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Regions, Firms and Institutions in the World Economy 
– konferencja Instytutu Międzynarodowych Stosunków 

Gospodarczych

W dniach 8–9 października 2009 r. odbyła się międzynarodowa konferencja na-
ukowa „Regions, Firms and Institutions in the World Economy”, zorganizowana przez 
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych we współpracy z uniwersy-
tetami w Heidelbergu, Hohenheim i Tybindze oraz z Instytutem Stosowanych Badań 
Ekonomicznych (IAW) z Tybingi. Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji 
była dr hab. prof. SGH Elżbieta Czarny, wiceprzewodniczącą zaś prof. Claudia Buch 
z uniwersytetu w Tybindze. Konferencja była kontynuacją i rozwinięciem dyskusji na-
ukowej zapoczątkowanej na wcześniejszych spotkaniach naukowych organizowanych 
przez Instytut MSG z partnerami niemieckimi i fińskimi w latach 2007, 2005 oraz 2003, 
poświęconych współczesnej problematyce ekonomiczno-międzynarodowej. 

Otwarcia konferencji dokonał rektor SGH, prof. dr hab. Adam Budnikowski. 
W otwarciu konferencji uczestniczyli także dziekan Kolegium Gospodarki Światowej 
prof. dr hab. Jolanta Mazur oraz ambasador Niemiec w Polsce Michael H. Gerdts, który 
wygłosił referat na temat stosunków polsko-niemieckich. 

W sesji plenarnej, rozpoczynającej merytoryczną część konferencji, zaprezentowa-
no trzy referaty, przygotowane przez profesorów: O. Starka, A. Budnikowskiego oraz 
W. Kohlera i G. Felbermayra. Ponadto podczas sesji równoległych konferencji „Regions, 
Firms and Institutions in the World Economy” przedstawiono 19 referatów wyłonionych 
w konkursie zgłoszeń (propozycje referatów oceniane były dwukrotnie: przez przedsta-
wicieli strony polskiej i strony niemieckiej Komitetu Naukowego). W referatach przed-
stawionych na konferencji znalazły się analizy różnych form międzynarodowej współ-
pracy gospodarczej, podmiotów w niej uczestniczących, barier rozwoju oraz wpływu 
na polityki gospodarcze państw i ugrupowań regionalnych. Mówiono o porozumieniach 
regionalnych, handlu międzynarodowym, fragmentaryzacji produkcji, zagranicznych 
inwestycjach bezpośrednich i innych formach międzynarodowego przepływu kapita-
łu, migracjach, a także różnych aspektach procesu globalizacji. Przedmiotem refleksji 
naukowej był także obecny kryzys ekonomiczny i jego oddziaływanie na międzynaro-
dową współpracę gospodarczą. Prezentacji referatów towarzyszyła ożywiona dyskusja 
z udziałem międzynarodowego grona uczestników. 

Podobnie jak dwa lata temu, także tym razem w ramach konferencji odbyło się 
seminarium doktoranckie, prowadzone przez polskich i niemieckich naukowców. Se-
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minarium rozpoczął wykład dra hab. prof. SGH Jacka Mirońskiego na temat sztu-
ki publicznego przemawiania. Podczas seminarium doktoranci polscy (w większości 
ze wszystkich Kolegiów SGH) i zagraniczni przedstawiali wyniki badań prowadzonych 
w ramach powstających właśnie rozpraw doktorskich. Obecność polskich i niemieckich 
profesorów (E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, K. Starzyka, E. Czarny, C. Bucha, G. Felber-
mayra, S. Feuerstein oraz W. Kohlera) komentujących poszczególne projekty umożliwiła 
doktorantom skonfrontowanie ich pomysłów z poglądami międzynarodowego grona 
naukowców o uznanym dorobku oraz specjalistów zajmujących się pokrewną proble-
matyką. Dla wielu referentów była to pierwsza okazja do publicznego przedstawienia 
własnej pracy, tym trudniejsza, że odbywała się po angielsku, przed międzynarodowym 
gronem słuchaczy. Wyrazy uznania należą się tym spośród doktorantów z SGH, którzy 
zdecydowali się na prezentację swoich projektów. 

Konferencja „Regions, Firms and Institutions in the World Economy” nie odbyłaby 
się, gdyby nie środki finansowe uzyskane od Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej 
oraz z Narodowego Banku Polskiego, który – wraz z władzami Szkoły Głównej Handlo-
wej– wspomógł finansowo także organizację seminarium doktoranckiego. 

Ledwie zakończyliśmy konferencję „Regions, Firms and Institutions in the World 
Economy”, a już zastanawiamy się nad tematyką kolejnej. Być może za dwa lata, w 2011 r. 
zorganizujemy ją w Niemczech… 
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