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Europejski Kongres Gospodarczy 2012
14-16 maja 2012 r.
WSTĘPNA AGENDA
_________________________________________________________________
14 maja 2012 r.
14 maja 2012 r.
10.00-18.30
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
Sesja inauguracyjna
10.00-10.10
Uroczyste otwarcie Kongresu
10.10-12.45
Europa 2020
–
Nowe wieloletnie ramy finansowe UE (2014-2020). Priorytety i cele strategiczne
–
Budżet UE jako odpowiedź na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego
–
Nowe mechanizmy rozwojowe w budżecie UE
–
Podstawowe polityki unijne i konkurencyjność europejskiej gospodarki
–
Proinwestycyjny charakter wspólnych wydatków UE – relacja kosztów i wartości dodanej
–
Cenne doświadczenie: kryzys finansowy UE szansą na trwałą reformę europejskiego modelu wzrostu
Wystąpienia inauguracyjne oraz debata z udziałem gości specjalnych
13.30-18.00
Sesje plenarne
13.30-15.00
UE i kraje Europy Środkowej i Wschodniej wobec kryzysu gospodarczego
–
Czego nauczył nas kryzys? Kluczowe czynniki sukcesu gospodarczego w niestabilnym otoczeniu
–
„Stara” i „nowa” Europa – zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój gospodarek?
–
Więcej integracji. Energia Europy Środkowej i Wschodniej
15.30-17.00
Globalna gospodarka – globalna konkurencja
–
Dokąd zmierza globalna gospodarka? Najważniejsze trendy i zjawiska
–
Geografia światowej gospodarki: regiony wzrostu, stagnacji i zagrożenia
–
Podział pracy i kreowanie wartości w globalnym wyścigu gospodarczym
–
Atuty gospodarek krajów rozwiniętych ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Edukacja-inwencja-innowacja
17.15-18.30
Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Unijna polityka ochrony klimatu
–
Integracja wobec wspólnego celu albo Europa dwóch prędkości. Cele polityki klimatycznej w oczach „radykałów” i
„buntowników”. Przestrzeń dla kompromisu
–
Polityka energetyczna i dążenie do bezpieczeństwa energetycznego jako czynniki integrujące kraje członkowskie
–
Walka ze zmianami klimatu a konkurencyjność przemysłu europejskiego
–
Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy
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14 maja 2012 r.
14.00-16.00
Teatr Korez (budynek Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek)
Kultura i biznes
–
Mecenat kultury w Polsce i w Europie
–
Sponsor, inwestor czy współtwórca?
–
Wzorce, modele, przypadki – relacje między kapitałem, animatorem/menedżerem kultury, twórcą
–
Wartość i cena – artysta na rynku
14 maja 2012 r.
13.30-15.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Światowe i europejskie trendy w rozwoju metropolii
–
Megamiasta w Europie – najnowsze trendy w zarządzaniu metropolią
–
Gospodarcze znaczenie współczesnej metropolii
–
Koncentracja funkcji, a rozwój metropolii. Premia za metropolitalność
–
Ustrój metropolii na świecie – prawo, zarządzanie
14 maja 2012 r.
16.00-18.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Metropolie w Polsce
–
Kryteria metropolitalności, fakty, ambicje
–
Kompetencje, pieniądze i władza. Metropolia w ujęciu funkcjonalnym i politycznym
–
Wsparcie aglomeracji z UE w nowym budżecie
–
Ustawa metropolitalna – dotychczasowe doświadczenia, przyczyny niepowodzeń
–
Projekty ustawowych rozwiązań prawnych w zakresie obszarów metropolitalnych
–
Mechanizmy ułatwiające zarządzanie i integrowanie obszarów metropolitalnych
–
Zagrożenia i szanse dla gmin i powiatów sąsiadujących z obszarami metropolitalnymi
14 maja 2012 r.
18.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Nagrody portalu www.portalsamorzadowy.pl: Top Inwestycje Komunalne
14 maja 2012 r.
13.30-15.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje komunalne
–
Zakres, dynamika inwestycji w polskich miastach. Czynniki wspierające inwestycje komunalne
–
Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska. Priorytety – gospodarka ściekowa, utylizacja odpadów, stan powietrza i
hałas, efektywność energetyczna i OZE
–
Perspektywy inwestycji miejskich wobec coraz mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez
samorządy. Europejskie modele inwestowania a polska praktyka
–
Jak mierzyć efektywność – prorozwojowy charakter inwestycji głównym kryterium ich oceny
14 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Polityka zdrowotna – dziś i jutro. Debata z udziałem decydentów, świadczeniodawców i przedstawicieli organizacji
działających w ochronie zdrowia
–
Główne kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia – skutki wprowadzenia rozwiązań zawartych w wybranych
ustawach tzw. pakietu zdrowotnego i przegląd najważniejszych zapisów kolejnych projektów ustaw zdrowotnych
–
Struktura placówek, oddziałów, łóżek szpitalnych – możliwości koordynacji działań różnych organów założycielskich
i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionów
–
Sytuacja kadrowa zakładów opieki zdrowotnej
–
Obecny stan i możliwości przekształceń jednostek ochrony zdrowia – omówienie wybranych procesów
przekształceniowych w różnych regionach kraju
–
Sektor prywatny w systemie lecznictwa stacjonarnego – stan obecny i perspektywy rozwoju
14 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego
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–
–
–

Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wybrane zagadnienia dotyczące
postępowań konkursowych; dyskusja z udziałem przedstawicieli NFZ i świadczeniodawców
Stan zobowiązań i procesy restrukturyzacyjne w szpitalach
Możliwości pozyskiwania przez podmioty lecznicze przychodów poza kontraktami z NFZ. Obecny oraz potencjalny zakres
ubezpieczeń dodatkowych
14 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo

