
                          
 

Między Chinami a Zachodem 

- pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości 
 

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska 

Poznań, 15-16 listopada 2018 r. 

IDEA I CEL KONFERENCJI 

W dniach 15-16 listopada 2018 roku planujemy zorganizowanie w Poznaniu kolejnej konferencji  

Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska. Tym razem chcemy, aby tematyka konferencji 

nawiązywała do aktualnych wyzwań wynikających z przemian, jakie zaszły w ostatnich latach w 

gospodarkach i społeczeństwach na całym świecie. Dlatego proponujemy, aby tegoroczne wystąpienia i 

dyskusje nawiązywały do zaproponowanego tematu, który przyjął brzmienie Między Chinami a Zachodem 

- pytanie o ekonomię i gospodarkę przyszłości1.  

Gościem specjalnym będzie profesor Kazimierz Poznański, który od początku lat osiemdziesiątych 

XX wieku wykładał i prowadził badania w Stanach Zjednoczonych (m.in. w Princeton University, Cornell 

University, Stanford University), Korei Południowej (Seoul National) i Niemczech (Tübingen). W tym miejscu 

warto także podkreślić, że jako znawca Chin, ich kultury i gospodarki – dokonał pionierskiego 

zrekonstruowania ekonomii konfucjańskiej, która jego zdaniem stanowi oryginalny przykład tego, co 

określić można mianem etycznej ekonomii. 

 Do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń zapraszamy etyków i ekonomistów, a także 

przedstawicieli innych nauk społecznych oraz praktyków życia gospodarczego zainteresowanych 

dylematami i wyzwaniami etycznymi współczesnej gospodarki. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji! 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego  

dr hab. Michał A. Michalski, prof. UAM 

              

                                                           
1 Obszerniejszy opis profilu tematycznego konferencji znajduje się w załączonym Liście przewodnim konferencji. 
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RAMOWA PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

 Synergia etyki i ekonomii – lekcja ekonomii konfucjańskiej.  
 Etyczne dylematy i problemy chińskiego sukcesu – społeczne koszty i cena skoku cywilizacyjnego.  
 Chińska kultura gospodarcza – jaki naprawdę jest Czerwony Smok? 
 Kontekst społeczny i instytucjonalny chińskiej gospodarki – rodzina a odpowiedzialność wewnątrz- 

i międzypokoleniowa.    
 Nowy Jedwabny Szlak – wymiar gospodarczy, geopolityczny i kulturowy. 
 Między niewidzialną ręką rynku a widzialną ręka państwa… - kazus Chin jako inspiracja do 

poszukiwania „Trzeciej Drogi” w XXI wieku. 
 Chińska polityka gospodarcza w kontekście dyskusji między nowym nacjonalizmem, patriotyzmem 

gospodarczym a kosmopolitycznym neoliberalizmem.  
 Polska droga rozwoju w XXI wieku – czego warto nauczyć się od Wschodu i Zachodu? 
 Ekonomia czy ekonomie? – między heterodoksją a ortodoksją. 
 Ekonomia konfucjańska i jej zachodnie odpowiedniki – poszukiwania poza głównym nurtem. 
 Ekonomia konfucjańska a odnowa ekonomii zachodniej. 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 
WAŻNE DATY 
do 15 września 2018 - przesłanie formularza zgłoszeniowego zawierającego abstrakt (.doc). Wypełniony 
formularz zgłoszenia prosimy przesłać do 15 września 2018 r. drogą elektroniczną na adres: 
EBEN2018PL@outlook.com 
30 września 2018 – przesłanie decyzji o akceptacji referatu przez Organizatorów 
do 15 października 2018 - opłata za udział w konferencji  
15/16 listopada 2018 - KONFERENCJA 
 
OPŁATY 
250 PLN – opłata dla uczestników będących członkami EBEN 
350 PLN – opłata dla uczestników nie będących członkami EBEN 
Opłatę za udział w konferencji prosimy uiścić w terminie do dn. 30.09.2018 na konto: 
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 
W tytule przelewu proszę wpisać: „K 0000 0795 Imię + Nazwisko Konf EBEN 2018” 
UWAGA: Uczestnicy rezerwują i pokrywają koszty noclegu we własnym zakresie.  
 
PUBLIKACJE 
Autorzy przyjętych referatów będą mogli przygotować artykuł, który zostanie opublikowany w planowanej 
publikacji pokonferencyjnej.  
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: 
Strona EBEN Polska: http://eben.amu.edu.pl/ 
Strona EBEN Europe: http://www.eben-net.org/ 
 

                

       


