PROGRAM
VIII konferencji naukowej
z cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce

„Przedsiębiorstwa wobec przełomowych innowacji”.
SGH, Warszawa, 9 marca 2017 r., aula I, budynek C, Al. Niepodległości 128,
w godz. 10.00-17.00

Organizator Konferencji:
Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie.

Zakres tematyczny:
Innowacje są współcześnie rozwojową szansą jak i konkurencyjną koniecznością obejmującą
przedsiębiorstwa, gospodarki, społeczeństwa. Wzrost innowacyjności jest zadaniem
i dążeniem wszystkich. W tym innowacyjnym wyścigu w coraz szerszym zakresie uczestniczą
również polskie przedsiębiorstwa, instytuty, uczelnie, instytucje wspomagające. Jego
uczestnicy poszukując i podejmując nowe innowacyjne projekty zmieniają i innych, tak
kooperantów jak i konkurentów. Mniej lub bardziej doniosłe (w skali makro oraz mikro)
„przełomowe”

innowacje,

zmieniają

warunki

funkcjonowania

przedsiębiorstw,

uwarunkowania rynkowe i konkurencyjne, oraz kształtują nową rzeczywistość społecznoekonomiczną.
Temu procesowi zmian poświęcamy obecną konferencję. Obejmować ona między innymi
będzie:
 Próbę identyfikacji najbardziej znaczących innowacji, technologicznych, społecznych,
zarządczych oraz obszarów, gdzie takich zmian można w nieodległej przyszłości
najszybciej oczekiwać;


Analizę możliwych konsekwencji zachodzących przeobrażeń zarówno na płaszczyźnie
mikroekonomicznej - w odniesieniu do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, jak
i makroekonomicznej – systemów gospodarczych i społecznych;



Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile i jak tymi procesami można efektywnie
zarządzać, eliminując rozwojowe bariery i stymulując procesy owocujące wzrostem
społecznego dobrobytu i bezpieczeństwa a hamując efekty negatywne, destruktywne
społecznie i ekologicznie.

Uczestnicy:
Fundamentalną ideą Konferencji jest wspólne spotkanie i debata przedstawicieli
innowacyjnych środowisk technicznych, instytutów naukowo-badawczych, z menedżerami
biznesu, ekonomistami, socjologami, ale też z udziałem członków think tanków. Konferencja
jest też otwarta na udział zainteresowanych słuchaczy studiów doktoranckich oraz
studentów.

Sesje tematyczne:
Wartością dodaną Konferencji będzie wymiana ocen i poglądów z co najmniej trzech
perspektyw: społeczno – ekonomicznej, technologicznej, i zarządczej, którym odpowiadać
będą sesje Konferencji:
I. Kluczowe procesy społeczne i gospodarcze - dostosowawcze i stymulujące postęp
technologiczny i konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarki.
I. Innowacje i technologie które zmienią gospodarkę i społeczeństwo.
III. Przedsiębiorstwo przyszłości w erze nowych technologii i innowacji organizacyjnych.
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