czego 2 w czasopismach indeksowanych w bazach WoS i ERIH, a pozostałe – 

zarówno zaliczone, jak i nie zaliczone do osiągnięcia naukowego Habilitanta - 

opublikowane zostały, z jednym wyjątkiem, w pracach naukowych i zeszytach 

ośrodków akademickich w Polsce ; 

 3 artykuły, w tym 1 w jez. angielskim, opublikowane w recenzowanych materiałach 

konferencyjnych; 

 3 artykuły w „pozostałych czasopismach” (bez punktów); 

 7 referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym 4  

za granicą (Albania, Czechy, Hiszpania, Niemcy); 

 7 referatów przedstawionych na konferencjach krajowych; 

 uczestniczenie (bez referatu) w 10 konferencjach, w tym 5 międzynarodowych (1 za 

granicą) i 5 krajowych; 

 3 projekty badawcze finansowane przez MNiSW, KBN i NCN, w 1 projekcie 

kierownik; 

 5 projektów w ramach badań statutowych (wykonawca); 

 2 projekty w ramach badań Młodych Naukowców i Doktorantów (kierownik). 
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     W ocenie wartości bibliometrycznej dorobku Habilitanta należy zwrócić uwagę na niski 

wskaźnik cytowalności Jego publikacji. Mianowicie, liczba cytowań według bazy Google 

Scholar wynosi 49, a h-indeks 4, zaś według bazy Web of Science 2, a h-indeks 1. Korzystniej 

przedstawia się punktacja dorobku publikacyjnego po uzyskaniu stopnia doktora, która  

zgodnie z zasadami MNiSW wynosi 343 pkt. Ta łączna punktacja wynika w głównej mierze z 

opublikowania 1samodzielnej monografii i 1 podręcznika – po 100 pkt, 3 artykułów 

opublikowanych za granicą – odpowiednio 20, 20 i 14 pkt. oraz 8 artykułów opublikowanych 

w czasopismach naukowych wydawanych przez ośrodki  akademickie w Polsce – 6-10 pkt  

( czasopisma te znajdują się w części B wykazu MNiSW). 

     Na podstawie powyższego zestawienia ilościowego dorobek naukowo-badawczy 

Habilitanta  można ocenić względnie pozytywnie. Obejmuje on między innymi 27 publikacji, 

w tym 1 samodzielną monografię przedstawioną jako osiągnięcie naukowe, 1 monografię ze 

znaczącym udziałem autorskim, samodzielnie opracowany i ceniony przez dydaktyków i 

studentów podręcznik akademicki, 6 rozdziałów w książkach i monografiach,   wygłoszenie 14 

referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz udział w 3 

projektach badawczych pozyskiwanych w drodze procedury konkursowej.  

     Mimo niskiej cytowalności publikacji Kandydata stopień upowszechnienia jego dorobku, 

tak krajowego jak i międzynarodowego oceniam jako względnie satysfakcjonujący. 

Monografie i książki, których Habilitant jest autorem, bądź współautorem zostały wydane przez 

uznane polskie oficyny wydawnicze: Difin, PWE,  Wydawnictwo Naukowe PWN. Z kolei 

artykuły zamieszczone zostały w wysokopunktowanych zeszytach naukowych różnych uczelni 

w kraju, na których również Kandydat wygłaszał referaty (w sumie 7).  

     W ocenie międzynarodowego upowszechnienia dorobku naukowo-badawczego Habilitanta 

uwzględnić należy wspomniane wyżej 5 publikacji w jęz. angielskim, w tym opublikowanie   2 

artykułów w czasopismach indeksowanych w bazach WoS oraz ERIH (odpowiednio 

Economics and Business Review i Euilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic 

Policy)  oraz udział w 7 konferencjach międzynarodowych, w tym 4 za granicą. Ponadto 

Kandydat brał udział w międzynarodowym projekcie badawczym, finansowanym z funduszy 

UE, realizowanym w UEP w kooperacji z partnerami    z Litwy i Wielkiej Brytanii (2010-2012). 

Odbył także liczne staże w uczelniach zagranicznych – pięciokrotnie (lata 2014-2018) w 

ramach programu Erasmus (Hiszpania, Chorwacja, Azerbejdżan, Niemcy) i dwukrotnie (lata 

2014-2015) jako Visiting Professor (University of Lethbridge, Kanada). Uczestniczył również 

(ośmiokrotnie) w programie Erasmus i wymianie bilateralnej jako strona zapraszająca na UEP 

profesorów uczelni zagranicznych. Dodać należy, że od 2010 r. Habilitant pełni funkcję 

recenzenta naukowego dla czasopisma Economics and Business Review. Jest także od 2017 r. 

członkiem organizacji międzynarodowej Eurasia Business and Economics Society EBES). 

       Na pozytywną ocenę dorobku Kandydata w kontekście  wniosku awansowego wpływa w 

istotnej mierze zawartość i cechy jakościowe tego dorobku. Na podstawie analizy  większości 

jego publikacji  można uznać, że wnoszą one szereg cennych wątków do teorii i badań 

empirycznych w kilku obszarach tematycznych w ramach dyscypliny ekonomia, zwłaszcza w 

zakresie problematyki współzależności gospodarczych w świecie i finansów 

międzynarodowych. Obszary te Autor dzieli na mikroekonomiczny i makroekonomiczny. W 

ramach obszaru mikroekonomicznego podejmuje on dwa wątki badawcze: 
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 ryzyko kursu walutowego w działalności przedsiębiorstwa i na międzynarodowym 

rynku finansowym; 

 finansowanie działalności oraz międzynarodowa sprawozdawczość małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

     Dominujący w dorobku Habilitanta jest jednak obszar makroekonomiczny w którym można 

wyróżnić następujące wątki badawcze: 

 czynniki kształtujące bilans płatniczy gospodarki; 

 ocena zewnętrznej stabilności krajów rozwijających się; 

 znaczenie zjawiska globalnej nierównowagi dla gospodarki światowej.  

