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WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI: 

W ujęciu gospodarczym metropolie tworzy dynamiczna sieć kontaktów  
i przedsięwzięć realizowanych przez firmy globalne i lokalne w powiązaniu z sektorem 
nauki oraz rynkiem pracy na rzecz tworzenia efektywnych łańcuchów wartości. Jakość 
sieci kontaktów biznesowych, lub szerzej kapitał relacyjny, warunkuje nie tylko 
użyteczność potencjałów skoncentrowanych w metropolii, ale także jej 
międzynarodową rangę gospodarczą. 

Dla gospodarki metropolia generuje korzyści (zewnętrzne) związane  
z nagromadzeniem i gęstością efektów aglomeracji, tj. funkcji, działalności i 
potencjałów. Główne korzyści dla biznesu płyną z elastyczności efektów aglomeracji, 
tj. dostępu oraz możliwości doboru funkcji, działalności, potencjałów w sposób 
umożliwiający szybkie tworzenie łańcuchów wartości na rzecz osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej. To swego rodzaju wartość dodana metropolii dla sektora biznesu. 

Tworzenie nowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poza zagadnieniami 
instytucjonalnymi, transportowymi i promocyjnymi, wymaga zatem śmiałego 
sformułowania wizji jej rozwoju gospodarczego. Istotne jest określenie strategii  
i projektów na rzecz: współpracy biznesu, nauki i samorządu (kapitał relacyjny) oraz 
wzmacniania funkcji, działalności i potencjałów (korzyści aglomeracji) przesądzających 
o wartości dodanej Metropolii dla lokalnego i globalnego biznesu. 

CELE I WĄTKI TEMATYCZNE KONFERENCJI: 

Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, biznesu i samorządu 
terytorialnego na temat kierunków rozwoju gospodarczego metropolii na świecie 
wraz ze wskazaniem koncepcji, doświadczeń i dobrych praktyk możliwych do 
wykorzystania w programowaniu rozwoju gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Tematyka konferencji koncentruje się na następujących pytaniach: 

o kiedy aglomeracje stają się metropoliami? 
o jak biznes globalny i lokalny buduje gospodarczą rangę i żywotność metropolii? 
o jak metropolie generują korzyści aglomeracji, które są dźwignią rozwoju biznesu 

lokalnego i globalnego? 
o jakiego rodzaju branże, sektory powinny być gospodarczym brandem 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? 
o jakie strategie i projekty powinny tworzyć kapitał relacyjny i wartość dodaną 

Metropolii dla lokalnego i globalnego biznesu? 

Organizatorzy konferencji oczekują wystąpień naukowców i praktyków podejmujących 
następujące wątki tematyczne: 

o Biznes globalny i lokalny a gospodarcza ranga metropolii – globalizacja powiązań 
gospodarczych, branże kreujące żywotność gospodarczą metropolii, 
upowszechnianie międzynarodowych standardów na rzecz integracji lokalnego 
środowiska biznesu 

o Kapitał relacyjny i korzyści aglomeracji jako wartość dodana metropolii dla 
biznesu –  doświadczenia w budowaniu kompetencji na rzecz współpracy biznesu, 
nauki i samorządu terytorialnego, przykłady projektów wielopodmiotowej 
współpracy sektorów na rzecz generowania korzyści aglomeracji 

o Strategie, projekty i brand gospodarczy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
– propozycje koncepcji, strategii, projektów kreujących wartość dodaną 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla biznesu, wyróżniający brand 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dźwignia jej rozwoju gospodarczego 

AGENDA 

9:30-10:30 Rejestracja 

10:30-10:45 Powitanie uczestników 

10:45-12:00 Sesja I. Panelowa 

12:00-12:30 Przerwa kawowa 

12:30-13:45 Sesja II. 

13:45-14-15 Przerwa kawowa 

14:15-15:30 Sesja III. 

15:30-15:45 Podsumowanie 

15:45  Lunch 

MIEJSCE  

Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice 

PUBLIKACJA  

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji: w ramach: Studiów Ekonomicznych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (lista B, 10 pkt.) oraz Journal of Economics 
and Management (lista B, 12 pkt.). Warunkiem wydruku nadesłanych artykułów jest 
ich akceptacja przez Forum Naukowe Konferencji (pod względem zgodności 
merytorycznej z tematyką konferencji) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w 
procesie wydawniczym. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Dla przedstawicieli sektora biznesu konferencja jest bezpłatna Ze względów 
technicznych liczba miejsc ograniczona. 

TERMINY 

24 sierpnia  2018 r.  nadesłanie kart zgłoszeń z abstraktem referatu 

17 WRZEŚNIA 2018 r.  TERMIN KONFERENCJI 

31 października 2018 r.  nadesłanie ostatecznej wersji artykułu 


