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TERMINY:
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
(tytuł i główne tezy referatu).
2. Opłata konferencyjna 950 zł (obejmuje:
materiały konferencyjne, pełne wyżywienie oraz noclegi w domach studenckich).
3. Tekst referatu przygotowany w szablonie
edytorskim dostępnym na stronie:

prosimy przesyłać w wersji elektronicznej
na adres e-mail: ktekonom@ur.edu.pl
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Nie pośredniczymy w rezerwacji miejsc hotelowych.
Zakwaterowanie w hotelu z własnych środków.
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Referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną
opublikowane w kwartalniku „Nierówności Społeczne a
Wzrost Gospodarczy” (10 pkt według wykazu czasopism
punktowanych MNiSW).
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Tytuł referatu:
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Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 950 zł do 08.09.2017 r. na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku
rezygnacji z udziału w konferencji po 15.09.2017 r. koszty nie
będą zwracane.
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CELE KONFERENCJI
Rozwiązania instytucjonalne, na których opiera
się funkcjonowanie współczesnych gospodarek są
podporządkowane interesom wielkich korporacji i
dostosowanej do nich ideologii neoliberalnej. W niej
zakorzenione są również polityki nawiązujące do reguł konsensusu waszyngtońskiego.
Pomimo wielorakich konsekwencji przewlekłego
kryzysu finansowego i powrotu do głębokich nierówności majątkowo-dochodowych zagrażających stabilności politycznej nie następują istotne przewartościowania reguł myślenia i działania w ekonomii
głównego nurtu. Ciągle dominuje nowa ortodoksja,
zaś w sferze politycznej ujawniają się tendencje do
nowego nacjonalizmu. W takim ładzie społecznoekonomicznym wzrost gospodarczy ma charakter
dysproporcjonalny, enklawowy, niestabilny i wyłączający z procesów modernizacyjnych całe grupy
społeczne. Jego reguły przyczyniają się do narastania
globalnych, regionalnych i lokalnych zagrożeń rozwoju w różnych sferach bytu ludzkiego.
W opinii organizatorów konferencji jedną z podstawowych słabości ładu instytucjonalnego współczesnego kapitalizmu, w tym również w Polsce, jest brak
zgodności między instytucjami zewnętrznymi, formalnymi, kreowanymi przez podmioty zaangażowane
w działania regulacyjne a instytucjami wewnętrznymi, zakorzenionymi w niezbywalnych wartościach
ogólnoludzkich. Niedostosowania te w powiązaniu z
ignorowaniem kontekstualnych czynników rozwoju
uniemożliwiają koordynowanie działań podmiotów
zmierzających do realizacji projektu wspólnego, zapewniającego rozwój harmonizujący cele efektywności ekonomicznej i spójności społecznej.
W związku z tym głównym celem tegorocznej debaty konferencyjnej ma być identyfikacja instytucji,
które odpowiadałyby na wyzwania wynikające z potrzeby zharmonizowanego podnoszenia jakości życia
we wszystkich sferach bycia i działania ludzkiego
oraz konsekwencji ich zakorzenienia historycznego
aksjologicznego, kulturowego i społecznego.
Dyskutowana ma być teza, że koniecznym warun-

kiem zapewnienia trwałego i zintegrowanego rozwoju, sprzyjającego współpracy opartej na zaufaniu,
spójności społecznej i minimalizowaniu konfliktogennych dysparytetów są reguły, normy, wartości,
postawy i przekonania, które respektują holistyczną
wizję człowieka realizującego cele ekonomiczne,
konsumpcyjne, społeczne, związane z upodmiotowieniem (polityczne), przyjaznym środowiskiem
natury i kompatybilnością generacyjno-populacyjną
oraz rozwojem wiedzy, technologii i duchowym.
Formułowanie założeń tak ukierunkowanych rozwiązań instytucjonalnych oraz realnych sposobów
ich ukonstytuowania i upowszechniania jest kluczowym wyzwaniem wobec świata nauki.
Nasza debata konferencyjna nie może się ograniczać do niedostosowań instytucji ekonomicznych i
politycznych. Chcemy diagnozować instytucje w
podejściu zintegrowanym, które pozwala ukazać ich
niedostosowania w odniesieniu do jakości wartościowego życia. Oznacza to, że nie możemy pomijać
sprzężeń systemu ekonomicznego z instytucjami
sfery wiedzy, techniki, konsumpcji, natury, biologii
oraz duchowej.

tywizującym dla zintegrowanego rozwoju.
6. Wartości i normy sprzyjające harmonizowaniu funkcji celów zintegrowanego rozwoju.
7. Kierunki i sposoby modernizacji rozwiązań
instytucjonalnych zapewniających warunki
dla zintegrowanego rozwoju.
8. Instrumenty i procedury tworzenia bodźców do upowszechniania postaw zorientowanych na samoodpowiedzialność, społeczną odpowiedzialność i innowacyjność
podmiotów gospodarczych.
Zaproponowane bloki tematyczne nie wyczerpują całości zagadnień, istotnych w kontekście przewodniego hasła konferencji. Jesteśmy otwarci na inne propozycje, które mogłyby wzbogacić holistyczne, zintegrowane podejście do procesów rozwoju społecznogospodarczego i przyczynić się do lepszej diagnozy uwarunkowań instytucjonalnych zapewniających stymulowanie wzrostu gospodarczego i optymalizację nierówności społecznych.
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Proponujemy dyskusję wokół następujących bloków tematycznych:
1. Obszary niespójności i napięć w sferze instytucji
formalnych i nieformalnych.
2. Przyczyny deformacji instytucji formalnych zakłócających realizację działań na rzecz dobra
wspólnego.
3. Rola instytucji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego oraz zapewnianiu spójności społecznoekonomicznej w wymiarze jednostkowym i zbiorowym, na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym, międzynarodowym i globalnym.
4. Sprzężenia między kapitałem ludzkim o charakterze dobra publicznego a spójnością instytucjonalną oraz rozwojem zintegrowanym.
5. Znaczenie
nierówności
społecznoekonomicznych o charakterze frustrującym i ak-

Chcemy by konferencja miała charakter interdyscyplinarny, upowszechniający podejście
zintegrowane, myślenie holistyczne, strategiczne, respektujące odpowiedzialność wewnątrzpokoleniową i wobec przyszłych pokoleń oraz krytyczną analizę teoretycznych
i ideologicznych schematów badawczych. Stąd
zaproszenie kierujemy do ekonomistów, socjologów, prawników, filozofów, psychologów,
politologów, teologów, religioznawców oraz
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.
Tematyka konferencji powoduje, że w sposób
szczególny pragniemy włączyć do debaty
również przedstawicieli środowiska biznesowego, a przede wszystkim władz lokalnych,
regionalnych i centralnych.

