Patronat honorowy:

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, którego założeniem jest wymiana poglądów
naukowców zajmujących się instytucjonalizmem oraz przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii.
Zamierzamy przedstawić różne punkty widzenia na rolę państwa, jego transformację oraz instytucji we
współczesnej gospodarce. Seminarium jest kontynuacją tradycji debat rozpoczętych w 2016 roku w
Łodzi z inicjatywy Forum Myśli Instytucjonalnej. W tym roku współorganizatorem jest Instytut Misesa
oraz Uniwersytet w Białymstoku.
W imię korzyści dla przedsiębiorców postępuje powoli proces samoograniczenia państwa socjalnego.
W krajach, gdzie rozwinął się neokorporatyzm, oficjalne reprezentacje interesów ulegają
dezorganizacji. Wszędzie na znaczeniu zdają się zyskiwać publiczne agencje, skupiające
profesjonalistów i opierające się na radach ekspertów i prywatnych think tankach raczej niż na
społecznych konsultacjach. Polityka gospodarcza coraz bardziej zależy od programów wypracowanych
przez stosunkowo wąskie grupy (firmy konsultingowe, zespoły doradców powołane ad hoc) i od
specjalnych regulacji wytwarzanych przez urzędy regulacyjne. Uzależnienie państwa od dostępu do
"rynku długu" osłabia jego pozycję względem wierzycieli. Taka transformacja państwa i jego pozycji
sprowadza demokrację do wyboru polityków, a nie do polityki. Czy państwo przetrwa w XXI wieku?

Zapraszamy Państwa do udziału w debacie:

PAŃSTWO I JEGO TRANSFORMACJA.
RETROSPEKCJA I PROJEKCJE
Wykłady wprowadzające do dyskusji wygłoszą:
Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz
(Uniwersytet Jagielloński, Forum Myśli Instytucjonalnej)
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
(Uniwersytet Wrocławski, Instytut Misesa)
Polemiczny głos w panelu dyskusyjnym zabiorą:
Dr hab. Mateusz Machaj (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Misesa)
Dr Sławomir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Forum Myśli
Instytucjonalnej)
Dr Maciej Kassner (UMK w Toruniu, Forum Myśli Instytucjonalnej)
Dr Arkadiusz Sieroń (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Misesa)
Organizatorzy: Forum Myśli Instytucjonalnej, Instytut Misesa
oraz Uniwersytet w Białymstoku

Organizatorzy nie pobierają opłat za udział w seminarium.
Organizatorzy:
Forum Myśli Instytucjonalnej, Instytut Misesa oraz Uniwersytet w Białymstoku
Data i miejsce:
25 października 2019, godz. 9.30,
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Warszawska 63, sala 201.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 października 2019 r. na adres
poczty elektronicznej dr hab. Ewy Gruszewskiej gruszew@uwb.edu.pl
Uczestników prosimy o dołączenie krótkiej noty ze wskazaniem afiliacji,
dyscypliny naukowej oraz głównych obszarów badawczych.
Publikacja:
Organizatorzy przewidują możliwość publikacji artykułów powstałych jako
pokłosie udziału w seminarium w:
– „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”
– „Optimum. Economic Studies” (publikacja płatna)
Teksty w językach polskim i angielskim prosimy nadsyłać do 31.01.2020 r.
Zaznaczamy, że warunkiem publikacji artykułu jest jego zgodność z tematyką
seminarium, dostosowanie go do wymogów redakcyjnych oraz uzyskanie
pozytywnej recenzji zgodnie z polityką wybranego pisma.
Aktualności i pozostałe szczegóły dotyczące seminarium będą zamieszczane na
stronie: www.forummi.pl/bialystok2019
Po seminarium w sali 201 odbędzie się Walne Zebranie Członków Forum Myśli
Instytucjonalnej połączone z wyborem nowego zarządu.
Przewidywane zakończenie obrad o godz. 17.00.

Program seminarium naukowego

PAŃSTWO I JEGO TRANSFORMACJA.
RETROSPEKCJA I PROJEKCJE
Białystok, 25.10.2019 r.

9.00-9.30 – Rejestracja
9.30-11.00 – Część I
Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz "Transformacja państwa i jego pozycji”
Prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki "Czy instytucja Państwa przetrwa XXI wiek?”
Dyskusja
11.00-11.20 – Przerwa kawowa
11.20-13.00 – Część II
Panel dyskusyjny "Rynek i instytucje: konkurujące podejścia badawcze?”
Moderator: dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
Forum Myśli Instytucjonalnej: dr Sławomir Czech, dr Maciej Kassner
Instytut Misesa: dr hab. Mateusz Machaj, dr Arkadiusz Sieroń
Dyskusja
13.00-13.15 – podsumowanie i zakończenie seminarium
13.15-14.00 – obiad

