Rada Programowa:
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XVI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów

Komitet Organizacyjny:
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dr Grzegorz Szczodrowski (Przewodniczący KO) – UG: Katedra Polityki Gospodarczej, IWI
dr Andrzej Poszewiecki (Wiceprzewodniczący KO) – UG: Katedra Makroekonomii
dr Adam Balcerzak – UMK w Toruniu: Katedra Ekonomii
dr hab. Tomasz Bernat – USz: Katedra Mikroekonomii, IWI
dr Michał Kruszka – UE w Poznaniu: Katedra Mikroekonomii
dr Marek Kunasz – USz: Katedra Mikroekonomii, IWI
dr Krzysztof Piech – SGH: Katedra Polityki Gospodarczej, IWI
dr Aneta Sokół - USz: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, IWI
dr Rafał Żelazny – AE w Katowicach: Katedra Ekonomii, IWI
mgr Bogna Matuszewska (sekretarz KO) – IWI
mgr Tomasz Bleks – UG: Koło Naukowe Polityki Gospodarczej
Mikołaj Olszaoski (webmaster) – IWI
Magdalena Stolioska (księgowośd) – SGH, IWI
Kornelia Gierczyoska – IWI
mgr Magdalena Kuczmarska – UMK w Toruniu
mgr Ilona Pietryka – UMK w Toruniu

Miejsce:

(TBC – do potwierdzenia, to be confirmed)

6-8 września 2010 r., Sopot
Uniwersytet Gdaoski – Wydział Ekonomiczny

Patronat honorowy:
Narodowy Bank Polski (TBC)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Sponsorzy:

» Otwarcie konferencji: Uniwersytet Gdaoski, Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
» Noclegi i obrady: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zatoka” (ul. E. Platter
7/9/11) i Hotel Bursztyn (ul. Emilii Plater 12/19), ok. 150 m od morza i 10 min.
pieszo od sopockiego mola
» Przewidujemy możliwośd zwiedzania ciekawych miejsc w Trójmieście

Szczegóły i rejestracja:
www.konferencja.edu.pl
16knme@konferencja.edu.pl

Wolnośd ekonomiczna,
rozwój, wybór publiczny

Biuro XVI KNME:
Al. Niepodległości 186 p. 3 (II p.), 00-608 Warszawa
tel./fax: 22 825 18 26

Patronat medialny:

Uzasadnienie konferencji:

Zakres tematyczny:

Celem konferencji naukowych młodych ekonomistów (KNME) jest wymiana poglądów przez osoby z młodszego pokolenia polskich ekonomistów. Zapraszamy więc młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do prezentacji wyników swoich badao i dyskusji nad nimi. W przypadku XVI KNME, która odbędzie się w ośrodku
akademickim słynącym z liberalnej myśli ekonomicznej, pragniemy podjąd problematykę nakreśloną w tytule konferencji. Jednakże, ze względu na specyfikę współczesnych
gospodarek, którym daleko jest do XIX-wiecznego zakresu wolności ekonomicznej,
kwestie liberalizmu chcemy rozpatrywad także w kontekście teorii wyboru publicznego.
Szczególnie ważne wydają się instytucje (w których kontekście również można dyskutowad nad problematyką wolności) oraz postulaty rozwoju „programowanego” przez
różnego rodzaju podmioty otoczenia, dokonywanego w oparciu o innowacje i wiedzę.
Dotychczas odbyło się kilkanaście konferencji z serii KNME, m.in. na takich uczelniach
jak: Uniwersytet Gdaoski, Szczecioski i Warszawski (Wydział Zarządzania i Wydział Nauk
Ekonomicznych), uniwersytety ekonomiczne w Krakowie oraz w Poznaniu, Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, czy
SGGW. Tym razem konferencja będzie zorganizowana w malowniczym Sopocie.
Po raz pierwszy w historii KNME szczególne zaproszenie kierujemy do naukowców
zajmujących się teorią wyboru publicznego. Liczymy na wystąpienia dotyczące ekonomicznych aspektów demokracji, konstytucji, polityki, wyborów, lobbingu i oddziaływania grup nacisku na kształt polskiego prawodawstwa. Ponadto, przewidujemy poruszenie wielu innych kwestii (->zakres tematyczny).
Tak jak w przypadku poprzednich konferencji, w rezultacie których wydano kilkaset referatów w ponad 30 książkach, efektem XVI KNME będą recenzowane publikacje
w monografiach oraz w czasopismach naukowych.

