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Temat panelu: Ekonomiczna analiza prawa – kwestie instytucjonalne, Unia 

Europejska, strefa euro 

 

 

 Dyskusję prowadzili wspólnie moderatorzy panelu ‒ profesorowie Maciej Bałtowski i Józef 

Orczyk.  

 Panel rozpoczął się od wypowiedzi prof. J. Orczyka, który przedstawił ideę przewodnią 

panelu sformułowaną wcześniej w piśmie przesłanym uczestnikom. Proponowano w nim 

skoncentrowanie wypowiedzi i dyskusji na szeroko rozumianych kwestiach instytucjonalnych, 

a w szczególności na znaczeniu różnorodnych ram instytucjonalnych we współczesnej 

gospodarce i polityce gospodarczej. Przede wszystkim w odniesieniu do gospodarki Polski jako 

państwa członkowskiego UE.  

 Następnie prof. M. Bałtowski przypomniał zasady wypowiedzi ‒ tj. każdy uczestnik 

otrzymał 8 minut na wypowiedź związaną z tematem panelu. 

 Dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu skoncentrowała 

się głównie na kwestii algorytmów sprawiedliwego podziału środków europejskich, 

przyznawania ulg, niejasności zasad ich określania. 

 Prof. UEP dr hab. Katarzyna Szarzec poświęciła wystąpienie roli i znaczeniu 

przedsiębiorstw państwowych we współczesnej gospodarce. Przedstawiony został autorski 

miernik udziału własności państwowej w gospodarce w Polsce w porównaniu do krajów 

europejskich. 

 Prof. Akademii L. Koźmińskiego dr hab. Jacek Tomkiewicz zwrócił uwagę na 

instytucjonalne aspekty przebudowy finansów publicznych, a także analizował współczesne 

zmiany i przeobrażenia polityki gospodarczej.  

 Dr hab. Bogdan Miedziński z Europejskiej Uczelni Informatyczni Ekonomicznej w 

Warszawie skoncentrował wypowiedź wokół instytucjonalnych dysfunkcji rozwoju 

gospodarki. Wskazał na kluczową rolę interesów różnych grup społecznych w kształtowaniu 

współczesnego ładu gospodarczego. 

 Dr Gabriela Przesławska z Uniwersytetu Wrocławskiego poświeciła swą wypowiedź 

kwestiom instytucjonalnych determinant międzynarodowej konkurencyjności kraju w dobie 

czwartej rewolucji przemysłowej. 

 Prof. SGH dr hab. Lech Kurkliński przedstawił zagadnienie konkurencyjności w ramach 

współczesnych, cyfrowych modeli biznesowych. Zwrócił szczególną uwagę na wzrost 

znaczenia globalnych firm technologicznych i problemy z nadużywaniem przez nie 

dominującej pozycji rynkowej.  

 Prof. SGH dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol mówiła o ograniczeniach 



międzynarodowych oraz o ekonomicznych warunkach przystąpienia Polski do strefy euro. 

 Następnie prowadzący dyskusję prof. M. Bałtowski poprosił obecnych na Sali uczestników 

Kongresu do wyrażenia opinii i ustosunkowania się do wypowiedzi panelistów. Głos zabrało 

siedem osób. Ożywiona dyskusja dotyczyła m.in problemów roli państwa i przedsiębiorstw 

państwowych w gospodarce, a także instytucjonalnych i politycznych aspektów przestąpienia 

Polski do strefy euro. Na zakończenie uczestnicy panelu krótko odpowiadali na pytania zadane 

w trakcie dyskusji. 

 Podsumowując wypowiedzi panelistów i dyskusję można stwierdzić, że w obecnych 

czasach, kiedy widoczna jest tak duża dynamika zmian, znaleźliśmy się w sytuacji odbiegającej 

od credo doktryny instytucjonalnej tzn. że instytucje nadają kierunek zmian organizacjom. 

Można raczej mówić o dostosowywaniu instytucji do zmian i przekształceń strukturalnych w 

gospodarce, w znacznym stopniu determinowanych czynnikami politycznymi. Jaka będzie 

ostatecznie skala tych procesów, koszty transakcyjne z tym związane, a także społeczna 

akceptacja w dłuższym okresie, trudno obecnie przewidzieć. 
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