    Każdy z tych wątków znajduje odzwierciedlenie w publikacjach.  

     Za działalność naukową Habilitant otrzymał 2 prestiżowe nagrody: 

 w 2009 r. nagrodę zespołową  MNiSW za współautorstwo książki pt. „Determinanty 

bilansu płatniczego w krajach europejskich” (współautorzy E. Najlepszy, P.Śliwa); 

 w 2010 r. nagrodę za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów 

w konkursie Banku Handlowego, za książkę pt. „Niestabilność równowagi zewnętrznej 

krajów rozwijających się”(współautor E. Najlepszy).  

 

4. Ocena osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 

2013 r. 

      Dr Konrad Sobański wskazał monografię pt.     Globalna nierównowaga a sektor 

zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo- Wschodniej wydaną przez  Difin w 2019 r.  

wraz z  powiązanymi z nią tematycznie 6 artykułami jako podstawowe osiągnięcie naukowe 

zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dn. 14.03.2003 r. Recenzentami wydawniczymi książki byli: 

dr hab. Małgorzata Janicka. prof. Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Wawrzyniec 

Michalczyk, prof. UE we Wrocławiu. 

 

4.1. Analiza treści monografii 

4.1.1. Cele monografii i hipotezy badawcze 

     W monografii Autor podejmuje problematykę o dużej wadze teoretycznej i metodologicznej 

oraz wymiarze praktycznym. Środowiska naukowe, ale również polityków gospodarczych 

intryguje bowiem od lat pytanie o przyczyny i skutki występowania nierównowagi w wielu 

obszarach gospodarki światowej. Istotnym w tym kontekście zagadnieniem jest wpływ tych 

nierównowag na stabilność rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w kontekście zachodzących 

zjawisk kryzysowych. O ile jednak dyskusje na ten temat koncentrują się wokół wiodących w 

skali globalnej gospodarek (zwłaszcza USA i Chin), to w zakresie wpływu globalnej 

nierównowagi na gospodarki krajów Europy Środkowo –Wschodniej istnieje znaczny niedosyt 

badań. Habilitant podjął  się , dodajmy z powodzeniem, wypełnić tę lukę.  

   Monografia liczy 334 strony i  zawiera: spis treści, wstęp, wykaz skrótów, wstęp , 5 

analitycznych rozdziałów, zakończenie, bibliografię, indeks, oraz spis tabel i spis rysunków. 

     We wstępie określone zostały cele pracy, hipotezy oraz metody badawcze. Autor formułuje 

dwa cele badawcze: 

I. Celem (…) jest ocena znaczenia zjawiska globalnej nierównowagi z punktu 

widzenia stabilności zewnętrznej gospodarek krajów Europy Środkowo-
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Wschodniej; 

II. Celem badań jest również ocena zjawiska globalnej nierównowagi z punkt widzenia 

stabilności rozwoju gospodarki światowej. 

     Sądzę, że oba cele są ściśle ze sobą powiązane i mogłyby być wyrażone jako jeden cel. W 

obecnym brzmieniu sprawiają wrażenie odrębności.  

      Następnie Autor formułuje tezę pracy w formie twierdzenia, że globalna nierównowaga ma 

istotne znaczenie dla stabilności zewnętrznej gospodarek krajów Europy Środkowo-

Wschodniej, interpretując przy tym pojęcie „istotnego znaczenia”. 

 Tezę tę zamierza udowodnić poprzez falsyfikację trzech następujących hipotez badawczych:  

 H1: Globalna nierównowaga nie jest zagrożeniem dla stabilności rozwoju 

gospodarczego świata; 

 H2: Globalna nierównowaga jest zjawiskiem neutralnym z perspektywy 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 r.; 

 H3: Zakres powiązań handlowych i finansowych w sektorze zewnętrznym gospodarek 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej z głównymi krajami kreującymi globalną 

nierównowagę (Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi) jest nieistotny z punktu 

widzenia kształtowania równowagi zewnętrznej krajów EŚW. 

     Chciałbym  jednak zwrócić uwagę na niewłaściwe , z metodologicznego  punktu widzenia, 

użycie przez Autora określenia „ teza”, gdyż jest to w gruncie rzeczy hipoteza („…której 

udowodnienie stanowi wątek przewodni   badań …” cyt. za Autorem, s.24 Autoreferatu). 

Ponadto, bardziej zasadne byłoby sformułowanie hipotez  w formie zdań pozytywnych i próba 

ich potwierdzenia w procesie badawczym. 

 

4.1.2. Omówienie treści rozdziałów monografii 

    W pracy można wyodrębnić dwa nurty badawcze: teoretyczny (rozdz. 1 i 2) i empiryczny 

(rozdz. 3-5).  

  Rozdział 1 Zjawisko globalnej nierównowagi i jego przyczyny. 

