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European Trade Study Group 2008 
- informacja o konferencji 

W dniach 11-13 września 2008 r. odbyła się w Warszawie jubileuszowa, dziesiąta 
konferencja „European Trade Study Group" (ETSG). Jej organizatorzy to Wydział Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Międzynarodowych Stosun-
ków Gospodarczych Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W inauguracji konferencji 
uczestniczyli rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Katarzyna Chałasińska-Ma-
cukow oraz Szkoły Głównej Handlowej - prof. Adam Budnikowski. Wykład powitalny 
wygłosił były rektor UW prof. Włodzimierz Siwiński. 

Po raz pierwszy konferencja ETSG odbyła się w nowym kraju członkowskim Unii 
Europejskiej; wszystkie wcześniejsze konferencje były organziowane na uczelniach Eu-
ropy Zachodniej (m.in. w Atenach, Dublinie, Madrycie, Nottingham i Wiedniu). 

Doroczne konferencje ETSG są największym i najbardziej znaczącym w Europie 
spotkaniem naukowców zajmujących się ekonomią międzynarodową i dziedzinami 
pokrewnymi. Uczestniczą w nich ekonomiści pochodzący z uniwersytetów, ośrodków 
naukowych oraz instytucji politycznych i gospodarczych nie tylko z Europy (co sugeruje 
nazwa ETSG), lecz z całego świata. Referaty zgłaszane na konferencje ETSG są oceniane 
przez międzynarodowy komitet naukowy, który tworzą znakomici badacze handlu mię-
dzynarodowego z różnych ośrodków akademickich z wielu krajów, a wśród nich Karolina 
Ekholm ze Stockholm School of Economics, Rod Falvey z University of Nottingham, 
Joseph Francois z Johannes Kepler University, Linz, David Greenaway z University 
of Nottingham, Michael Landesmann z Vienna Institute for International Economic 
Studies, James Markusen z University of Colorado i University College Dublin, Peter 
Neary z University of Oxford, Hylke Vandenbussche z Universite Catholique de Louvain, 
Alan Woodland z University of Sydney, Ian Wooton z University of Strathclyde oraz 
Maurizio Zanardi z Universite Libre de Bruxelles. W gestii komitetu naukowego po-
zostaje również ustalenie tematów sesji równoległych oraz całościowego programu 
konferencji (uczelnie przyjmujące doroczne konferencje odpowiadają wyłącznie za ich 
przygotowanie organizacyjne). 

W tegorocznej konferencji ETSG uczestniczyło ponad 300 osób. Najliczniejsza była 
reprezentacja zachodnioeuropejskich ośrodków badawczych, choć licznie przybyli też 
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naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Korei Płd. W tym roku wśród uczest-
ników byli światowej sławy ekonomiści specjalizujący się w problematyce międzyna-
rodowej, tacy jak R.W. Jones (doktor honoris causa SGH), M. Bruhlhart, M. Cabral, 
R. Falvey, J. Markusen, P. Neary oraz R. Riezman. 

Na warszawskiej konferencji ETSG zaprezentowano 271 referatów (ich elektro-
niczne wersje są dostępne na stronie internetowej: www.etsg.org, podobnie jak referaty 
z poprzednich konferencji oraz informacje o zamierzeniach ETSG na najbliższe lata). 
Cztery referaty przedstawiono na sesjach plenarnych, pozostałe zaś na sesjach równo-
ległych. Odbyły się też sesje plenarne poświęcone prezentacji raportu WTO, wręczeniu 
nagród młodym ekonomistom specjalizującym się w problematyce międzynarodowej 
oraz podsumowaniu dotychczasowej działalności ETSG. Na tegorocznej konferencji 
sesje równoległe podzielono na dwanaście bloków tematycznych związanych z han-
dlem międzynarodowym. Były to: empiryczne badania handlu i gospodarki światowej, 
wpływ handlu na środowisko, charakterystyka firm uczestniczących w handlu, związki 
wzrostu gospodarczego i innowacji z gospodarką globalną, instytucje i zasady związane 
z prowadzeniem wymiany, inwestycje zagraniczne i lokalizacja, migracje, outsourcing, 
polityka handlowa i gospodarcza, teoria i badania empiryczne nad integracją regionalną 
oraz handel usługami. 

W konferencjach ETSG uczestniczy coraz liczniejsza grupa polskich naukowców 
zajmujących się ekonomią międzynarodową. Do prezentacji na konferencji przyjęto 14 
referatów pracowników naukowych z polskich uczelni, w większości z Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorami kilku referatów 
byli pracownicy gdańskich uczelni. W przygotowaniu 13 referatów uczestniczyli młodzi 
pracownicy naukowi (mający najwyżej stopień doktora) - przygotowali aż 6 referatów, 
które były ich samodzielnymi opracowaniami, w przypadku zaś dalszych 7 opracowań 
byli współautorami. Liczny udział młodych pracowników naukowych z polskich uczel-
ni świadczy o tym, że nie odbiegają oni poziomem wiedzy od rówieśników, zwłaszcza 
z Europy Zachodniej, zastanawia jednak bardzo silne ich skoncentrowanie w kilku 
zaledwie ośrodkach badawczych. Jest to tym bardziej zastanawiające, że w bieżącym 
roku konferencja ETSG odbywała się w Polsce i polscy uczestnicy byli zwolnieni z opłaty 
konferencyjnej. Szkoda, że większość polskich uczelni oraz wydziałów ekonomicznych 
nie skorzystała z okazji zaprezentowania dokonań swoich pracowników naukowych 
na szerokim forum międzynarodowym i nawiązania bezpośrednich kontaktów z uzna-
nymi autorytetami z zakresu ekonomii międzynarodowej. 

Pracownicy naukowi Instytutu MSG Kolegium Gospodarki Światowej byli nie tylko 
współorganizatorami tegorocznej konferencji ETSG, lecz także jej aktywnymi uczestni-
kami. Wśród przyjętych referatów znalazły się bowiem opracowania autorstwa/współau-
torstwa pracowników naukowych KGŚ: E. Chilimoniuk, E. Czarny, A. Kuźnar, M. Radło 
oraz doktorantów współpracujących z Instytutem: P. Folfasy i P. Toporowskiego. Jedną 
z sesji plenarnych prowadziła prof. Elżbieta Czarny, 

http://www.etsg.org



