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„CHALLENGES OF THE GLOBAL ECONOMY”, 

SOPOT, 19 I 20 MAJA 2016 R.

19 i 20 maja 2016 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego od-
była się IX międzynarodowa konferencja naukowa „Challenges of the Global 
Economy”, zorganizowana przez Instytut Handlu Zagranicznego UG. Tematem 
obrad były przemiany zachodzące w gospodarce światowej, a w szczególności 
międzynarodowy kryzys ekonomiczny i jego skutki, współczesne tendencje w sto-
sunkach międzynarodowych, funkcjonowanie sektora fi nansowego w gospodarce 
globalnej, problemy wybranych rynków, w tym zwłaszcza gospodarek wschodzą-
cych, funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, a także pro-
cesy integracyjne. Obrady dotyczyły zatem największych wyzwań, przed którymi 
stoi gospodarka światowa i jej podmioty w drugiej dekadzie XXI w. Do udziału 
w konferencji, prócz naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, zostali zaproszeni 
przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w kraju i za granicą, m.in. ze Szkoły 
Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Instytutu Ekonomi-
ki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz z Uniwersytetu 
w Zlinie, Uniwersytetu Oradejskiego oraz Uniwersytetu w Bremie. 
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Różnorodność prezentowanych zagadnień i interdyscyplinarny charakter 
konferencji znalazły odzwierciedlenie już w sesji plenarnej, prowadzonej w języku 
angielskim. Wykład inauguracyjny wygłoszony przez Janusza Lewandowskiego, 
posła do Parlamentu Europejskiego, był poświęcony obecnym wyzwaniom, przed 
jakimi stanęła Unia Europejska – chodzi zwłaszcza o problemy strefy Euro, kryzys 
fi nansowy i migracyjny. Podczas sesji wystąpili prelegenci z różnych ośrodków 
naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wystąpienia poświęcone 
były europejskiemu kryzysowi zadłużenia w kontekście funkcjonowania strefy 
euro, kryzysowi migracyjnemu w Europie (rozważano, czy stanowi on szansę, czy 
zagrożenie dla Unii Europejskiej w świetle współczesnych wyzwań społeczno-
-gospodarczych), funkcjonowaniu korporacji wielonarodowych oraz innych pod-
miotów gospodarki światowej. W tej części obrad nie zabrakło również pytań do 
prelegentów oraz dyskusji. 

Następnie obrady były kontynuowane w czterech panelach, prowadzonych 
w języku polskim i angielskim. Pierwszy, prowadzony równolegle w dwóch od-
dzielnych sekcjach w obu językach, dotyczył ewolucji realiów gospodarki świato-
wej. W każdej sekcji przewidziano kilkanaście wystąpień, poświęconych różnym 
kwestiom obejmującym zarówno problematykę szeroko rozumianych między-
narodowych stosunków gospodarczych, jak i zagadnienia regionalne i krajowe. 
W sekcji polskojęzycznej wystąpienia koncentrowały się wokół takich kwestii jak: 
tendencje rozwoju handlu międzynarodowego, światowy, unijny i polski handel 
wartością dodaną, handel wewnątrzgałęziowy i handel zagraniczny wybranych 
krajów. W drugiej części obrad wystąpienia dotyczyły m.in. systemu wielostronne-
go handlu w ramach WTO, protekcjonizmu we współczesnym handlu międzynaro-
dowym, ułatwień TFA w handlu międzynarodowym, wymiany usługowej, konku-
rencyjności gospodarek. Nie zabrakło także wystąpień poświęconych regionalnym 
porozumieniom handlowym, takim jak Partnerstwo Transpacyfi czne (TPP) oraz 
Porozumienia o Partnerstwie Gospodarczym (EPAs). W panelu anglojęzycznym 
referenci poruszali kwestie rozwoju i integracji wybranych krajów i regionów, mi-
gracji oraz problemy demografi czne. 

Drugi panel, prowadzony w języku polskim, dotyczył przyszłości Unii Eu-
ropejskiej. W wystąpieniach i towarzyszącej im dyskusji poruszano takie kwestie 
jak: integracja europejska a Niemcy, defi cyt parezji w Unii Europejskiej, między-
narodowa pozycja inwestycyjna netto krajów UE.

Trzeci panel został poświęcony wyzwaniom współczesnych fi nansów; był 
prowadzony w dwóch sekcjach: polsko- i anglojęzycznej. Poruszano w nim istotne 
kwestie, takie jak: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zmiany w sektorze ban-
kowym w krajach Unii Europejskiej, Specjalne Strefy Ekonomiczne, polityka po-
datkowa, globalny system fi nansowy. 

Ostatni, czwarty panel, prowadzony w języku polskim, poświęcony był 
przedsiębiorstwu w otoczeniu międzynarodowym. Wystąpienia dotyczyły głównie 
innowacyjności przedsiębiorstw, internacjonalizacji sieciowej, serwisów społecz-
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nościowych, zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym, działalno-
ści badawczo-rozwojowej korporacji. 

Przedstawiona tematyka wystąpień jest jedynie orientacyjna, ma służyć zo-
brazowaniu wielowątkowości i złożoności dyskutowanych zagadnień – pozwala 
też poznać kierunki badań prowadzonych w liczących się ośrodkach naukowych 
w kraju i za granicą. Wygłoszone referaty i towarzyszące im dyskusje posłużyły 
formułowaniu rozwiązań praktycznych oraz stanowiły źródło inspiracji do prac 
badawczych nad przyszłością rozwoju gospodarki światowej.