     Ten  najobszerniejszy rozdział pracy (s. 17-93) Autor rozpoczyna od omówienia zakresu 

przedmiotowego i podmiotowego zjawiska globalnej nierównowagi. Następnie dokonuje 

przeglądu różnych koncepcji i hipotez dotyczących uwarunkowań i  przyczyn globalnej 

nierównowagi. Autor prezentuje, interpretuje i ocenia następujące alternatywne teorie i   

koncepcje:  

 koncepcję polityki tzw. samoubezpieczenia prowadzonej przez Chiny i inne kraje 

azjatyckie; 

 koncepcje niedorozwiniętych rynków finansowych i globalnej nadwyżki oszczędności; 

 koncepcję nieformalnego międzynarodowego systemu walutowego Bretton Woods II; 

 koncepcję wpływu niedoskonałości na rynku dóbr na globalne przepływy finansowe; 

 teorie permanentnego dochodu oraz międzyokresowe podejście w teorii bilansu 

płatniczego; 

 koncepcję nieadekwatności i błędów pomiaru zjawiska globalnej nierównowagi; 

 tzw. podejście eklektyczne. 

     Autor słusznie ocenia, że wymienione teorie i koncepcje, mimo różnych ujęć i skupianiu się 

na odmiennych wątkach, stanowią sumarycznie spójną interpretację przyczyn globalnej 
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nierównowagi, która jest zjawiskiem wieloaspektowym i wymaga równoczesnego 

uwzględnienia wielu czynników. 

   

Rozdział 2 Globalna nierównowaga a stabilność rozwoju gospodarczego świata i 

ogólnoświatowy kryzys gospodarczy  

       W rozdziale tym Autor dokonuje przeglądu literatury dotyczącej powiązań pomiędzy 

zjawiskiem globalnej nierównowagi a stabilnością rozwoju gospodarczego i światowym 

kryzysem finansowo-gospodarczym. Rozdział dzieli się na  dwie zasadnicze części. W części 

pierwszej (punkt 2.1) zaprezentowane zostały poglądy badaczy na temat wpływu globalnej 

nierównowagi na stabilność rozwoju gospodarczego świata formułowane przed wybuchem 

kryzysu 2008 r, w części drugiej (punkt 2.2) poglądy na ten temat po wybuchu kryzysu. Dla 

obu okresów Autor wyodrębnia i analizuje odmienne koncepcje i oceny wskazanych 

zależności, formułowane przez trzy grupy  ekonomistów. W opiniach przed kryzysem pierwsza 

grupa badaczy dowodziła, że globalna nierównowaga ma korzystny wpływ na rozwój 

gospodarczy świata i  jest zjawiskiem trwałym. Według drugiej grupy, globalna nierównowaga 

niesie  wprawdzie potencjalne ryzyko kryzysu gospodarczego, ale jest ono nieznaczne lub 

oddalone w czasie. W opinii ekonomistów zaliczanych do trzeciej grupy, globalna 

nierównowaga była podstawowym zagrożeniem dla stabilności rozwoju gospodarki światowej 

i należało podjąć radykalne środki w celu jej ograniczenia. Po wybuchu światowego kryzysu 

gospodarczego poglądy w kwestii jego przyczyn były również skrajnie zróżnicowane. Według 

reprezentantów pierwszej grupy, globalna nierównowaga nie była przyczyną kryzysu. 

Przeciwnego zdania była druga grupa badaczy, uznająca globalną nierównowagę za główną 

przyczynę kryzysu. Z kolei przedstawiciele trzeciej grupy dostrzegali związek między 

kryzysem gospodarczym, a globalna nierównowagą, lecz nie uznawali jej za warunek 

wystarczający czy konieczny wystąpienia kryzysu. 

     Po dokonaniu analizy przedstawionych poglądów i zawartych w literaturze wyników badań 

empirycznych Autor nabiera przekonania, że choć globalna nierównowaga nie była 

najważniejszą przyczyną  wybuchu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, to uruchomiła 

mechanizmy, które wzmacniały skalę kryzysu. Jednym z istotnych czynników w tym względzie 

był napływ do Stanów Zjednoczonych  inwestycji z Chin i innych gospodarek nadwyżkowych 

w okresie narastania globalnej nierównowagi, co zwiększyło znacznie zasób kapitału na 

amerykańskim rynku finansowym , obniżyło jego cenę i sprzyjało wzrostowi rozmiarów 

ryzykownych lokat finansowych. 

 

    Rozważania zawarte w rozdziałach  pierwszym i drugim podporządkowane były weryfikacji 

hipotez H1 i H2. Można uznać, że hipotezy te zostały sfalsyfikowane.  Oba rozdziały oparte są  

na bogatej polskiej, a zwłaszcza anglojęzycznej literaturze przedmiotu. Oceniam, że zawierają 

on rzetelną i wnikliwą analizę i syntezę stanu dociekań teoretycznych i badań empirycznych  

dotyczących globalnej nierównowagi i jej wpływu na stabilność gospodarczą świata. Należy 

podkreślić, że Autora cechuje daleko idący dystans i  krytycyzm w odniesieniu do 

prezentowanych  zróżnicowanych poglądów w tym zakresie.  
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Rozdział 3. Powiązania pomiędzy bilansami płatniczymi regionów świata w okresie globalnej 

nierównowagi 

     Celem tego rozdziału jest zbadanie powiązań pomiędzy tendencjami w bilansach 

płatniczych dziewięciu głównych regionów gospodarki światowej w okresie globalnej 

nierównowagi, w tym regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Analizę empiryczną relacji 

wybranych komponentów bilansu płatniczego badanych regionów przeprowadzono odrębnie 

dla okresu przedkryzysowego (lata 1998-2007) oraz okresu po wybuchu kryzysu (lata 2008-

2014). W badaniach wykorzystano dwie metody ilościowe: analizę korelacji oraz analizę 

regresji. W analizie korelacji badano m.in. współzależności sald obrotów bieżących, eksportu i 

importu, a także pomiędzy saldami rachunku obrotów finansowych, napływem  inwestycji 

bezpośrednich i portfelowych oraz inwestycji pozostałych wybranych regionów gospodarki 

światowej. W celu wykrycia ewentualnych związków przyczynowo - skutkowych w bilansie 

płatniczym badanych regionów przeprowadzono analizę regresji prostej i wielorakiej dla: 

 salda obrotów bieżących w regionie w zależności od napływu kapitału zagranicznego 

do regionu; 

 importu dóbr w zależności od eksportu dóbr z innych regionów; 

 eksportu dóbr w zależności od importu dóbr z innych regionów; 

 napływu netto ZIB w zależności od odpływu netto ZIB  z innych regionów; 

 napływu netto zagranicznych inwestycji portfelowych i inwestycji pozostałych  w 

zależności od odpływu netto tych inwestycji z innych regionów.  

