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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji  
pt. Globalizacja – Polityka – Etyka  
(Kazimierz Dolny, 23-25 czerwca 2014 roku) 

Dyskusje naukowe środowisk uniwersyteckich oddalonych od Warszawy dość często 
skupiają się na problemach rozwoju regionalnego i kwestiach środowiskowych. Dlatego 
też ciekawym wyjątkiem od tej reguły była międzynarodowa konferencja naukowa na te-
mat: Globalizacja – Polityka – Etyka, zorganizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej 
i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku 
wraz z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia. Odbyła się ona w dniach 23-25 czerwca 
2014 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji, Koniunktur w Warszawie, 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal – Instituto Politécnico de Setúbal (Portugalia), 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Wybór tematu, choć dokonany prawie rok wcześniej, znakomicie wpisał się w obecną 
sytuację na polskiej scenie politycznej. Dyskusja nad poziomem etycznym polskich poli-
tyków ukazała, jak aktualna jest kwestia roli systemu wartości we współczesnej gospodar-
ce i polityce. Globalizacja jest bowiem procesem, który wiąże się z rozpowszechnianiem 
standardów postępowania i świadomości społecznej na ich temat oraz coraz łatwiejszym 
dostępem do informacji. Dlatego też kryzysy w aspektach etycznym i politycznym przekła-
dają się na postrzeganie całej gospodarki. Tak też dzieje się w Polsce, gdzie problemy partii 
rządzącej prowadzą do wzrostu ryzyka politycznego oraz spadku kursu złotego.

Dlatego też konferencja rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego na temat: Globalizacja. 
Polityka. Etyka – system wartości – dyskusja problemu. W dyskusji pod przewodnictwem 
prof. dr. hab. Andrzeja F. Bociana wzięli udział również prof. dr hab. Henryk Wnorowski; 
dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB; dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB; dr hab. Marek 
Proniewski; prof. dr Olgierd Swiatkiewicz; dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB. 
Podczas panelu poruszono kwestię rozumienia pojęcia etyka w chwili obecnej oraz roli 
właściwego definiowania standardów etycznych na sposób funkcjonowania coraz bardziej 
otwartych gospodarek. Ponadto, podkreślano rolę koncernów transnarodowych w funkcjo-
nowaniu rynków krajowych. Jednocześnie wskazano, iż patrząc z perspektywy globalnej nie 
można zapominać o regionie i jego rozwoju. Duże znaczenie miały również kwestie polityki 
w świetle wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W ramach dalszych obrad konferencji zaprezentowano następujące referaty:
 - Corporate governance w Portugalii a ocena wyników firmy – prof. dr Olgierd Swiatkiewicz;
 - Granica państwa – kategoria interdyscyplinarna i coraz bardziej ekonomiczna – dr hab. 

Aleksander Maksimczuk, prof. UwB;
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 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako czynnik rozwoju regionalnego – dr hab. 
Tadeusz Truskolaski, prof. UwB; 

 - Polityka regionalna w Polsce a wsparcie przedsiębiorstw w regionalnych programach 
operacyjnych – mgr W. Karpińska-Mizielińska, prof. dr Tadeusz Smuga;

 - Na marginesie artykułu Cezarego Kowandy: Co nas napędza, co nas hamuje, „Polityka” 
nr 21 (2959) – dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB, dr Elżbieta Misiewicz;

 - Rozwój potencjału gospodarczego regionów polskich, lata 2004-2013 – dr Arkadiusz 
Niedźwiecki;

 - Globalne uwarunkowania nierównowagi finansów publicznych – dr Paweł Piątkowski;
 - BRICS a pakt klimatyczny z Kioto – tania energia czy środowisko? – mgr Kamil Waligóra;
 - Wpływ procesów globalizacyjnych na państwa narodowe – mgr Krzysztof Sierhej;
 - Kulturowy aspekt globalizacji – mgr Jacek Stormowski;
 - Tax expenditures kierowane do przedsiębiorstw – czy są transparentne? – mgr Renata 

