Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

EWOLUCJA NAUK EKONOMICZNYCH II (ENE II)
EKONOMIA A PANDEMIA COVID-19
POTRZEBA BIEŻĄCYCH DOSTOSOWAŃ CZY ZMIANY PARADYGMATU?
22 listopada 2022 roku w godz. 9:30-17:30
Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72
Konferencja ENE II jest kontynuacją konferencji zorganizowanej w marcu 2018 roku nt. “Ewolucja
Nauk Ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”
i odnosi się do dorobku seminariów, które odbyły się w latach 2020-2021 we współpracy INE PAN,
KNE PAN i PTE o wpływie pandemii COVID-19 na życie społeczno-gospodarcze.
Konferencja ENE II jest poświęcona refleksji nad ewolucją badań wewnątrz dyscyplin i subdyscyplin
ekonomicznych, nad relacjami pomiędzy nimi, jak również nad relacjami nauk ekonomicznych
z innymi dyscyplinami nauki, a także nad problemami interdyscyplinarności w naukach
ekonomicznych. Konferencja wpisuje się w nurt szerszej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych we
współczesnej gospodarce oraz nauce.
Transmisja online będzie dostępna w Social Mediach PTE oraz PAN w dniu wydarzenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenia przedłużamy do 18 listopada

9:30 – 10:00
10:00 – 10:20

Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji i powitanie gości
» prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes PTE
» prof. dr hab. Bogusław Fiedor, przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
» prof. Andrzej Szablewski, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
Uroczyste wręczenie Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego przyznanej w 2022 r.
Laureat: Dariusz Kiełczewski za książkę „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej
zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”.

10:20 – 11:20

Sesja plenarna: ENE – wyzwania metodologiczne
Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Szablewski
» Społeczna sprawczość i użyteczność nauk ekonomicznych w kontekście klasyfikacji dziedzin
i dyscyplin naukowych - prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Marian Gorynia
» Zwrot empiryczny w ekonomii. Przykład badań nad nierównościami - prof. dr hab. Łukasz Hardt,
dr hab. Marek Kośny, prof. UEW
» Ewolucja metod badawczych i wykorzystywanych danych w badaniach z dyscypliny ekonomia
i finanse w obliczu rozwoju nowych technologii i pojawiających się zjawisk
w gospodarce
światowej - dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, prof. ALK
» Współczesne dylematy metod statystycznych i ekonometrycznych w zastosowaniach społecznoekonomicznych - prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Józef Pociecha, prof. dr hab. Mirosław
Szreder

11:20 – 11:50

Dyskusja

11:50 – 12:20

Przerwa kawowa

12:20 – 13:35

Sesja plenarna: ENE – wyzwania i imperatywy związane ze współczesnymi megatrendami
rozwojowymi i czasami wielkich przełomów
Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dyduch
» Ekonomia i sztuczna inteligencja - sądy i przesądy - prof. dr hab. Tomasz Szapiro
» Dezintermediacja finansów - przyszłość bankowości? - dr hab. Jan Koleśnik, prof. SGH
» Dżuma i nowe przywództwo - prof. dr hab. Andrzej Koźmiński
» Strategia w czasach przełomów - prof. dr hab. Wojciech Czakon
» Odbudowa gospodarcza po pandemii Covid-19 - dr Wojciech Paczos

13:35 – 14:00

Dyskusja

14:00 – 15:00

Lunch

15:00 – 16:15

Sesja plenarna: ENE - wyzwania społeczno-demograficzne i przyrodnicze
Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
» Jakie wnioski z przemian demograficznych dla nauk ekonomicznych?
dr hab. Anna Matysiak, prof. UW
» Ewolucja nauk ekonomicznych w następstwie zmian środowiska przyrodniczego
dr Konrad Prandecki
» Wyzwania rozwojowe dla rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Łukasz Arendt
» Współczesne wyzwania dla polityki społecznej - zwłaszcza obszaru zabezpieczenia społecznego
prof. dr hab. Gertruda Uścińska
» Monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób w wieku 50 lub więcej lat w Europie –
badanie SHARE Corona - dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

16:15 – 16:45

Dyskusja

16:45 – 17:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – prezes prof. Marian Gorynia
Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – przewodniczący prof. Bogusław Fiedor
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN – dyrektor dr Urszula Skorupska
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – przewodniczący prof. Wojciech Dyduch
Komitet Nauk o Finansach PAN – przewodnicząca prof. Małgorzata Zaleska
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – przewodnicząca prof. Gertruda Uścińska
Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN – przewodniczący prof. Krzysztof Jajuga
Komitet Nauk Demograficznych PAN – przewodnicząca prof. Elżbieta Gołata
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – przewodniczący dr Konrad Prandecki

Konferencja jest dofinansowana w ramach programu
„Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych”
finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

KONTAKT
Krystyna Łuszczyńska
Biuro Zarządu Krajowego PTE w Warszawie
ul. Nowy Świat 49
krystyna.luszczynska@pte.pl