Procesy inwestycyjne w placówkach medycznych
–
Stan infrastruktury ochrony zdrowia w wybranych regionach kraju
–
Omówienie niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych
–
Rozwój technologii informacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia
–
Aparatura i wyposażenie placówek medycznych – możliwości i potrzeby; polityka zakupów
14 maja 2012 r.
13.30-15.30
16.00-18.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Audyt w administracji publicznej
–
Systemy audytu i kontroli – rozwiązania prawne a rzeczywistość. Stan obecny i perspektywy
–
Znaczenie audytu wewnętrznego dla efektywnego zarządzania organizacją w ramach systemu kontroli zarządczej
–
Audyt efektywnościowy w sektorze finansów publicznych oraz w sektorze prywatnym – wymiana
doświadczeń, różnice i podobieństwa
–
Efektywność audytu wewnętrznego – przykłady podejść i praktycznych rozwiązań
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_______________________________________________________
15 maja 2012 r.
15 maja 2012 r.
9.00-18.00
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego
Sesja plenarna:
Europa-Chiny. Forum współpracy gospodarczej
Wystąpienia gości specjalnych
I SESJA:
Uwarunkowania i perspektywy globalnej współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między Europą i Chinami
Największe europejskie projekty inwestycyjne w Chinach. Priorytetowe branże, wiodący inwestorzy, modele
współpracy
Chińskie inwestycje bezpośrednie w krajach europejskich – dotychczasowy bilans. Aktywny kapitał chiński na rynku
finansowym Europy
Ekspansja gospodarcza Chin w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Skala, formy zaangażowania, najważniejsze
branże, potencjalne skutki
Polska i Europa Centralna jako stabilne miejsce aktywności gospodarczej dla chińskich inwestorów
Rola Polski jako partnera Chin w Europie
II SESJA:
Możliwości dla chińskich inwestorów w Europie. Atrakcyjne obszary, branże i sektory. Przykłady i doświadczenia
Doświadczenia z dotychczasowej współpracy gospodarek krajów europejskich i Chin. Przykłady wspólnych
przedsięwzięć
Działania konieczne do uruchomienia potencjału chińsko-europejskiej współpracy gospodarczej. Lista barier –
propozycje rozwiązań
Europejscy inwestorzy w Azji a potrzeby rozwojowe chińskiej gospodarki. Technologia, innowacyjność, know-how i
inne atuty europejskiej firmy w Kraju Środka
Postrzeganie Chin jako partnera gospodarczego i handlowego w Europie. Wizerunek gospodarczej Europy w
Chinach. Stereotypy i uprzedzenia wobec szybko zmieniającej się sytuacji
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15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Finanse – przyszłość europejskiego sektora finansowego w świetle doświadczeń kryzysu
–
Nowe ramy prawne funkcjonowania rynków finansowych
–
Opinie konsumentów, kontrahentów, bankowców, inwestorów o spodziewanych skutkach nowych regulacji
–
Standaryzacja, ograniczenie ryzyka a konkurencyjność i wolny rynek
–
Podatek od transakcji finansowych
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Europa socjalna
–
Finanse publiczne w krajach UE w perspektywie demograficznej
–
Konieczne zmiany w systemach zabezpieczenia społecznego jako odpowiedź na trendy demograficzne. Rola i zakres
odpowiedzialności państwa
–
Świadomość i inicjatywa ubezpieczającego się
–
Możliwości i propozycje rynku finansowo-ubezpieczeniowego
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol
Co dalej z OFE
–
Reforma OFE z 2011 roku: demontaż systemu czy racjonalizacja? Zmiana tymczasowa czy na stałe? Czy będą
dalsze kroki w kierunku likwidacji OFE? Koszty społeczne i finansowe tej operacji
–
ZUS versus OFE. Kto lepiej pomnaża pieniądze na przyszłość? Mechanizmy i koszty obu systemów
–
Wyniki finansowe OFE. Czy uzasadniają istnienie systemu?
–
Spór o charakter środków zgromadzonych w OFE: prywatne czy publiczne?
–
Kwestie dziedziczenia
–
Czy podniesienie wieku emerytalnego wpłynie na szanse przetrwania OFE?
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Zarządzanie. Biznes wobec globalnych wyzwań
–
Rozsądne ryzyko? Strategie biznesowe w niestabilnym otoczeniu
–
Mądrzejsi po kryzysie? Planowanie rozwoju a fluktuacje i wstrząsy na rynkach finansowych
–
Wyzwania globalnej konkurencji. Koszty, jakość, marka, rynek
–
Jak budować przewagę? Wykorzystanie innowacyjnych technologii w biznesie
–
Rola informacji i potencjał narzędzi informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Telekomunikacja, media, społeczeństwo, infrastruktura
–
Miejsce Polski w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Gdzie jest Europa?
–
Idea e-państwa. Dystans do przejścia
–
Cyfryzacja. Nowy resort – wyzwania stojące przed władzą
–
Stan zaawansowania inwestycji w UE, Europie Centralnej i w Polsce
–
Rola inwestorów i polityka państw w rozwoju infrastruktury teleinformatycznej
–
Potencjalne źródła finansowania inwestycji telekomunikacyjnych
15 maja 2012 r.
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14.00-16.00
Hotel Monopol
Sektor bankowy w Unii Europejskiej
–
Zmiany wewnętrzne w sektorze (konsolidacja, specjalizacja)
–
Interwencje państw na rynku bankowym – (re)nacjonalizacja?
–
Antykryzysowe strategie banków wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarczej w krajach członkowskich UE
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Transport kolejowy – europejski rynek cargo. Przewozy międzynarodowe
–
Konkurencja na rynku przewozów cargo w Europie. Strategie głównych graczy
–
Integracja kolei unijnych i utworzenia jednolitego obszaru kolejowego
–
Modele ekspansji zagranicznej przewoźników narodowych. Bariery wolnego rynku – techniczne, formalne, kosztowe
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Europejskie korytarze transportowe Północ-Południe
–
Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk w polityce transportowej UE
–
Przebieg, idea, stan realizacji, spodziewane efekty gospodarcze
–
Nowe inicjatywy – Bothnian Green Logistics Corridor
–
Rola morskich terminali przeładunkowych w nowoczesnym łańcuchu logistycznym
–
Porty morskie elementem korytarzy transportowych. Konieczne inwestycje
–
Przewozy intermodalne i współmodalność
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Centra logistyczne i transport intermodalny
–
Kierunki przepływu mas towarowych w Europie i sieć europejskich centrów logistycznych
–
Funkcje centrów logistycznych w łańcuchu logistycznym i ich ewolucja
–
Rozwiązania organizacyjne i technologie w tworzeniu i funkcjonowaniu centrów logistycznych
–
Rola operatora logistycznego
–
Porty morskie, śródlądowe i terminale kontenerowe – synergie
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Centralnej
–
Sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w poszczególnych państwach regionu
–
Kondycja branży nieruchomości i bezpieczeństwo inwestycyjne w ocenie banków oraz instytucji finansowych
–
Popyt i planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej, biurowej, magazynowej i hotelowej – perspektywy
rozwoju rynku
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Zrównoważone rolnictwo w UE
–
Światowy rynek żywności w perspektywie długookresowej
–
Produktywność rolnictwa, innowacje, rola efektywnego nawożenia
–
Najlepsze praktyki w europejskim rolnictwie
–
Bezpieczeństwo i jakość żywności
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Chemia na świecie i w Europie
–
Trendy, kierunki zmian, specjalizacja produkcji. Bilans sektora chemicznego w Europie
–
Eksport chemikaliów z Polski i z UE
–
Zaawansowanie procesu konsolidacji polskiej chemii. Problemy, synergie, ekspansja zagraniczna. Perspektywy
międzynarodowej konkurencyjności
–
Ceny i dostępność surowców dla chemii
–
Polityka żywnościowa i rolna UE a przemysł nawozowy. Konkurencyjność europejskiej produkcji nawozowej
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–