     Z przeprowadzonej analizy wynika kluczowy dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej 

wniosek, że dla sektora zewnętrznego tych krajów najważniejsze są związki ekonomiczne ze 

strefą euro. Dotyczy to zarówno zależności w bilansach obrotów bieżących, jak i w 

przepływach ZIB i to zarówno w okresie przedkryzysowym, jak i po wybuchu kryzysu. 

Natomiast przepływy bilansu płatniczego (transakcje bieżące i finansowe) w regionie 

wschodzących gospodarek azjatyckich (28 krajów, m.in. Chiny), nie były istotnymi czynnikami 

oddziałującymi na region EŚW. Autor formułuje również bardziej ogólny wniosek, iż po 

wybuchu kryzysu 2008 r. zaszły istotne zmiany w zakresie powiązań pomiędzy komponentami 

bilansów płatniczych badanych regionów świata.  Po okresie zaawansowanego procesu 

globalizacji nastąpiła bowiem częściowa dezintegracja procesów gospodarczych i  

przejawiająca się w zmniejszeniu skali i istotności obserwowanych korelacji oraz zmianie 

postaci modelu regresji. 

    Badania przeprowadzone w tym rozdziale, oparte na danych zagregowanych w ujęciu 

regionalnym Autor traktuje jako pierwszy etap badania empirycznego. Rozwinięcie tych badań 

(drugi etap badań empirycznych) na podstawie danych dla poszczególnych krajów  następuje  

w rozdz. 4 i 5. 

 

Rozdział 4 Sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie 

globalnej nierównowagi 

     W rozdziale 4 Autor przeprowadza badania empiryczne, które zmierzają do określenia 

tendencji w sektorze zewnętrznym gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 

okresie globalnej nierównowagi (w latach 1998-2014).  Badaniu poddane zostały trendy w 

bilansach płatniczych oraz przepływach kapitału zagranicznego  tych krajów na tle zmian tych 
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wielkości w głównych gospodarkach kreujących globalną nierównowagę. W szczególności 

przeanalizowano dynamikę i strukturę rachunku obrotów bieżących, rachunku obrotów 

finansowych oraz aktywów i pasywów zagranicznych poszczególnych krajów EŚW. Do badań 

włączono 11 krajów EŚW, które spełniały przyjęte kryteria dochodowe. Dziewięć z nich, tj. 

Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Chorwacja , Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia zaliczają się 

do grupy krajów o wysokim dochodzie per capita , a dwa pozostałe, tj. Bułgaria i Rumunia są 

klasyfikowane jako kraje o tzw. wyższym średnim dochodzie per capita. W analizie 

empirycznej wykorzystano dane pozyskane z wielu baz danych udostępnionych przez 

instytucje publiczne i prywatne (m.in. z MFW, BŚ, Eurostat, WTO, UNCTAD, OECD). W 

badaniach zastosowano metodę dedukcji. 

     Autor precyzuje następujące tendencje wynikające z przeprowadzonej analizy: 

 w fazie  przedkryzysowej fazie badanego okresu (1988-2014) następowało szybkie 

narastanie nierównowagi obrotów bieżących głównych gospodarek świata (zwłaszcza 

USA i Chin). W fazie po wybuchu kryzysu nierównowaga ta zmniejszyła się , choć nie 

była to zmiana zasadnicza; 

 w badanym  okresie utrzymywał się deficyt obrotów bieżących krajów EŚW, który 

został sfinansowany napływem inwestycji zagranicznych. Następowało pogłębianie się 

ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto tych krajów. Stopień 

umiędzynarodowienia finansowego gospodarki regionu EŚW mierzony sumą aktywów 

i pasywów zagranicznych w relacji do PKB wzrósł ponaddwukrotnie; 

 najmniejszy deficyt obrotów bieżących w relacji do PKB zanotowano w Słowenii 

(0,4%), a największy w Bułgarii (5,9%). Z wielkością tego deficytu  silnie powiązana 

była wielkość napływu kapitału zagranicznego; 

 ujemne saldo rachunku obrotów bieżących regionu ESW wynikało głównie z nadwyżki 

importu towarów nad ich eksportem, a w mniejszym stopniu ujemnymi dochodami 

netto regionu; 

 W strukturze napływających  inwestycji dominowały inwestycje bezpośrednie (udział 

powyżej 50%). Prawie jedna trzecia napływu netto ZIB skierowana została do Polski; 

 W okresie przedkryzysowym bilans płatniczy krajów ESW charakteryzował się 

rosnącym deficytem obrotów bieżących , napływem inwestycji zagranicznych i 

szybkim wzrostem pasywów międzynarodowych netto.  Po roku 2008 tendencje te 

zostały odwrócone. WE wszystkich krajach EŚW deficyt obrotów bieżących został 

przekształcony w nadwyżkę. Korekta ta była głębsza niż w przypadku globalnej 

nierównowagi- salda obrotów bieżących Chin nie uległy odwróceniu, a tylko obniżeniu;  

Korekta o której mowa w krajach EŚW wynikała głównie z silnej redukcji deficytu 

handlu zagranicznego; 

 napływ ZIB do regionu EŚW zmniejszył się, ale w żadnej gospodarce nie 

zaobserwowano w latach 2008-2014 odpływu netto. Spadek ten częściowo został 

skompensowany napływem inwestycji portfelowych. W efekcie w okresie 

pokryzysowym struktura finansowania zewnętrznego była mniej bezpieczna niż przed 

kryzysem; 

 W następstwie kryzysu wycena aktywów i pasywów zagranicznych krajów EŚW 

podlegała okresowym fluktuacjom., choć w całym okresie pokryzysowym poziom 
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umiędzynarodowienia finansowego w tych krajach nie obniżył się. 

