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Strategia Lizbońska – jak na niej skorzystać?
Czwartki u ekonomistów

Dla małych i średnich

Łączy nas ekonomia,
nie dzieli nas polityka S
istoria cyklicznych spotkań
ludzi ekonomii sięga swoją
ideą połowy XX wieku. Wówczas były to spotkania dające
możliwość zarówno wysłuchania znakomitych ekspertów
(jak chociażby prof. Kurowski),
ale także wymiany poglądów,
nawet różnych od oficjalnej linii politycznej.
W miniony czwartek w Sali Senackiej Akademii Ekonomicznej zebrali się przedstawiciele świata nauki, biznesu,i polityki, by dyskutować
o tym, czy innowacyjność Polaków jest kluczem do przyszłości.
Zastanawiano się nad tym,
jak kształcić innowacyjność
postaw, zwiększać poziom nakładów na badania, nad działaniami ułatwiającymi przepływ informacji, zaawansowaniem technicznym, słowem –
nad wszystkim, co stwarza
szansę rozwoju.
Konieczna jest przede
wszystkim transformacja technologiczna, rozumiana jako
całościowe działanie, mające
służyć zarówno badaniom, jak
i wdrażaniu konkretnych projektów w życie. Z tym ostatnim
są w naszym kraju największe
problemy, podobnie jak z rozwojem społeczeństwa innowacyjnego – to wciąż słabo zbadany obszar wiedzy. Przekłada
się to niestety na obraz i działalność biznesu, gdyż w zestawieniu tysiąca innowacyjnych
firm z całego świata, są tylko
dwie polskie.
Uczestnicy
ostatniego
„czwartku u ekonomistów”
jednoznacznie zauważyli, że
stopień mobilności, a zatem innowacyjności polskiego społeczeństwa, stale wzrasta. Mówią o tym wskaźniki określające liczbę osób studiujących, zakładających nową działalność
gospodarczą. Dla zagranicznych partnerów jesteśmy bardzo atrakcyjni i to zarówno jako osoby kierunkowo wykształcone, jak i pracownicy fizyczni. Świadczyć o tym może
niedawna panika w Europie
związana z „polskim hydraulikiem”.
Zauważono również, że
kształcenie ciekawości świata
powinno zaczynać się już na
etapie szkoły podstawowej. Innowacyjność, rozumiana jako
możliwość samodzielnego
działania jest bowiem umiejętnością, której należy się uczyć
przez całe życie.
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3 pytania do…

zanse i warunki uzyskania
wsparcia finansowego dla
projektów, których celem jest
rozwój konkurencyjności małych i średnich firm oraz
wprowadzanie innowacji do
przedsiębiorstw są przedmiotem seminarium, które odbędzie się dzisiaj w siedzibie
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie.
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PROF. RYSZARD BOROWIECKI,
REKTOR AKADEMII EKONOMICZNEJ
W KRAKOWIE
■ Po co odbywają się „czwartki u ekonomistów”?
– Nasze czwartkowe spotkania ogniskują się wokół
dwóch zagadnień. Po pierwsze – jest to próba wywołania
najbardziej aktualnych problemów, które w szerokim
gronie zarówno naukowców,
jak i praktyków, mogą być dyskutowane. Po drugie, to integracja środowiska. Skład zapraszanych gości często się
zmienia, przybywają nowi ludzie, mający znaczne doświadczenie. Wymiana zdań
zawsze buduje.
■ Jak Pan ocenia czas transformacji ze względu na
tworzenie postaw innowacyjności Polaków?
– Wszystkie zjawiska, zdarzenia czy procesy ekonomiczne mają przebieg czasowy. Po
szesnastu latach możemy ocenić kierunek przekształceń
strukturalno-własnościowych
pozytywnie. Również postawa
Polaków się zmienia. To efekt
przemian. Oczywiście nadal są
obszary, które rozwijają się
wolniej, lecz uważam, że wykorzystaliśmy szansę.
■ W jakim kierunku, według
Pana, powinien dokonywać się dalszy rozwój Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
i
idea
„czwartków u ekonomistów”?
– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne chce być dalej obecne w życiu gospodarczym,
chcemy służyć radą i opinią.
Łączy nas ekonomia, nie dzieli
nas polityka, tak jest od wielu
lat, i w tym kierunku chcemy
dalej działać.
ROZMAWIAŁ SZYMON SIKORSKI
0212896/A

Dzisiejsze seminarium ma
na celu przybliżenie właścicielom i menedżerom małych
i średnich przedsiębiorstw
możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o fundusze pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej,
które mają wspierać wprowadzanie do praktyki tzw. Strategii Lizbońskiej.

Udział w seminarium jest
bezpłatny, a zajęcia poprowadzą przedstawiciele Euro Info
Centre oraz Regionalnego
Punktu Kontaktowego Centrum Transferu Technologii.
Szczegółowe informacje
można uzyskać od p. Iwony
Jordan, tel. (012) 422 89 07,
(012) 422 18 66.
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OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ
I PIENIĄDZE
Dzisiaj rusza internetowy serwis
konsumencki www.TOPTEN.info.pl, który będzie przewodnikiem
po najbardziej energooszczędnych
sprzętach AGD dostępnych na polskim rynku. Wybór oszczędnych
urządzeń, tzw. klasy A+, pozwala
w skali kraju na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 4,5 mln ton
rocznie. Serwis jest inicjatywą dofinansowaną przez Unię. Podobne
serwisy działają już m.in. w Austrii, Szwajcarii. (PAP)
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