Perspektywy produkcji chemicznej w UE a polityka klimatyczna

15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Polski rynek przewozów lotniczych – szanse i zagrożenia
–
Na wakacje czarterem czy linia regularną - trendy
–
Potencjał gospodarczy a wzrost ruchu pasażerskiego
–
Wpływ obciążeń fiskalnych na rozwój lotniczego ruchu pasażerskiego
–
Rola regulatora rynku w rozwoju połączeń regularnych i czarterowych
–
Perspektywy rozwoju krajowej siatki połączeń lotniczych
–
Wpływ rozwoju infrastruktury lotniskowej na wielkość ruchu pasażerskiego
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Rok wyzwań – perspektywy rozwoju i zagrożenia na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce
–
Obraz sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce. Obiecujące segmenty i lokalizacje. Prognozy dla rynku.
Strategie ekspansji deweloperów
–
Nowe trendy w projektowaniu obiektów handlowych i biurowych. Nowe typy obiektów (centra usług wspólnych, centra
badawczo rozwojowe i inne). Standardy obiektów – certyfikacja
–
Źródła finansowania inwestycji, aktywność funduszy inwestycyjnych
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Cargo lotnicze w Polsce i na świecie
–
Lotniczy przewozów all-cargo i przesyłek kurierskich w Polsce – stan obecny, trendy, przyszłość
–
Port lotniczy jako centralny punkt węzła intermodalnego, jako szansa na rozwój ruchu cargo
–
Pozycja konkurencyjna portów lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej na rynku przewozów lotniczych
–
Przykłady sukcesów w Europie Środkowo-Wschodniej
–
Perspektywy rozwoju lotniczego transportu all-cargo
–
Potencjał polskiego rynku w zakresie dalekodystansowych czarterów cargo
–
Czy Polska może się stać znaczącym graczem na rynku lotniczych przewozów cargo?
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Fundusze UE
Polityka i rozwój
–
Koszty i korzyści dla nowych i dla starych państw członkowskich z akcesji 2004 i 2007 r. – próba bilansu
–
Nowa perspektywa finansowa UE 2013-2020. Skala środków, stan negocjacji, najważniejsze obszary sporne
–
Mechanizmy rozwojowe w nowej perspektywie budżetowej. Szanse na reformę europejskiego modelu wzrostu
–
Wschód, Zachód i Południe Europy – zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój w czasach
niepewności?
–
Rola polityki spójności w przezwyciężaniu europejskich problemów i w procesach konwergencji
–
Nowe zasady dystrybucji funduszy UE. Środki zwrotne i dotacyjne, rezerwa i premiowanie. Efektywność wydatkowania
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Doświadczenia Polski z poprzedniej perspektywy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków UE
–
Filozofia działania w nowej perspektywie finansowej UE. Liczba i tematyka programów operacyjnych
–
Podmioty zarządzające na poszczególnych szczeblach – ich kompetencje i relacje. Rola KE i jej zaleceń.
Mechanizmy certyfikacji i kontroli
–
Wielkość i struktura programów a ich efektywność. Specjalizacja w programowaniu
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Wodociągi i gospodarowanie wodą
–
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę. Wymiana europejskich praktyk
wodociągowych
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–
–
–
–
–

Jakość wody i bezpieczeństwo jej dostaw dla ludności
Zmiany w działalności sektora wodociągowego wynikające z zobowiązań traktatowych UE
Inwestycje w gospodarce wodnej i w zaopatrzeniu w wodę w Europie i w Polsce
Skala dokonań, skala potrzeb. Modele finansowania. Fundusze UE
Źródła, straty wody, oszczędności. Ekonomika gospodarowania wodą w realiach wolnorynkowych
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki

Finanse samorządów
–
Sytuacja finansowa samorządów Europie. Czy samorząd może funkcjonować bez dalszego zadłużania się. Punkt
widzenia instytucji finansowych, rządu i samorządów
–
Progi zadłużenia i inne rozwiązania prawne dotyczące finansów samorządowych w krajach europejskich
–
Relacje między finansami samorządowymi a rządowymi
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Złota reguła finansów jednostek samorządu terytorialnego
–
Finanse samorządowe w 3D: Dochody, Deficyt, Długi
–
W wielkich miastach źródłem deficytu i długu są wyłącznie inwestycje
–
Produktywne inwestycje źródłem wzrostu dochodów własnych
–
Metropolie fabrykami PKB
–
Złota reguła finansów samorządowych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Metropolie fabrykami PKB. Otwarte posiedzenie Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Atrakcyjność inwestycyjna wschodnich regionów Polski
–
Możliwości i kierunki rozwoju
–
Szanse dla inwestorów
–
Program „Polska Wschodnia”
–
Strefa handlu bezcłowego jako sposób na pobudzenie gospodarcze w regionach granicznych Unii Europejskiej
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Uzdrowiska w Polsce
–
Prywatni inwestorzy w uzdrowiskach
–
Przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
–
Obecne możliwości inwestowania w uzdrowiskach (stan zainwestowania, kierunki, możliwości)
–
Kompleksowe inwestycje OZE w uzdrowiskach jako podstawa dla rozwoju uzdrowisk
–
Wybrane przykłady inwestycji infrastrukturalnych (np. Jaworze) podnoszących standard uzdrowisk
–
Nowe usługi w uzdrowiskach
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Biuro Centrum
Światowe górnictwo węgla kamiennego. Perspektywy węgla w Europie
–
Najwięksi producenci, konsumenci, eksporterzy i importerzy węgla na świecie
–
Globalne trendy i ich dynamika w ostatnich latach
–
Polityka Unii Europejskiej wobec węgla – konsumpcja i import przy marginalizacji wydobycia
–
Rozbieżności opinii o roli węgla między krajami o różnej strukturze miksu paliwowego w energetyce
–
Szanse na kompromis, szanse na weryfikację unijnego podejścia do węgla
–
Dylematy czystych technologii węglowych, m.in. CCS (zaawansowanie badań i efekty pilotaży, koszty, opinia
publiczna)
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
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Biuro Centrum
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce
–
Prywatyzacja górnictwa w Polsce – zakres, podmioty, metody. Inwestycje w polskim górnictwie
–
Plany budowy nowych kopalń w Polsce
–
Import węgla, konkurencyjności węgla wydobywanego w Polsce a rosnące koszty wydobycia
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wyzwania dla przemysłu zlokalizowanego w Europie
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
11.30-13.30
Hotel Angelo
Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy
–
Potencjalne skutki ustaleń dla przyszłości sektora paliwowo-energetycznego w Europie
–
Projektowana rola energetyki jądrowej, OZE i czystych technologii węglowych wobec obecnej polityki państw
członkowskich UE
–
Bilanse energetyczne największych gospodarek europejskich a ich obecny i docelowy miks energii
–
Stanowiska krajów członkowskich wobec progów redukcji emisji CO2
–
Międzynarodowe uwarunkowania unijnej polityki klimatycznej. Zamiary największych emitentów CO2 na świecie
–
Czy kryzys gospodarczy wymusi weryfikację celu lub zróżnicowanie dróg dojścia?
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Inwestycje w polskiej energetyce wytwórczej. Czy to wreszcie przełom?
–
Realność planów wobec wartości planowanych inwestycji
–
Modele finansowania projektów
–
Ryzyko regulacyjne, wykonawcze, technologiczne i finansowe
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Innowacje w branży spożywczej
–
Trzy najważniejsze trendy w sektorze żywnościowym AD 2012
–
Współpraca firm spożywczych, handlu i instytucji naukowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i produktów
–
Fundusze na wsparcie innowacji i modernizację sektora spożywczego
–
Produkt i opakowanie – czy polski konsument oczekuje nowych rozwiązań?
–
Jakość jako element budowania przewag na rynku międzynarodowym
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Infrastruktura sieciowa w energetyce. Smart grid
–
Stan infrastruktury elektroenergetycznej. Inwestycje, potrzeby, plany
–
Sieciowe uwarunkowania rozwoju rynku energii. Projekty transgraniczne
–
Rozwój koncepcji inteligentnych sieci w Europie. Idea, technologia i praktyka wdrażania konkretnych rozwiązań.
Koszty inwestycji
–
Smart grid i obszary potencjalnych korzyści: efektywność energetyczna, konkurencja, bezpieczeństwo energetyczne,
rozwój OZE
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Rynek handlu detalicznego i hurtowego w Polsce
–
Polski i europejski rynek handlowy – kierunki zmian, nowe trendy sprzedażowe
–
Skuteczne strategie handlowe w sytuacji ostrej konkurencji rynkowej
–
Nowe formaty i koncepty w handlu – supermarkety, convenience, dyskonty
–
Klient w sklepie – oczekiwania i preferencje zakupowe Polaków
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
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Hotel Angelo
Drewno – surowiec strategiczny?
–
Las i drewno a inne sektory gospodarki
–
Drewno źródłem energii odnawialnej
–
Rynek drzewny w warunkach kryzysu gospodarczego i dekoniunktury – możliwości wyjścia z recesji
–
Zielona ekonomia w sektorze leśno-drzewnym
–
Perspektywy dla drewna i przemysłu drzewnego
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Własność intelektualna w nowej gospodarce
–