 

Rozdział 5 Globalna nierównowaga a międzynarodowe powiązania gospodarcze 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej  

     Rozdział ten stanowi kontynuację i kolejny etap badań empirycznych zrealizowanych w 

rozdziale czwartym. Jego celem jest określenie i ocena powiązań w sektorze zewnętrznym 

gospodarek poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z gospodarkami głównych 

krajów  generujących globalną nierównowagę.  Badania te prowadzone są pod kątem wpływu 

bezpośrednich i pośrednich relacji ekonomicznych na tendencje w sektorze zewnętrznym 

gospodarek poszczególnych  krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Identycznie  jak w 

rozdziale czwartym, badaniem objęto tę samą grupę 11 gospodarek krajów EŚW, w tym samym 

co   poprzednio okresie (lata 1998-2014, w podziale na podokresy (1998-2007 i 2008-2014). 

     Analizie poddane zostały przepływy eksportowe i importowe dóbr oraz aktywa i 

zobowiązania z tytułu inwestycji bezpośrednich i portfelowych. Badanie ma charakter analizy 

struktury przepływów oraz sald. W końcowej części rozdziału dokonano również syntezy 

prognoz rozwoju zjawiska globalnej nierównowagi i tendencji w bilansie płatniczym krajów 

EŚW.  

     W efekcie dociekań Autor dochodzi m.in. do następujących ustaleń: 

 wymiana handlowa krajów EŚW ze  Stanami Zjednoczonymi oraz z Chinami miała w 

badanym okresie relatywnie niewielkie znaczenie, przy czym udział Chin 

systematycznie wzrastał (zwłaszcza import), a malał udział Stanów Zjednoczonych; 

 w powiązaniach handlowych gospodarek ESW dominującą role odgrywają kraje strefy 

euro oraz pozostałe europejskie kraje rozwinięte, choć następował  systematyczny 

wzrost handlu intraregionalnego krajów EŚW; 

 wszystkie kraje EŚW miały deficyt w wymianie handlowej  z Chinami, który 

systematycznie zwiększał się, zwłaszcza po wybuchu kryzysu w 2008 r. Deficyt 

handlowy ze Stanami Zjednoczonymi był mniejszy niż z Chinami; 

 pośrednim kanałem oddziaływania tendencji w zakresie globalnej nierównowagi na 

region EŚW był handel zagraniczny Chin oraz Stanów Zjednoczonych z głównymi 

partnerami europejskimi krajów EŚW, a także z Rosją. Powiązania handlowe krajów 

strefy euro i innych krajów europejskich  ze Stanami Zjednoczonymi miały większe 

znaczenie  niż z Chinami w całym badanym okresie, choć rola Chin w tym zakresie 

wzrastała, zwłaszcza po wybuchu kryzysu 2008 r.; 

 przepływ ZIB pomiędzy krajami EŚW a Chinami I Stanami Zjednoczonymi był w 

latach 1998-2014 marginalny, na co niewątpliwy wpływ wywierał dystans 

geograficzny. Większe znaczenie miały inwestycje portfelowe Stanów Zjednoczonych 

w regionie EŚW, co było czynnikiem uzależniającym   rynki  kapitałowe w tym krajach 

od fluktuacji w zakresie globalnej nierównowagi. Ponieważ pomiędzy Stanami 

Zjednoczonymi a europejskimi partnerami krajów EŚW istnieje intensywny przepływ 

inwestycji portfelowych, można przyjąć, że również w sposób pośredni fluktuacje w 

tym zakresie wpływają istotnie  na kraje EŚW; 

 z różnych prognoz, które Autor przytacza, wynika, że globalna nierównowaga utrzyma 

się również w przyszłości. Z kolei saldo obrotów bieżących  w krajach EŚW, po 
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korekcie, która nastąpiła po wybuchu światowego kryzysu w 2008 r. , ponownie zacznie 

się obniżać  w perspektywie do 2023 r. 

 

     Szeroko zakrojone badania empiryczne przeprowadzone w  rozdziałach: trzecim, 

czwartym i piątym pozwoliły na sfalsyfikowanie  hipotezy H3 i jednocześnie 

potwierdzenie  hipotezy (według Autora - tezy) głównej.  

     Autor dowiódł przede wszystkim,  że globalna nierównowaga ma istotne znaczenie 

dla stabilności zewnętrznej  gospodarek krajów EŚW. Największą rolę w zakresie 

wpływu globalnej nierównowagi na sektor zewnętrzny krajów EŚW  odgrywają  nie 

bezpośrednie  powiązania krajów EŚW z państwami generującymi tę równowagę, a 

powiązania pośrednie poprzez więzi z partnerami z krajów europejskich.  

