
 

Międzynarodowe seminarium naukowe pt.:  

Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. 

Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

25 listopada 2005 r. 
 

 

Organizator: 
� Zakład Badań Gospodarki Państw Bałtyckich (Instytut Gospodarki 

Światowej SGH); 

ul. Rakowiecka 24, budynek „A”, pokój 317 

02-521 Warszawa 

 

Charakter seminarium: 
Jest to juŜ piąte doroczne międzynarodowe seminarium naukowe organizowane przez 

Zakład poświęcone stosunkom sąsiedzkim na wschodnim pograniczu Unii 

Europejskiej. 

Tegoroczne seminarium na charakter jubileuszowy, jest ono bowiem wpisane w 

obchody stulecia istnienia Szkoły Głównej Handlowej. 

 

Cel Seminarium: 
Celem seminarium jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 

Czy obszary graniczne mogą rozwijać się w sposób konkurencyjny i jakie czynniki o 

tym decydują, w szczególności jaką rolę w ich rozwoju odgrywa infrastruktura 

gospodarcza, społeczna i instytucjonalna. Odpowiedzi na tak postawione pytanie 

będzie się poszukiwać w świetle: 

a) teorii rozwoju regionalnego 

b) polityk wspólnotowych i narodowych 

c) praktyki regionalnej 

 

Język: 
Polski, rosyjski, angielski 

 

Miejsce seminarium: 
Szkoła Główna Handlowa 

ul. Batorego 8, sala nr 25 

 

Program: 
9:15-9:30  otwarcie seminarium 

9:30-12:00  sesja naukowa I 

12:00-13:00  lunch 

13:00-15:30  sesja naukowa II 

15:30   podsumowanie seminarium 
 



 

 

 

Tematyka Seminarium: 
 

Sesja naukowa I 

Wschodnie regiony graniczne Unii Europejskiej w świetle polityk 

wspólnotowych i narodowych 

1) „Miejsce regionów granicznych w Polityce Sąsiedztwa UE” – dr B. Kołecka (MSZ 

RP) 

2) „Miejsce granic państwowych i regionów przygranicznych w bałtyckiej 

współpracy regionalnej” – dr S. Cios (MSZ RP) 

3) „Miejsce obwodu kaliningradzkiego w polityce i rozwoju regionalnym Rosji” – 

prof. G. Fedorov (Uniwersytet w Kaliningradzie) 

4) „Czy jest moŜliwy konkurencyjny rozwój obwodu kaliningradzkiego. Czynniki i 

ograniczenia rozwoju” – mgr I. Joukovskii (Uniwersytet w Kaliningradzie) 

5)  „Miejsce regionów przygranicznych w polityce i rozwoju regionalnym Białorusi” 

– prof. V. Bondarenko (Białoruski Handlowo-Gospodarczy Uniwersytet 

Współpracy Konsumenckiej) 

6) „Miejsce gospodarki białoruskiej w Europie Środkowej i Wschodniej – aspekty 

makroekonomiczne i regionalne” – prof. W. Kosiedowski (Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu) 

7) „Gospodarka Republiki Litewskiej: pierwszy rok w Unii Europejskiej. Aspekt 

makroekonomiczny i regionalny” – Artur Płokszto 

8) „Wymiana towarowa i usługowa oraz przepływ kapitału w relacjach wschodnich 

regionów granicznych Polski z zagranicą” – mgr M. Błaszczuk (Instytut 

Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego) 

9) „Konkurencyjne przewagi wybranych północno-wschodnich regionów 

przygranicznych rozszerzonej Unii Europejskiej” – dr Małgorzata Runiewicz 

(WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) 

 

Sesja naukowa II 

Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju wschodnich regionów 

granicznych rozszerzonej Unii Europejskiej – szczególna rola infrastruktury 

 

1) „Spójna Europa – koncepcja i warunki realizacji” – prof. dr hab. Bogusław 

Liberadzki (SGH) 

2) „Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów granicznych. Ujęcie 

teoretyczne” – mgr K. Falkowski (SGH) 

3) „Infrastruktura komunikacyjna jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych” – 

mgr J. Masso (Uniwersytet w Tartu) 

4) „Dostępność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionów wschodniego 

pogranicza UE” – mgr Marcin Bujnowski (SGH) 

5) „Korytarze transportowe w budowie Spójnej Europy, ze szczególnym 

uwzględnieniem infrastruktury we wschodnich regionach przygranicznych” –       

dr J. Pieriegud (SGH) 



6) „Regionalne korzyści popytowe rozbudowy autostrad w Polsce na przykładzie 

autostrady A4” – mgr Agnieszka Domańska 

7) „Transport lotniczy jako czynnik poprawy konkurencyjności Wschodniego 

pogranicza UE” – prof. dr hab. ElŜbieta Marciszewska (SGH) 

8) Ułatwienia i utrudnienia w ruchu osobowym na Wschodnim pograniczu UE” –     

dr I. Bergel (SGH) 

9) „Współpraca akademicka jako czynnik konkurencyjnego rozwoju wschodniego 

pogranicza rozszerzonej UE” – prof. dr hab. T. Dołęgowski (SGH) 
 