Prawa autorskie, polityka patentowa i innowacje w nowoczesnej firmie
–
Zakres ochrony własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy
–
Wymiana informacji i dialog wobec prawnej ochrony własności. Rozwój czy wykluczenie?
–
Kto na tym zarabia? Wartość intelektualna i wartość pracy
–
ACTA – niezbędne unormowanie czy korporacyjny zamach na wolność?
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
BPO, shared services, centra R&D
–
Centra usług (BPO, SSC) i centra badawczo-rozwojowe (R&D) w Europie Centralnej – stan obecny i perspektywy
–
Atrakcyjność Europy Centralnej dla inwestorów z sektora BPO i SSC
–
Warunki sprzyjające lokowaniu inwestycji w centra usług dla biznesu. Wymagania dotyczące podaży na lokalnym
rynku pracy, kosztów pracy, infrastruktury, obiektów, sieci współpracy, zaplecza naukowego, polityki władz wobec
inwestorów
–
Oddziaływanie centrów usług na gospodarkę
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Wspólna europejska polityka rozwoju kluczowych technologii przyszłości
–
Rozwój kluczowych technologii przyszłości – rola sektorów publicznego i prywatnego
–
Interwencje publiczne na rzecz rozwoju kluczowych technologii przyszłości – Planowanie strategiczne wzrostu
gospodarczego a rola technologii grupy KET
–
Programy pomocowe na rzecz rozwoju technologii grupy KET – efektywne mechanizmy i instrumenty wsparcia
–
Inwestycje w technologie grupy KET po stronie sektora prywatnego –szanse dla gospodarki i wyzwania dla
administracji publicznej
–
Innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze KET – studia przypadków
–
Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości w obszarze KET – przykłady projektów ze wsparciem publicznym
–
Angaż sektora prywatnego – mechanizmy wzmacniające proces komercjalizacji wyników badań – przykłady
przedsięwzięć zakończonych sukcesem
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Przemysł zbrojeniowy
–
Restrukturyzacja i jej efekty
–
Przemysł zbrojeniowy jako nośnik innowacji
–
Międzynarodowa konkurencyjność polskich firm zbrojeniowych
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Horizon 2020 – przyszłość energetyczna Europy – wkład KIC InnoEnergy
–
Horizon 2020 – program finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020
–
Reprezentacja energetyki i technologii wspierających w Programie Horizon 2020
–
Planowana działalność KIC InnoEnergy (łącznie z CC Poland Plus)
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
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Gaz łupkowy w Europie
–
Struktura importu gazu i innych nośników energii do Europy
–
Potencjalne znaczenie zasobów gazu łupkowego dla gospodarek krajów UE
–
Dywersyfikacja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne
–
Gaz z łupków a środowisko. Zagrożenia, lęki czy lobbing?
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Gaz łupkowy – szansa dla Polski, szansa dla Europy
–
Sprawdzone technologie wydobycia a wymagania prawne i środowiskowe. Rola akceptacji społecznej
–
Aktywność poszukiwawcza koncernów w Polsce i w Europie. Koncesje na wydobycie
–
Gaz i fiskus. Możliwe rozwiązania w dziedzinie opodatkowania wydobycia węglowodorów a opłacalność wydobycia
–
Gaz łupkowy na uwalnianym rynku gazu. Konkurencja, regulacje, ceny
–
Rozwój infrastruktury sieciowej potrzebnej do dystrybucji gazu z łupków
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Wspólne europejskie projekty infrastrukturalne w obszarze przesyłu energii, gazu i paliw płynnych
–
Inne inwestycje infrastrukturalne: magazyny, węzły i tłocznie, porty i terminale
–
Obszary współpracy, rozbieżności interesów, sprzeczności do pokonania
–
Wpływ inwestycji w infrastrukturę na bezpieczeństwo energetyczne UE
–
Gospodarcze znaczenie integracji w obrocie mediami energetycznymi
–
Przesyłowe inwestycje transgraniczne – szansą na budowanie wspólnego europejskiego rynku nośników energii
–
Finansowanie przedsięwzięć. Wsparcie środkami UE
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców
–
Finansowanie przedsiębiorców przez banki i inne instytucje finansowe
–
Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej
–
Finansowanie przedsiębiorców innowacyjnych i rozpoczynających działalność
–
Wpływ kryzysu i zmian regulacyjnych na dostęp do finansowania i konieczność zmian w zarządzaniu ryzykiem u
wszystkich uczestników rynku
–
Instrumenty wsparcia w ramach programu CIP
–
Unijne instrumenty wsparcia przedsiębiorców z udziałem banków po 2013 r.
15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum
Kapitał na rozwój firmy
–
Rozwój przedsiębiorczości w warunkach spowolnienia gospodarczego
–
Dynamiczne firmy w strukturze gospodarki – elastyczność, szybkość rynkowej reakcji
–
Innowacyjność i jej finansowanie a skala działalności. Energia rozwojowa mniejszych podmiotów
–
Strategie banków wobec mniejszych firm
–
Alternatywne źródła finansowania inwestycji. Fundusze VC i PE, GPW, New Connect
–
Instrumenty finansowe wspierające budowanie konkurencyjności
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności
15 maja 2012 r.
9.00-11.00
Pałac Goldsteinów
Inwestorzy i medycyna, czyli w poszukiwaniu kapitału oraz przychodów
Główne przyczyny zainteresowania inwestorów lokowaniem kapitału w branży medycznej
–
Sektor medyczny odporny na kryzys?
–
Główne kierunki inwestycji w prywatnym sektorze medycznym
–
Polski rynek medyczny – na ile jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów?
–
Plany inwestorów branżowych – podmiotów od lat obecnych na polskim rynku medycznym
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–
–