 

4.2. Analiza treści artykułów wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

1. Dark Matter' in the External Sector of the United States Economics and Business 

Review, 2019, No.2     

      Celem artykułu jest zbadanie zasobów tzw. „ciemnej materii” (dark matter) w sektorze 

zewnętrznym Stanów Zjednoczonych. Autorami tego pojęcia są dwaj amerykańscy ekonomiści 

R.Hausmann i F.Sturzenegger, którzy twierdzili, że statystyki obrotów bieżących mogą 

niedokładnie odzwierciedlać sytuację ekonomiczną gospodarki w zakresie płatności 

międzynarodowych i zaproponowali alternatywny sposób szacowania aktywów zagranicznych 

netto, oparty na kapitalizacji sald rachunku zagranicznych dochodów.  Habilitant rozszerza  

koncepcję „ciemnej materii” i analizuje ją osobno dla każdego rodzaju inwestycji (ZIB, 

inwestycje portfelowe i pozostałe). W przeciwieństwie do wymienionych ekonomistów Autor 

artykułu nie stosuje  arbitralnie zakładanej stopy kapitalizacji, lecz stosuje empiryczne stopy 

zwrotu i wprowadza koncepcję hipotetycznego dochodu. Analizuje on dane dotyczące bilansu 

płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej dla USA i grupy 18 powiązanych  z tym 

krajem gospodarek w  okresie od I kwartału 1999 r. do 3 kwartału 2018 r. Z badania wynika, 

że stopy zwrotu z zagranicznych aktywów są w gospodarce USA stosunkowo wyższe, a koszty 

ponoszone z tytułu zagranicznych zobowiązań stosunkowo niższe w porównaniu z grupą 

pozostałych  krajów. Stany Zjednoczone są zagranicznym wierzycielem, a nie dłużnikiem. Na 

koniec trzeciego kwartału 2018 r. rzeczywista wartość netto aktywów zagranicznych netto 

Stanów Zjednoczonych wynosi 21,7% PKB w porównaniu z oficjalnym wynoszącym –47,6% 

PKB. Ustalenia te dotyczą inwestycji kapitałowych, zwłaszcza ZIB. Artykuł ten w istotnym 

zakresie rozszerza badania zaprezentowane w rozdz. 1 monografii (punkt. 1.2.6.). 

2. Valuation effect as a determinant of the international investment position in Central 

and Eastern European economies, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics 

Policy, 2015, 10(3)  

      W artykule Autor ocenił znaczenie efektu wyceny w określaniu dynamiki międzynarodowej 

pozycji inwestycyjnej netto gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. W tym celu 

przeprowadzono analizę szeregów czasowych bilansu płatniczego i IIP dla czterech 

największych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry i Rumunia) 

w latach 2005–2013. Badanie wykazało, że efekt wyceny (VE) jest w krótkim okresie 

kluczowym wyznacznikiem zmian IIP netto (dla większości obserwowanych lat). Niemniej 
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jednak w dłuższej perspektywie jego wpływ maleje, ponieważ zyski i straty z wyceny zwykle 

się wzajemnie znoszą. 

      Artykuł ten zawiera wstępne wyniki analizy empirycznej zawarte w rozdz. 4 monografii 

(punkt 4.3.). 

3. Trade linkages between CEE countries and the world economy during an era of global 

imbalances, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, 2015, nr 226.  

   Artykuł poświęcony jest ocenie   powiązań handlowych krajów Europy Środkowo – 

Wschodniej. Badania, które  przeprowadzono dla 12 gospodarek tego regionu za lata 2005–

2013,  koncentrowały się  na analizie empirycznej głównych trendów w  handlu zagranicznego 

tych krajów .  Analiza wykazała m.in., że w krajach EŚW  następowały w badanym okresie 

zmiany salda na rachunku obrotów bieżących, co było odzwierciedleniem ogólnych trendów w 

gospodarce światowej. Powiązania handlowe krajów EŚW odzwierciedlają ich bliskość 

geograficzną i polityczną do Europy Zachodniej. Wymiana z USA i Chinami ma dla nich 

niewielkie znaczenie, choć udział Chin w ostatnich latach badanego okresu wzrastał, podczas 

gdy udział USA malał. Artykuł ten jest przyczynkiem do szerszych badań zawartych w rozdz. 

5 monografii (punkt 5.2). 

4. Internacjonalizacja gospodarek światowych Europy Środkowo-Wschodniej w latach 

2003-2013, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, 3 (9). 

     Celem artykułu jest ocena zakresu i tempa finansowej internacjonalizacji czterech 

największych gospodarek EŚW , tj. Polski, Czech, Węgier i Rumunii, oraz określenie jej 

geograficznego kierunku w latach 2003-2013. Analiza empiryczna wykazała, że tempo 

międzynarodowej integracji finansowej gospodarek EŚW w badanym okresie, mierzonej 

aktywami i pasywami zagranicznymi, było większe niż tempo wzrostu gospodarczego w tych 

krajach. Doprowadziło to do istotnego wzrostu udziału aktywów i pasywów zagranicznych w 

PKB poszczególnych gospodarek. Ponieważ napływ kapitału zagranicznego do krajów EŚW 

znacznie przewyższał  jego odpływ, narastała ujemna pozycja inwestycyjna netto tego regionu. 

Przepływ inwestycji zagranicznych w badanym okresie, zwłaszcza ZIB i inwestycji 

pozostałych był determinowany głównie bliskością geograficzno-polityczną i członkostwem 

tych krajów w Unii Europejskiej. Natomiast skorelowanie przepływów kapitału portfelowego 

z odległością geograficzną kraju pochodzenia było zdecydowanie słabsze w przypadku 

inwestycji portfelowych. Na tym rynku szczególnie duże było znaczenie inwestorów ze Stanów 

Zjednoczonych. Analiza zawarta w tym artykule, podobnie jak w przypadku artykułu nr 3, 

stanowi fragment badań zawartych w rozdz. 5 monografii (punkt 5.2). 

