
Program Konferencji 
Nowa generacja modeli ekonomicznych 

Warszawa, 19 kwietnia 2004 r.  
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Nowy Świat 49 

 
10.00    Otwarcie konferencji – prof. Zdzisław SADOWSKI, Prezes PTE 
 
10.05    Referat wprowadzający – prof. Adam NOGA, Wiceprezes PTE 
 
10.15 – 13.10  Prezentacja wystąpień: 
  
• 10.15 – 10.40  dr Paweł KAWA (AE Kraków)    

Nowe modele wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej 

• 10.40 – 11.05   dr hab. Tomasz TOKARSKI (UJ) 

O regułach polityki monetarnej w warunkach długookresowej równowagi typu 
Domara-Solowa 

• 11.05 – 11.30 mgr Piotr CIŻKOWICZ (SGH)   

Analiza szeregów z długą pamięcią na przykładzie danych makroekonomicznych  

• 11.30 – 11.55  dr  Marek CIERPIAŁ-WOLAN (WUS Rzeszów)  

Modele wyrównań sezonowych 

• 11.55 – 12.20  dr Andrzej CIEŚLIK (WNE UW)   

Skutki działalności firm z udziałem kapitału zagranicznego 

• 12.20 – 12.45  mgr Marcin PIĄTKOWSKI (WSPiZ w Warszawie)    

Technologie informatyczne jako źródło rozwoju Polski 

• 12.45 – 13.10  mgr Maciej K. DUDEK (NBP)   

Model równowagi ogólnej jako narzędzie wspierające politykę gospodarczą 

13.10 – 13.40  Przerwa na lunch  

13.40 – 15.45 Prezentacja wystąpień (c.d.)  

• 13.40 – 14.05  dr Michał BRZOZA-BRZEZINA (SGH)  

Koncepcja naturalnej stopy procentowej i jej rola w polityce pieniężnej 

• 14.05 – 14.30  dr Krzysztof KOSIEC (AE Kraków)    

Asymetria informacji i jej transmisja na rynkach oligopolistycznych  

• 14.30 – 14.55  dr Mirosław RACZYŃSKI (AE Kraków)   

Modele pogoni za rentą (rent seeking). 

• 14.55 – 15.20 dr Miłosz ROJEK (WSHiFM w Warszawie) 

Efekty zewnętrzne i dobra publiczne – ujęcie w modelu równowagi ogólnej 

• 15.20 – 15.45  dr Michał WOJNA (WSUiB w Warszawie)  

Sieci kooperacyjne przedsiębiorstw jako instytucja gospodarki rynkowej 

15.45   Zamknięcie konferencji 
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