Przegląd stanu posiadania, a także planów funduszy private equity i venture capital oraz innych inwestorów w polskiej
ochronie zdrowia
Sektor świadczeń medycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych

15 maja 2012 r.
11.30-13.30
Pałac Goldsteinów
II Kongres Szpitali Prywatnych. Dyrektywa EU dotycząca transgranicznej opieki zdrowotnej, polski i europejski
wymiar
–
Stan przygotowań do wprowadzenia dyrektywy unijnej w Polsce
–
Opieka transgraniczna w wymiarze europejskim
–
Rola sektora prywatnego w rozwoju transgranicznej opieki medycznej z perspektywy doświadczeń Niemiec
15 maja 2012 r.
14.00-16.00
Pałac Goldsteinów
II Kongres Szpitali Prywatnych. Zmiany legislacyjne dotyczące lecznictwa szpitalnego – zagrożenia czy nowe
możliwości dla sektora prywatnego
–
Najważniejsze regulacje prawne oraz ich wpływ na warunki funkcjonowania szpitali prywatnych
–
Przegląd europejskich systemów ubezpieczeń dotyczących błędów medycznych
–
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – próba zarządzania ryzykiem przez świadczeniodawców

_________________________________________________________________
16 maja 2012 r.
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Monopol
Witajcie w innym świecie. Kryzys liberalizmu, kryzys przywództwa
–
Kapitalizm jako zużyty model. Co zamiast doktryny liberalnej?
–
Relacje – państwo, społeczeństwo, gospodarka. Kryzys zaufania
–
Ruchy oburzonych wyzwaniem dla polityków
–
Przywódcy, pragmatycy i populiści. Polityka w czasach trudnych reform
–
Między wolnością a bezpieczeństwem. Regulacja i swoboda w gospodarce
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Nowe media
–
Zmiany na rynku mediów. Nowe media – element rewolucji informacyjnej
–
Wpływ mediów na politykę i gospodarkę. Nowoczesne technologie jako narzędzie komunikacji i czynnik rozwoju
globalnej konkurencyjności
–
Weryfikacja i rzetelność. Informacja jako towar. Kwestia odpowiedzialności mediów za gospodarcze skutki
publikacji/przekazu
–
Rosnąca rola social media. Media społecznościowe w życiu gospodarczym
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Monopol
EURO 2012 – wielki projekt biznesowy
–
Oczekiwania i rzeczywistość. Czy Euro 2012 okazało się dla Polski i polskiej gospodarki impulsem prorozwojowym?
–
Bilans przygotowań do Euro 2012. Sukcesy i błędy w planowaniu i realizacji największego od lat programu
inwestycyjnego
–
Euro 2012 a samorządy miast-gospodarzy – zaangażowanie i oczekiwania
–
Jak nas widzą, jak nas zobaczą. Euro 2012 a wizerunek Polski w świecie
–
Aspekt finansowy – czy zarobimy na Euro 2012? Beneficjenci, ryzykanci, zawiedzeni
–
Koncepcje zagospodarowania obiektów sportowych po turnieju. Kłopot czy szansa?
16 maja 2012 r.
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9.00-11.00
Hotel Monopol
Polityka regulacyjna i wolny rynek
–
Regulacja na straży równych szans – idea i praktyka
–
Wolność czy bezpieczeństwo? Obszary regulacji i domena wolności. Gdzie są granice?
–
Regulacja narzędziem polityki, czyli jak nie zepsuć gospodarki
–
Metody wprowadzania w życie nowych norm. Stabilność, przewidywalność, czas na adaptację
–
Gospodarka, polityka, odpowiedzialność. Kto skontroluje regulatora?
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Monopol
Rynek kapitałowy Europy Centralnej
–
Warunki wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności dla inwestorów
–
Dynamika i perspektywy rynku kapitałowego w Europie Centralnej. Główne instytucje rynku
–
Zapotrzebowanie na środki inwestycyjne. Podaż, kierunki napływu i źródła kapitału
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Nauka i biznes – sprawdzone modele współpracy
–
Czynniki rozwoju innowacji w gospodarce: miękkie (edukacja, klimat dla innowacji, duch współpracy), twarde (środki
na badania i rozwój, prawne i polityczne mechanizmy wsparcia)
–
Scenariusze komercjalizacji wyników badań. Studium dobrych praktyk
–
Przełamywanie stereotypów w relacjach nauka-biznes
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Innowacyjna gospodarka Europy. Debata menedżerska
–
Czy innowacyjność można zadekretować?
–
Organizacja sprzyjająca innowacyjności
–
Myślenie inaczej – czy to się opłaca? Inwestowanie w innowacje i czas zwrotu nakładów
–
Motywacja, wizja, wyobraźnia. Jak zachęcać ludzi do myślenia innowacyjnego?
–
Jak tworzyć klimat dla innowacyjności?
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Gen Y – wyzwaniem dla biznesu
–
Wpływ na rynek pracy
–
Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy
–
Gotowość brandu na nową generację prosumentów
–
Pozyskiwanie lojalności młodych konsumentów – wartości, praktyki i narzędzia
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
Rynek pracy
–
Sytuacja w zatrudnieniu – wyzwanie dla polityków i dla gospodarki europejskiej
–
Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów i pracowników „minus 30” – źródło napięć czy szansa rozwojowa
–
Optymalizacja kosztów zatrudnienia i płynność rynku pracy
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
Polityka fiskalna UE
–
Pakt fiskalny. Co tak naprawdę podpisano? Konsekwencje dla sygnatariuszy
–
Spójność czy niekonsekwencja? Unijne prawo od Paktu Stabilności i Wzrostu przez „sześciopak” do Paktu fiskalnego
–
Procedura nadmiernego deficytu. Rozwiązanie nadzwyczajne czy powszechne?
–
Stawki podatkowe w Unii. Czy zmierzamy do ich ujednolicenia? Komu to się opłaca?
16 maja 2012 r.
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14.00-16.00
Hotel Qubus
Główne rynki motoryzacyjne świata – siła, hierarchia, perspektywy
–
Jak zapewnić konkurencyjność produkcji samochodów w Europie?
–
Rynek automotive w Europie – atrakcyjność kooperacyjna dla producentów aut.
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Qubus
E-mobility i nowe technologie
–
Segment B&R wobec nowych wyzwań
–
Efektywne, niskoemisyjne napędy, przyjazne materiały
–
Normy i regulacje prawne wspierające nowe trendy
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Qubus
CSR. Odpowiedzialne relacje w europejskim biznesie
–
Rola odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw i inwestorów
–
Odpowiedzialność w strategiach firm. Działania CSR zintegrowane z celami biznesowymi
–
Komunikacja firmy z otoczeniem i interesariuszami. Transparentność i raportowanie w CSR
–
Współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi. Aspekty: etyczno-humanitarny, poznawczo-edukacyjny,
polityczno-gospodarczy