5. Bretton Woods II jako współczesny system powiązań w gospodarce światowej, Zeszyty 

Naukowe UE w Poznaniu, 2011, 179 

     Artykuł zawiera  prezentację poglądów wybranych ekonomistów na temat zaproponowanej 

przez Dooleya, Folkerts-Landau i Garbera koncepcji tzw. nieformalnego systemu Bretton 

Woods II. Koncepcja ta była próbą interpretacji  zjawisk obserwowanych w skali globalnej. Jej 

podstawą jest przyjęta przez Autorów teza  o istnieniu trwałego układu relacji gospodarczych 

pomiędzy USA a Chinami i innymi krajami azjatyckimi.  

W części pierwszej artykułu przedstawione zostały założenia  tej koncepcji oraz wybrane 

przejawy jego funkcjonowania. Drugą część opracowania poświęcono jej krytyce  koncepcji, z 
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której wynika, że część ekonomistów uznaje ją za niewłaściwą interpretację rzeczywistości 

gospodarczej. Krytykuje się zwłaszcza  założenie o trwałości obecnych powiązań 

gospodarczych. Rozważania zawarte w artykule wykorzystane zostały w rozdz. 1 monografii 

(punkt 1.2.3) i w rozdz. 2 (punkty 2.1 i 2.2) w prezentowaniu różnych poglądów na temat 

przyczyn globalnej nierównowagi i jej wpływu na stabilność rozwoju gospodarczego świata. 

6. Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki światowej – ujęcie 

retrospektywne i prospektywne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica, 2010, 

238. 

     W  artykule podjęto  próbę usystematyzowania poglądów na temat globalnej nierównowagi 

jako przyczyny wybuchu  światowego kryzysu finansowego. Poglądy ekonomistów w tej 

kwestii, przytaczane w  artykule są skrajnie zróżnicowane. Autor rozpatruje je w podziale na 

koncepcje  przedkryzysowe i  formułowane po wybuchu kryzysu 2008 r. Z jego dociekań 

wynika jednak , że kwestia znaczenia zjawiska globalnej nierównowagi dla stabilności rozwoju 

gospodarczego świata oraz jako determinanty ogólnoświatowego kryzysu finansowego nie 

została dotąd  jednoznacznie rozstrzygnięta. Dlatego postuluje kontynuowanie badań na ten 

temat, gdyż jednoznaczna diagnoza w tej kwestii mogłaby stanowić  podstawę do 

podejmowania  decyzji o wdrożeniu polityki ograniczania nierównowagi w gospodarce 

światowej.  W artykule przytoczono również wybrane prognozy dotyczące kształtowania się 

globalnej nierównowagi w średnim okresie oraz oparte na nich rekomendacje dla decydentów 

gospodarczych. Badania, których efektem był omawiany artykuł Autor kontynuuje i rozwija w 

rozdziale 2 monografii. 

     Spośród omówionych publikacji tylko artykuł nr 1 stanowi istotne rozszerzenie badań 

zawartych w monografii (rozdz.1, punkt 1.2.6). Pozostałe artykuły, choć niewątpliwie 

interesujące, zawierają wstępne, częściowe wyniki badań rozwiniętych i zaprezentowanych w 

monografii i nie mają większego znaczenia dla oceny osiągnięcia naukowego.  

 

4.3 Ogólna ocena osiągnięcia naukowego 

    Dokonując ogólnej oceny monografii i powiązanych z nią  cyklu 6 artykułów wskazanych 

jako osiągnięcie naukowe, należy podkreślić, że podjęta tematyka odpowiada  aktualnym 

potrzebom badawczym, dotyczącym wpływu globalnej nierównowagi na gospodarki krajów 

Europy Środkowo–Wschodniej. Uważam, że cele badań zostały osiągnięte w stopniu 

zadowalającym, a postawione hipotezy badawcze zostały zweryfikowane poprzez krytyczną 

analizę i syntezę. Zastosowane w analizie metody badawcze są poprawne i adekwatne do 

postawionych celów. Habilitant wykazał umiejętność prawidłowego określania problemów 

badawczych, ich skutecznego rozwiązywania i formułowania trafnych wniosków. Autor 

posiada niewątpliwie gruntowną znajomość światowego i krajowego dorobku literatury 

przedmiotu i źródeł informacji faktograficznej. Zachowuje przy tym krytyczny stosunek wobec 

przytaczanych poglądów i ocen oraz twórczo je rozwija. Ponadto odznacza się dociekliwością 

i umiejętnością rozwiązywania skomplikowanych często problemów naukowych i 

badawczych.  

     Do własnych oryginalnych osiągnieć Habilitanta zaliczam w szczególności: 

I. W  warstwie teoretyczno-poznawczej  
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 identyfikację i uporządkowanie dotychczasowych poglądów i koncepcji teoretycznych 

na temat przyczyn globalnej nierównowagi; 

 usystematyzowanie oraz syntezę i krytyczną ocenę zróżnicowanych, często skrajnie 

sprzecznych,  opinii i przekonań dotyczących powiązań pomiędzy globalną 

nierównowagą a stabilnością rozwoju gospodarczego i światowym kryzysem 

finansowo-gospodarczym;  

II. W warstwie empirycznej i metodycznej: 

 zbadanie związków pomiędzy elementami bilansu płatniczego regionów 

gospodarki  światowej w okresie globalnej nierównowagi; 

 analizę i ocenę tendencji w handlu zagranicznym i w sferze  przepływów 

kapitałowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2014; 

   zbadanie wpływu bezpośrednich powiązań handlowych i inwestycyjnych oraz 

pośrednich kanałów oddziaływania państw kreujących globalną nierównowagę 

na sytuację w sektorze zewnętrznym krajów EŚW; 

  zaproponowanie autorskiej metody wyceny tzw. „ciemnej materii”  , opartej na 

empirycznych stopach zwrotu i wielkościach brutto poszczególnych elementów 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej kraju  oraz jej zastosowanie  dla 

oszacowania zasobów „ciemnej materii” w sektorze zewnętrznym Stanów 

Zjednoczonych.    

