


 Wybór tematu 

◦ Rozwinięcie tematu z prezentacji w czasie studiów 

(Gospodarka europejska, dr M. Pachocka)

◦ Przeformułowanie zagadnienia w temat badania

 Literatura 

◦ Wstępny zakres skonsultowany z promotorem

◦ Sięgnięcie do źródłowych tekstów anglojęzycznych

◦ Artykuły naukowe - najbardziej aktualne źródła

◦ Selekcja !!!



 Cel pracy - porównanie 
skandynawskiego i 
śródziemnomorskiego modelu 
kapitalizmu oraz weryfikacja tezy o 
wyższej efektywności pierwszego z 
tych modeli. 



 Konsultacje z promotorem

◦ Konsultowanie na bieżąco zmian w planie pracy 

◦ Szczegółowe uwagi po pierwszym rozdziale

 Kluczowe lekcje

◦ Pisania bez dłuższych przerw 

◦ Sporządzenie szkicu kolejnego rozdziału po skończeniu poprzedniego

◦ Elastyczność układu pracy 

◦ Proporcje pomiędzy rozdziałami



 Różnorodność modeli kapitalizmu
◦ Pod hasłem kapitalizm klasyfikowane są bardzo różne modele funkcjonowania państwa i gospodarki. Już 

dychotomiczne podziały dokonane przez M. Alberta oraz P. A. Halla i D. Soskice’a wykazały tą niejednorodność, jednak 
kompletny obraz różnorodności form kapitalizmu wyłania się dopiero w pracy B. Amable’a który na podstawie analizy 
rozwiązań instytucjonalnych w poszczególnych krajach wyróżnił pięć modeli kapitalizmu.

◦ Modele o wspólnych cechach wykazują zbliżoną efektywność

 Model śródziemnomorski i nordycki różnią się w większości obszarów instytucjonalnych 
(konkurencja na rynku produktów, rynek pracy, ochrona socjalnej i edukacja)

 Kraje reprezentujące model nordycki osiągają lepsze wskaźniki makroekonomiczne niż 
kraje modelu śródziemnomorskiego (PKB per capita, poziom bezrobocia, deficyt 
finansów publicznych oraz dług publiczny)

 Kraje reprezentujące model nordycki zajmują 
zdecydowanie wyższe miejsca w 
międzynarodowych rankingach, takich jak 
Globalny Ranking Konkurencyjności, Raport Doing
Buisness, Indeks Wolności Gospodarczej oraz 
Wskaźnik Rozwoju Społecznego
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