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Qubus
Rynek pracy inżynierów
–
Jednolity rynek wiedzy i kompetencji
–
Kształcenie i mobilność inżynierów na jednolitym rynku europejskim
–
Rola inżynierów w nowoczesnej gospodarce i zapotrzebowanie przemysłu na wykwalifikowaną kadrę
–
Standardy kształcenia z punktu widzenia szkolnictwa wyższego, przemysłu i organizacji pozarządowych
–
Potrzeba mobilności inżynierów w świetle prac legislacyjnych Parlamentu Europejskiego
–
Kształcenie ustawiczne oraz akredytacja programów kształcenia na poziomie krajowym i europejskim
–
Przedsięwzięcia innowacyjne jako sposób generowania miejsc pracy dla inżynierów
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje infrastrukturalne – projekty transeuropejskie
– Polityka UE w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej
– Jednolita sieć transportowa (TEN-T). Transportowa sieć bazowa – stan realizacji. Sieci krajowe – stan zaawansowania
– Finansowanie TEN-T. Środki UE, finanse na poziomie krajowym
Infrastruktura drogowa. Inwestycje, finanse, technologia
–
Drogi w jednolitej europejskiej sieci transportowej TEN-T. Konkurencja międzygałęziowa i idea współmodalności
–
Nakłady na inwestycje drogowe w perspektywie finansowej UE 2014-2020
–
Co dalej – po Euro 2012? Inwestycje i rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Plany i perspektywy
–
Polskie inwestycje na sieci drogowej w europejskim kontekście. Transgraniczne połączenia autostradowe
–
PPP i inne modele finansowania inwestycji drogowych
–
Zarządzanie infrastrukturą drogową i planowanie rozwoju
–
Bezpieczeństwo i monitoring zdarzeń drogowych
–
Elektroniczny pobór opłat (e-myto)
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje infrastrukturalne na kolei
–
Stan infrastruktury kolejowej barierą rozwoju gospodarczego
–
Tempo i zakres modernizacji. Nakłady konieczne i zaplanowane. Finansowanie
–
Infrastruktura a zmiany w strukturze przewozów kolejowych. Przewozy drobnicowe i infrastruktura rozrządowa
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–
–
–

Wielkie projekty modernizacyjne czy usuwanie „wąskich gardeł”
Budżetowanie, procedury przetargowe, moce wykonawcze i projektowe oraz inne kwestie wpływające na
wykorzystanie środków na inwestycje
Modernizacja infrastruktury szansą na międzynarodową ekspansję przewoźników
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki

Szynowy transport publiczny
–
Kolej jako aglomeracyjny środek transportu
–
Atrakcyjność kolei dla pasażerów w Polsce
–
Stan taboru, inwestycje. Bariery infrastrukturalne, szanse na ich usuwanie
–
Przewoźnicy kolejowi wokół aglomeracji – modele efektywnego działania na rynku
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Budżety samorządów wobec ograniczonych wpływów
–
Obszary oszczędzania (edukacja, komunikacja, nieruchomości) – jak redukować koszty bez upośledzania funkcji
samorządu?
–
Efektywne wykorzystanie i zarządzanie majątkiem samorządowym
–
Wspólne (międzygminne) inwestycje, zakupy towarów i usług. Współdzielenie funkcji publicznych
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Partnerstwo publiczno-prywatne. Doświadczenia europejskie
–
Modele współpracy publiczno-prywatnej we wiodących gospodarkach Europy
–
PPP w Polsce – wreszcie przełom? Uwarunkowania prawne i praktyka
–
Potencjał podmiotów publicznych i firm do realizacji projektów PPP w Polsce
–
PPP jako odpowiedź na problemy samorządów
–
Projekty realizowane w formule PPP w różnych obszarach (sport i rekreacja, odpady i energetyka, infrastruktura
komunikacyjna)
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Własność w samorządach
–
Jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele przedsiębiorstw – rynek i konkurencja a interes publiczny i
obowiązki samorządu
–
Prywatyzacja na szczeblu lokalnym i regionalnym
–
Samorządowa własność gruntów
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej
–
Przestrzeń jako ograniczony zasób miejski – planowe, racjonalne gospodarowanie
–
Inwestycje komercyjne, które zmieniają obraz miast – projekty nieruchomościowe podnoszące atrakcyjność tkanki
miejskiej oraz wpływające na jakość życia mieszkańców
–
Współpraca miasto-inwestor/deweloper przy projektach trwale zmieniających oblicze miasta (śródmiejskie centra
handlowe). Rola offsetu
–
Dobre i złe praktyki w relacjach między partnerem prywatnym a publicznym
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Smart cities. Od idei do praktyki
1. Współczesne miasta jako inteligentne, zrównoważone centra rozwoju
–
Europejska inicjatywa Smart cities – cele projektu i realizacja
–
Projekty demonstracyjne
2. Idea europejskich smart cities w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta (media, transport, informacja,
technologie komunikacyjne)
–
Procedury, współdziałanie, zmiany w mentalności – w kierunku dobrych praktyk wprowadzania rozwiązań smart
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–

Praktyczne rozwiązania dla miast. Przykłady zastosowań. Efekty i korzyści
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Biuro Centrum

Hutnictwo na świecie i w Europie
–
Najwięksi importerzy i eksporterzy stali. Strategie rynkowe potentatów. Nowe rynki zbytu, nowe możliwości i
wyzwania dla branży stalowej
–
Sytuacja europejskich hut. Jak skutecznie konkurować na rynku? Atrakcyjne segmenty, nisze rynkowe, produktu
wysoko przetworzone
–
Zagrożenia dla produkcji stali w Europie. Konkurencyjność a limity CO2
–
Trendy na globalnym rynku surowców dla hutnictwa. Baza surowcowa, czynniki kształtujące ceny
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Biuro Centrum
Hutnictwo – dystrybucja i przetwórstwo stali
–
Trendy europejskie na rynku dystrybucji stali. Zaawansowane przetwórstwo jako odpowiedź na potrzeby rynku.
Nowoczesny, optymalny model organizacyjny dystrybucji
–
Sytuacja sektora w Polsce. Sieci dystrybucyjne producentów i niezależni dystrybutorzy – atuty na rynku, konkurencja i
koegzystencja
–
Zaawansowane przetwórstwo jako odpowiedź na nowe potrzeby rynku. Usługi kompleksowe, niszowe,
specjalistyczne. Baza dla przetwórstwa – inwestycje dystrybutorów

