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XXX JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
NAUKOWA „INTEGRACJA I KRYZYSY NA LOKALNYCH 

I GLOBALNYCH RYNKACH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”, 
WROCŁAW, 20–21 MAJA 2013

Na międzynarodowej konferencji „Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych 
rynkach we współczesnym świecie”, zorganizowanej przez Katedrę Międzyna-
rodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniach 20–21 maja 2013 r., tematem 
przewodnim były przemiany strukturalne i systemowe oraz procesy zachodzące 
w gospodarce światowej. Szczególną uwagę poświęcono integracji, dezintegracji 
oraz kryzysom na lokalnych i regionalnych rynkach we współczesnym świecie. 
Wiele analiz skupiło się również na rynkach towarowych i finansowych oraz na 
międzynarodowym przepływie kapitału, zwłaszcza w formie bezpośrednich inwe-
stycji finansowych.

Przyspieszenie procesów globalizacji, jakie miało miejsce w ostatnich 
dwóch dekadach ubiegłego wieku i w pierwszych latach obecnego, objęło również 
rynki finansowe, w szczególności giełdy papierów wartościowych. Rynki finan-
sowe uważane są za najbardziej zglobalizowane, co można tłumaczyć względami 
konkurencji i spekulacji, a także większą łatwością międzynarodowego przepły-
wu środków finansowych (przepływ wirtualny), aniżeli produktów, usług i osób. 
Na konferencji nie zabrakło również zagadnień związanych z wymianą towarową, 
tendencjami zachodzącymi w międzynarodowych obrotach towarowych i usługo-
wych. 
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Współczesny światowy system handlowy charakteryzuje się kilkoma, jed-
nocześnie występującymi cechami. Pierwszą z nich jest globalizacja, drugą re-
gionalizm, a trzecią narodowy lub wspólnotowy charakter norm wielostronnego 
systemu handlowego pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu. Globalizacja  
i regionalizacja to procesy zachodzące jednocześnie, polegające z jednej strony 
na rozszerzaniu działalności gospodarczej, a z drugiej na zacieśnianiu współpracy  
i powiązań regionalnych w celu stworzenia korzystniejszych warunków wzrostu 
gospodarczego oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym. 
Towarzyszy temu wzrost aktywności międzynarodowych organizacji gospodar-
czych w celu tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i prze-
ciwdziałaniu zjawiskom zagrażającym stabilności globalnej. Globalizacja oznacza  
w szczególności m.in., że duża część handlu światowego przebiega wewnątrz kor-
poracji transnarodowych, regionalizm wiąże się z wymianą handlową prowadzoną 
na preferencyjnych warunkach w ramach ugrupowań integracyjnych. Kwestie te 
były szeroko prezentowane w czasie konferencji. Sporo miejsca poświęcono także 
relacjom handlowym Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Nie zabrakło również 
zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw 
na rynkach globalnych i lokalnych. Procesy globalizacji, integracji gospodarczej 
powodują konieczność zmian w strategii działalności przedsiębiorstw, a konku-
rencyjność staje się niezbędna dla istnienia na rynku międzynarodowym. Kon-
kurencyjność przedsiębiorstwa jest efektem oddziaływania wielu mechanizmów 
oraz czynników zarówno wewnętrznych, tkwiących w przedsiębiorstwie, jak i ze-
wnętrznych, istniejących w jego otoczeniu. Jednym ze środków jej zwiększania, 
zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, jest likwidacja barier 
administracyjno-prawnych przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodar-
czej, łatwiejszy dostęp do kapitału i technologii. Dominowały jednak zagadnienia 
związane o obecnym kryzysem finansowym.

Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter – było to trzydzie-
ste, jubileuszowe, spotkanie naukowców i praktyków z polskich i zagranicznych 
ośrodków naukowych. Cykliczność i tradycja konferencji powodują, że stała się 
ona jednym z najbardziej popularnych i cenionych w kraju spotkań naukowych 
poświęconych szerokim zagadnieniom z zakresu międzynarodowych stosunków 
gospodarczych.

Różnorodność prezentowanych tematów i problemów badawczych znalazła 
odzwierciedlenie już w sesji plenarnej, podczas której prezentowane były referaty 
dotyczące: internacjonalizacji i globalizacji giełd papierów wartościowych, czyn-
ników integrujących i dezintegrujących rynki regionalne i globalne podczas de-
koniunktury na przykładzie kryzysu z 2008 r., konsekwencji kryzysu gospodarki 
globalnej oraz działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych. Nie 
zabrakło także zagadnień związanych z nowymi metodami zarządzania logisty-
ką międzynarodową w procesie umiędzynarodawiania polskich przedsiębiorstw,  
a także idei wielu prędkości integracji europejskiej. 
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Następnie obrady były kontynuowane w dwóch panelach dyskusyjnych: 
pierwszy z nich poświęcono problemom globalizacji, a drugi – kwestiom regio-
nalizmu. Każde wystąpienie kończyło się dyskusją oraz wymianą uwag i refleksji  
w odniesieniu do tematyki poruszanej w referatach.

Uczestnicy konferencji reprezentowali szerokie spektrum naukowców zaj-
mujących się problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także 
praktyków i specjalistów ze świata biznesu, polityki i samorządu terytorialnego.

Znakomite grono panelistów, różnorodne temat wystąpień i owocna dysku-
sja sprawiły, że międzynarodową konferencję „Integracja i kryzysy na lokalnych 
i globalnych rynkach we współczesnym świecie”, można zaliczyć do znaczących 
wydarzeń.


