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Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji prac naukowych do prezentacji na konferencji. 

Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe 
tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka 
makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie 
tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki 
gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących 
produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki 
polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata. 

Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny konferencji, jesteśmy w szczególności zainteresowani 
zagadnieniami badawczymi dotyczącymi czynników wpływających na poziom i tempo wzrostu 
produktywności, takich jak:

 • Zmiany technologiczne, wielkość i struktura popytu na pracę, wynagrodzenia czynników 
produkcji oraz procesy cenotwórcze;

 • Globalizacja oraz integracja przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości;

 • Zmiany wielkości i struktury liczby osób w wieku produkcyjnym; 

 • Efektywność inwestycji w gospodarce, wielkość i rodzaje inwestycji; 

 • Konkurencja rynkowa na poziomie sektorów i całości gospodarki;

 • Regulacje rynku dóbr i rynku pracy oraz zakres własności prywatnej i publicznej; 

 • Polityka makroekonomiczna.

Ponadto, w czasie konferencji poruszone zostaną również problemy związane z tematyką 
produktywności, m.in.:

 • Dynamika wydajności pracy a wzrost płac: uwarunkowania i konsekwencje zmian udziału 
wynagrodzenia pracy w PKB;

 • Polityka makroekonomiczna a udział wynagrodzenia pracy w PKB;

 • Wydajność pracy, wynagrodzenia a poziom życia;

 • Problematyka pomiaru produktywności oraz poziomu życia.

Ważne terminy

 • 15 stycznia 2019 r. upływa termin nadsyłania rozszerzonych abstraktów (ok. 2-3 strony) lub 
całych artykułów; 

 • 15 lutego 2019 r. zostanie ogłoszona decyzja Rady Programowej o artykułach zaakceptowanych 
do prezentacji na konferencji; 

 • 31 maja 2019 r. upływa termin nadsyłania gotowych artykułów (dotyczy osób 
zainteresowanych publikacją w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”). 
Wskazówki dla Autorów artykułów przyjętych do druku znajdują się na stronach „Banku i 
Kredytu” www.bankikredyt.nbp.pl.

Prace prosimy nadsyłać na adres: Konferencja.PG@nbp.pl