     Podsumowując, oceniam, że wymienione rezultaty badań Habilitanta wzbogacają 

dotychczasowy dorobek teoretyczny i  empiryczny dotyczący problematyki globalnej 

nierównowagi, w szczególności w zakresie wpływu globalnej nierównowagi na gospodarki 

krajów Europy Środkowo –Wschodniej. Tym samym stanowią one znaczny wkład w rozwój  

nauki i wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. 

   

4.4. Ocena aktywności dydaktycznej i organizatorskiej 

        Aktywność dr K. Sobańskiego w obszarze dydaktyki zasługuje na wysoka ocenę. Na UE 

w Poznaniu od prowadził on wszelkie formy zajęć na wszystkich trybach i poziomach studiów, 

uzyskując wysokie oceny studentów. Wykładał kilkanaście przedmiotów z zakresu finansów, 

większość w języku angielskim – m.in. na specjalnościach: International Bussiness, 

International Management in Energing Markets i Finance. W latach 2014 – 2018 dr. K. 

Sobański był wykładowcą przedmiotów finansowych na uczelniach zagranicznych: University 

of Lethbridge w Kanadzie, University of Girona w Hiszpanii, University of Dubrovnik w 

Chorwacji; Azerbaijan State University of Economics w Azerbejdżanie.  

     Habilitant posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla praktyków 

biznesu. Od 2012 r. jest wykładowcą programu Master of Bussiness Administration Executive 

MBA Poznań – Atlanta, prowadzonego na UEP we współpracy z Georgia State University ze 

Stanów Zjednoczonych. Od 2006 r. wykłada także finanse międzynarodowe na 

Podyplomowym Handlu Zagranicznego UEP, a w latach 2007-2014 prowadził wykłady z tego 

zakresu  na Podyplomowym Studium Logistyki Międzynarodowej UEP. Prowadził także 

wykłady i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech. 

        Oprócz zajęć dydaktycznych w macierzystej uczelni, Habilitant podejmował w przeszłości 

wykłady na innych uczelniach w Poznaniu:  na Uniwersytecie Adama Mickiewicza  i w 
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Wyższej Szkole Bankowej. Prowadził również zajęcia dydaktyczne z uczniami szkół średnich 

w ramach programu Klasa Akademicka.       Dr K. Sobański jest autorem  książki pt. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw 

(Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 458), która uzyskuje wysokie oceny 

specjalistów w tej dziedzinie. Układ i treść książki oraz nowatorski sposób prezentacji 

zagadnień  sprawia, że może ona być wykorzystana zarówno jako podręcznik dla  studentów 

kierunku finansów, słuchaczy studiów podyplomowych, jak również  jako kompendium wiedzy 

przydatnej dla  pracowników działów finansowych przedsiębiorstw i instytucji działających na 

rynkach międzynarodowych. 
     Habilitant jest także współautorem podręcznika pt. Wprowadzenie do ekonomii 

międzynarodowej ((Wyd. Difin,  Warszawa 2012, s. 286 – autor rozdziału pt. Bilans płatniczy). 

      Dr. K. Sobański pełni funkcję kierownika seminariów dyplomowych na studiach 

licencjackich, podyplomowych oraz MBA. Wypromował dotychczas 46 prac dyplomowych i 

był recenzentem w przypadku 59 prac dyplomowych. Na podkreślenie zasługuje, że Habilitant 

pełnił funkcję promotora pomocniczego w trzech przewodach doktorskich, z których dwa 

zostały pomyślnie zakończone.      Pozytywnie należy także ocenić zaangażowanie Kandydata w różnorodne przedsięwzięcia 

organizacyjne w macierzystej uczelni. Od 2016 r. Habilitant jest członkiem Senackiej Komisji 

ds. Budżetu i Finansów UEP oraz członkiem Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się 

na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Uczestniczył w zespołach mających na celu 

restrukturyzację programów nauczania i uzyskanie międzynarodowych akredytacji. 

Wielokrotnie był członkiem komisji konkursowych opiniujących awanse na stanowiska w 

uczelni, komisji rekrutacyjnych,  opiekunem grup studenckich, a także współorganizatorem 

ogólnopolskich konferencji. 
   

1. Wniosek końcowy           Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowo - badawczym, dydaktycznym , organizacyjnym, 

popularyzatorskim i w zakresie współpracy międzynarodowej dr Konrada Sobańskiego,  , ze 

szczególnym uwzględnieniem monografii pt. Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny 

gospodarek krajów Europy Środkowo- Wschodniej wydaną przez  Difin w 2019 r.  wraz z  

powiązanymi z nią tematycznie 6 artykułami,  stwierdzam, że w mojej ocenie, dorobek ten 

spełnia kryteria uzyskania stopnia doktora habilitowanego określone w Ustawie z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki . 

Dlatego rekomenduję Komisji podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie nadania dr Konradowi 

Sobańskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie ekonomia i finanse i przekazanie jej do dalszego procedowania  przez Radę 

Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
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