1. Wolnośd gospodarcza:
a) Polska drugą Irlandią?
b) wolnośd a rozwój
c) systemy podatkowe w Polsce i na świecie

Ogólne ramy czasowe i terminy:

Organizatorzy rezerwują sobie prawo nie przyjęcia do wygłoszenia referatu nie związanego
z zakreśloną powyżej problematyką. Ilośd miejsc (zwłaszcza noclegowych) jest ograniczona
(sugerujemy w związku z tym rejestrację udziału w pierwszym terminie).

» koniec maja 2010 r. – uruchomienie strony internetowej
» początek czerwca – rozpoczęcie rejestracji uczestników
» 30 czerwca – koniec rejestracji uczestników* oraz potwierdzenia udziału przez osoby wcze»
»
»
»
»
»

śniej zarejestrowane
15 lipca – koniec terminu wnoszenia opłat w kwocie podstawowej
koniec lipca – ostateczny termin podania tytułu referatu
31 sierpnia – koocowy termin nadsyłania prezentacji (prosimy o przygotowanie prezentacji,
którą zamieścimy w materiałach konferencyjnych)
6–8 września 2010 r. – XVI KNME
13 września – ostateczny termin nadsyłania referatu
koniec 2010 r. – termin wydania monografii pokonferencyjnej
* Rejestracja uczestników po tym terminie wyłącznie w porozumieniu z organizatorami.

2. Liberalizm a interwencjonizm (ujęcie makro):
a) światowy kryzys finansowy i polityka antykryzysowa
b) rynki finansowe w ostatnich latach: efektywnośd a stabilnośd
c) polityka prowzrostowa i stymulowanie zrównoważonego rozwoju
3. Teoria wyboru publicznego:
a) ekonomiczne aspekty demokracji, konstytucji, polityki i wyborów
b) lobbing i oddziaływanie grup nacisku na kształt polskiego prawodawstwa
c) problematyka finansów publicznych (zadłużenie, deficyty itp.)
4. Budowanie innowacyjnej gospodarki wiedzy:
a) nowa rola instytucji (parki technologiczne, centra transferu technologii)
b) endogeniczna teoria wzrostu a nowa rola paostwa
c) pomiary innowacyjności i GOW jako pomiary celów polityki gospodarczej
5. Przedsiębiorstwa i sektory gospodarki wobec interwencji
a) fundusze unijne (i inne rodzaje wsparcia) – ujęcie mikro
b) etyka w biznesie: zadanie dla paostwa czy uzasadnienie dla CSR?
c) finanse przedsiębiorstw wobec kryzysu

Koszt:
Pełna opłata konferencyjna: 700 zł
Cena ta obejmuje: udział w konferencji, nocleg, materiały konferencyjne (w tym książki
z poprzedniej KNME) i późniejszą publikację pokonferencyjną (egzemplarz autorski).
Przy pełnym udziale w konferencji przewidujemy rabaty:
dla doktorantów w kwocie 50 zł oraz dla studentów w kwocie 200 zł.
»
»
»
»

Udział z publikacją bez noclegu 500 zł
Udział z noclegiem bez publikacji 500 zł
Udział bez noclegu i bez publikacji 250 zł
Publikacja bez udziału w konferencji 340 zł

W przypadku wpłat po 15 lipca wysokośd opłat rośnie o 10%.
(TBC – do potwierdzenia, to be confirmed)