Budlewska;
 - Model monitorowania sytuacji osób młodych na regionalnym rynku pracy – dr Dorota 

Perło;
 - Uwarunkowania konkurencyjności współczesnych przedsię biorstw ze szczególnym 

uwzględnieniem branży budowlanej – dr Andrzej Kowalczuk;
 - Private equity/venture capital jako finansowanie innowacji w Polsce – dr Katarzyna 

Wierzbicka;
 - Porty lotnicze i ich wpływ na rozwój regionalny – mgr Marcin Proniewski.

Dyskusja nad powyższymi wystąpieniami dotyczyła więc szerokiego spektrum pro-
blemów wynikających z wzajemnych relacji globalizacji, polityki, etyki i ekonomii. 
Najogólniejsze podejście do związków globalizacji i etyki z gospodarką poruszyli mgr 
Krzysztof Sierhej (przedstawiając wpływ procesów globalizacji na państwa narodowe) oraz 
mgr Jacek Stormowski (odnosząc się do zagadnienia kulturowego aspektu globalizacji). 
Istotne zagadnienie z punktu widzenia rozpowszechniania się standardów etycznych przed-
stawił prof. Swiatkiewicz. Odniósł się on do wyników badań na temat roli ładu korporacyj-
nego w zarządzaniu portugalskimi przedsiębiorstwami. Wnioski płynące z tego wystąpienia 
sprowokowały ożywioną dyskusję na temat. Z kolei dr P. Piątkowski przedstawił kwestię 
wpływu globalizacji na sytuację finansów publicznych. Problem ten bowiem wpływa na ich 
nierównowagę, a wraz z postępem procesów globalizacji pogłębiają się trudności budże-
tów. Wskazany został przede wszystkim wpływ korporacji transnarodowych, które kierują 
swoje zyski do wybranych przez siebie państw. Ponadto, zamożni obywatele mają coraz 
więcej możliwości korzystania z rajów podatkowych oraz metod unikania opodatkowania. 
Jednocześnie, globalne transfery kapitału finansowego wręcz zachęcają rządy do finanso-
wania zadłużeniem swoich niedoborów finansowych, a to negatywnie wpływa na stabil-
ność sytuacji finansowej rządów. Ciekawe zagadnienie poruszyła również dr R. Budlewska, 
przedstawiając kwestię etycznego aspektu tax expenditures stosowanych przez rząd w sto-
sunku do przedsiębiorstw. W świetle globalnej konkurencji gospodarek przyciąganie no-
wych inwestycji jest zagadnieniem trudnym i delikatnym. Jednocześnie Unia Europejska 
dba o zachowanie warunków wolnej konkurencji, co utrudnia bezpośrednie wspieranie 
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przedsiębiorstw. Stąd też takie instrumenty, jak tax expenditures mają coraz większe znacze-
nie w polityce budżetowej. Następnym poruszanym zagadnieniem była rola krajów BRICS 
w realizacji Protokołu z Kioto. Grupa tych krajów jest bowiem obecnie wskazywana jako 
jedna z najistotniejszych dla rozwoju gospodarki światowej. Państwa te uważa się za zatru-
wające środowisko naturalne. Jednak, jak twierdził autor, nie do końca jest to opinia uza-
sadniona. Przedstawione działania są bowiem częstokroć dalej idące niż w przypadku np. 
gospodarki amerykańskiej. Temat ten wzbudził ożywioną dyskusję.

Istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie obrad konferencji była również rola glo-
balizacji w rozwoju regionów, w szczególności przez pryzmat granic i ich roli w rozwoju 
społeczno-gospodarczym. Zaprezentowany artykuł prof. A. Maksimczuka, który wskazał na 
zagrożenia i szanse obecnie związane z barierami między państwami. Autor podkreślił, że 
ich znaczenie w warunkach coraz większej roli globalizacji nie maleje, lecz wprost przeciw-
nie – rośnie. Temat ten wzbudził ożywioną dyskusję, szczególnie w kontekście peryferyjne-
go położenia województw, z których pochodzili uczestnicy konferencji. Ponadto, sytuacja 
na Ukrainie sprawiła, że dyskusja nad granicami i podziałami oraz ich konsekwencjami 
gospodarczymi stała się bardzo owocna. Następnie prof. dr T. Smuga przedstawił kwestie 
rozwoju regionalnego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Szczególną 
uwagę poświęcił wsparciu przedsiębiorstw w regionalnych programach operacyjnych, 
w tym nowemu podejściu do kwestii bezzwrotnych transferów. Podkreślił pozytywną rolę 
instrumentów zwrotnych jako dominującego obecnie sposobu wspierania przedsiębiorstw. 
Podejście to zostało w toku dyskusji uznane za uzasadnione, w szczególności w świetle 
przytaczanych doświadczeń obecnej perspektywy finansowej. Z kolei dr A. Niedźwiecki 
podjął próbę podsumowania wpływu środków unijnych na wzrost potencjału gospodarczego 
polskich regionów. Wnioski płynące z tego wystąpienia nie napawały optymizmem, gdyż 
wyraźnie wskazywały na rosnące różnice w poziomie rozwoju między regionami w Polsce. 
W szczególności pesymizmem napawały informacje o zmianie poziomu innowacyjności 
przedsiębiorstw. W związku z tym kontynuowana była dyskusja na temat wykorzystania 
funduszy strukturalnych. 

Kolejnym wystąpieniem prof. T. Truskolaski wprowadził uczestników konferencji 
w praktyczne aspekty funkcjonowania nowego instrumentu wsparcia rozwoju regionalnego, 
którym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedstawił zarówno założenia, jak też 
ich realizację na przykładzie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestnicy konfe-
rencji z kolei podjęli w dyskusji temat oczekiwań związanych z podjętą na tej płaszczyźnie 
współpracy z samorządami sąsiadującymi z Białymstokiem. Z kolei dr D. Perło przedsta-
wiła kwestię monitorowania sytuacji osób młodych na regionalnym rynku pracy. Wskazała 
na szczególne znaczenie tej grupy oraz konieczność wypracowania sposobów oceny ich 
sytuacji w sposób systematyczny i kompleksowy. Ich sytuacja na rynku pracy determinuje 
bowiem potencjał kadrowy regionalnej gospodarki w kolejnych latach. Przedstawiła rów-
nież narzędzia, które stworzono do wspomagania monitorowania sytuacji osób młodych 
w ramach struktur Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na zakończenie przedstawiony został re-
ferat mgr Marcina Proniewskiego dotyczący roli lotnisk w rozwoju regionów. Temat ten jest 
aktualny w szczególności w świetle rozwoju procesów globalizacji, które wiążą się silnie ze 
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wzrostem liczby podróży pomiędzy państwami. Ponadto, temat ten jest szczególnie aktualny 
w świetle rezygnacji władz województwa podlaskiego z planów budowy regionalnego portu 
lotniczego. Wzbudziło to szeroką dyskusję w regionie na temat tego nietypowego w Polsce 
kroku. 

Podsumowując obrady konferencji, prof. A. Bocian wyraził nadzieję, że dalszy postęp 
procesów globalizacji sprawi, że więcej szans zostanie wykorzystanych niż ziści się zagro-
żeń z nią związanych. Podkreślił, że tematyka konferencji jeszcze długo pozostanie aktual-
na, a dyskusje na konferencjach poświęconych problemom globalizacji, polityki i etyki będą 
równie ożywione, nie tylko ze względu na aktualny kontekst polityczny. Dlatego też wyraził 
wolę kontynuowania dyskusji na kolejnych spotkaniach naukowych. 


