Głównymi prelegentami na konferencji byli światowej sławy, wybitni ekonomiści, tj.:
prof. Sándor Kerekes (Corvinus University of Budapest), który wygłosił referat pt.: „Co
jest niemożliwe? Forum Odpowiedzialnego Rozwoju - cele zrównoważonego rozwoju
jako podstępne problemy” oraz prof. Rajneesh Narula (Henley Business School,
University of Reading), który poruszył temat: “Niestabilności procesu globalizacji w
obliczu ekonomicznego nacjonalizmu”.
Ożywiona dyskusja toczyła się także w ramach następujących sesji tematycznych:
Międzynarodowa polityka gospodarcza; Wyzwania w biznesie międzynarodowym;
Globalizacja politycznie niepoprawna; Odmiany (modele) kapitalizmu w Unii
Europejskiej; 15 lat członkostwa Polski na rynku wewnętrznym UE: więcej czy mniej
integracji?; Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku – ku nowemu ładowi gospodarczemu?;
Międzynarodowe rynki finansowe i finanse przedsiębiorstw; a także Problem
kartelizacji gałęzi.
Podczas konferencji odbyły się dwie debaty absolwenckie, które pozwoliły spojrzeć
okiem praktyków na problemy związane z wartościami i etyką w biznesie. Według
uczestników debat nikt, kto myśli o długofalowym prowadzeniu biznesu nie zadaje
sobie pytania “zysk czy etyka?”. Interesariusze oczekują, że działalność biznesową
rozwija się z poszanowaniem fundamentalnych wartości i potrafią zareagować, jeśli ta
zasada nie jest spełniona.
Uwagę zarówno uczestników konferencji, jak i studentów SGH przyciągnęła także
studencka debata oxfordzka poświęcona problematyce Chin i znaczeniu instytucji dla
dalszego rozwoju chińskiej gospodarki oraz obydwie sesje posterowe, odbywające się
zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji.
Konferencja spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem ponad 400
naukowców z Polski i zagranicy, przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów SGH
(dawniej SGPiS), głównie za sprawą możliwości zapoznania się z najnowszymi
wynikami badań z zakresu ekonomii i biznesu międzynarodowego, w tym zwłaszcza
możliwości pozyskania najbardziej aktualnej wiedzy odnośnie wyzwań stających przed
Polską i światem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym. Nie
bez znaczenia w tym kontekście była także możliwość wymiany poglądów, pozyskania
nowych kontaktów czy też nawiązania współpracy między uczestnikami konferencji

reprezentującymi świat nauki oraz świat biznesu, co również było niezwykle cenne i
możliwe dzięki wspomnianej międzynarodowej konferencji KGŚ.

