Trzecie seminarium FMI nawiązuje do spotkań na Uniwersytecie Łódzkim w 2016 roku
i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 2017 roku. Wybór tematu, podobnie
jak to było w przypadku poprzednich inicjatyw, jest powodowany poszukiwaniem
odpowiedzi na pytania aktualnie nurtujące środowisko instytucjonalistów. W tym roku
chcemy Państwa zaprosić na trzecie seminarium, w którym stawiamy pytanie o jakość
instytucji politycznych w ogólnym systemowo-konstytucyjnym wymiarze,
zatytułowane:

How Economic Tools Apply to Political Institutions and to
Judicial Checks and Balances
Wykłady wprowadzające wygłoszą:
Prof. dr hab. Thomas Apolte, „Checks, Balances and the Stability of Democracy. An
Economic Analysis“
dr hab. Katrzyna Metelska-Szaniawska, "Economic Perspectives on Law. The Case of
Constitutions"
Gospodarowanie odbywa się w ramach pewnego porządku, którego strzegą normy
zachowań i reguły formalne. Te ostatnie mają postać reguł prawa sankcjonowanych
przez państwo. Jakość prawa nie jest zatem obojętna dla wyników ekonomicznych. To,
jakie reguły prawne obowiązują zależy z kolei od tego, jaki system determinuje
polityczny proces podejmowania decyzji. System ten określają konstytucyjne zasady,
które na ogół promują demokrację. Zgodnie z tą instytucjonalistyczną perspektywą
jakość konstytucyjnych zasad i trwałość demokratycznego systemu mają istotne
znaczenie dla ekonomisty.
O zabranie głosu poprosiliśmy przedstawicieli dyscyplin, których nazwy - ekonomiczna
analiza prawa (Law and Economics) i polityczna ekonomia publicznego wyboru (Public
Choice) tę istotność potwierdzają. Jak badać, czy konstytucyjny najwyższy akt prawny
zachowuje spójność? Pod jakimi warunkami demokracja jest odporna na autorytarne
zakusy? Autorzy wystąpień, którzy sami są ekonomistami, będą starali się nas
przekonać, że ekonomia ma narzędzia, aby podejmować te i podobne wyzwania
badawcze. Jak ekonomiczny aparat narzędziowy, ogólnie rzecz ujmując, pomaga
rozpoznać kluczowy dla porządku instytucjonalnego mechanizm kontroli i równowagi
(Checks & Balances)?

Prof. dr hab. Thomas Apolte – jest kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej na
Uniwersytecie w Münster, Niemcy. Aktualnie sprawuje również funkcję dyrektora
zarządzającego Center for Interdisciplinary Economics, a w latach poprzednich Dziekan
i Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Uniwersytecie w Münster.
dr hab. Katrzyna Metelska-Szaniawska – jest pracownikiem Katedry Ekonomii
Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawuje również funkcję dyrektora
Centre for Economic Analyses of Public Sector na Wydziale Nauk Ekonomicznych na
Uniwersytecie Warszawskim.

Termin: 25 października 2018 roku, godz. 14.00
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
parter, sala 0.305, Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków,
http://www.wzks.uj.edu.pl/dziekanat
Organizatorzy: Forum Myśli Instytucjonalnej, oraz Instytut Ekonomii, Finansów i
Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński
Zgłoszenia: Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 15 października 2018 roku
na adres poczty elektronicznej dr hab. Anna Zachorowskiej-Mazurkiewicz
anna.zachorowska@uj.edu.pl Prosimy o zgłoszenia na dołączonym formularzu.
Noclegi: Poza szeroką ofertą noclegową Krakowa, warto zapoznać się z hotelami
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
dostępnymi
pod
adresem
http://www.uj.edu.pl/struktura/domy-i-hotele
Seminarium poprzedzone będzie walnym zgromadzeniem członków Forum Myśli
Instytucjonalnej.

Organizatorzy nie pobierają opłat za udział w seminarium