16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Biuro Centrum
Budownictwo – prognozy koniunktury w budownictwie po roku 2012
–
Trendy rynkowe i główne obszary inwestycji: energetyka, infrastruktura kolejowa, instalacje ekologiczne i OZE,
budownictwo energooszczędne. Nowe wyzwania dla firm i dla rynku (restrukturyzacja spółek, nowa sytuacja
producentów kruszyw, cementu, stali, konieczność posiadania specjalistycznych kompetencji)
–
Jak będziemy budować: system tradycyjny i koncesyjny, PPP, umowy operatorskie, modele finansowania dużych
projektów
–
Nowy budżet unijny w kontekście środków na infrastrukturę; PPP i inne źródła finansowania inwestycji
infrastrukturalnych
–
Ekspansja zagraniczna europejskich spółek budowlanych. Rynki budowlane państw Europy Centralnej, Bułgarii i
Rumunii, państw Europy Wschodniej
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Energetyka atomowa
–
Energetyka atomowa w Europie
–
Polski projekt elektrowni atomowych
–
Technologie i bezpieczeństwo
–
Aspekt społeczny i międzynarodowy. Czy protesty opóźnią rozwój energetyki atomowej?
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Rynek energii w Polsce
–
Doświadczenia ostatnich lat
–
Kiedy zostaną spełnione warunki do pełnego uwolnienia rynku energii w Polsce?
–
Uwolnienie rynku, uwolnienie cen – efekty dla odbiorców końcowych?
16 maja 2012 r.
14.00-16.00
Hotel Angelo
Rynek energii w UE
–
Stopień liberalizacji rynku w Unii Europejskiej
–
Postulat KE – jednolity europejski rynek energii od 2015 r. Czy to realny cel?
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–

Europejski regulator rynku energii czy regulatorzy krajowi?
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo

Rynek gazu w Europie
–
Warunki liberalizacji – jak daleko nam do wolnego rynku gazu. Rola regulacji (cena, podatki)
–
Miejsce gazu na mapie drogowej europejskiej energetyki 2050
–
Wolny rynek a infrastruktura przesyłowa – zależności
–
Polski rynek gazu. Regulacje, racje dostawcy, interes odbiorcy
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Sektor gazowy a energetyka
–
Dlaczego gaz jest ciekawą alternatywą dla innych paliw, czyli perspektywy inwestycji w elektroenergetykę gazową w
Polsce
•
Potencjał gazu jako paliwa dla sektora elektroenergetycznego
•
Deklaracje inwestycyjne firm – porównanie 2008 vs 2012
•
Wpływ liberalizacji rynku gazu na inwestycje w energetykę gazową
–
Kiedy to się opłaca, czyli kluczowe czynniki determinujące popyt na gaz ziemny w polskiej energetyce
–
Ile gazu dla elektroenergetyki, czyli główne kierunki inwestycji w elektroenergetyce gazowej w kontekście
zapotrzebowania na gaz ziemny
–
Co z infrastrukturą gazową, czyli potrzeby inwestycyjne w sektorze gazu ziemnego wynikające ze wzrastającego
popytu na gaz
–
Skąd wziąć na to pieniądze, czyli finansowanie inwestycji
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Angelo
Europejski rynek fuzji i przejęć
–
Obszary i sektory gospodarki o szczególnej atrakcyjności dla rynku M&A
–
Strategie przejęć
–
Ryzyka i typowe błędy
–
Finansowanie
16 maja 2012
11.30-13.30
Hotel Angelo
Energia jądrowa w Europie Środkowej. Szanse dla polskich i czeskich firm
–
Bilans energetyczny Polski i Czech, zapotrzebowanie, plany, inwestycje
–
Koncepcja rozwoju energii jądrowej w Polsce i w Czechach
–
Możliwości współpracy czeskich i polskich przedsiębiorstw w dziedzinie energii jądrowej
–
Wymiana doświadczeń przy budowaniu elektrowni jądrowych
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Przemysł i nowa energetyka
–
Nowe rynki polskiego przemysłu – wyzwania „nowej” energetyki
–
Innowacyjne technologie w odpowiedzi na nowe potrzeby energetyki
–
Wyzwania i szanse dla dostawców i zaplecza branży energetyczno-paliwowej
–
Rozwój OZE, poszukiwania i wydobycie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, bezpieczeństwo w energetyce
atomowej – jako impulsy dla innowacyjnych rozwiązań
–
Wykwalifikowane kadry dla energetyki zero- i niskoemisyjnej
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Angelo
Ciepłownictwo
–
Rozwój branży w regulowanym otoczeniu. Biznes, interes publiczny, cena
–
Inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie
–
Uwarunkowania prywatyzacji ciepłownictwa (rentowność, skala, wola polityczna)
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16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Energia ze źródeł odnawialnych – nowe perspektywy, nowe warunki
–
Źródła odnawialne o największym potencjalne rozwojowym – punkt widzenia UE i specyfika wybranych krajów
członkowskich
–
Europejski system wspierania energetyki ze źródeł odnawialnych i dotychczasowe efekty jego funkcjonowania
–
Jak skutecznie i efektywnie wspierać OZE?
–
Regulacje dotyczące OZE a rynek energii
–
Strategie firm energetycznych wobec zmian w systemie wsparcia OZE
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Efektywność energetyczna
–
Poziom efektywności energetycznej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
–
Cele regulacji unijnych. Skutki ich wdrożenia dla gospodarki i firm
–
Gdzie tkwią rezerwy? Efektywność i oszczędzanie energii odpowiedzią na wyzwania polityki ochrony klimatu
–
Rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną. Ustawa o efektywności energetycznej
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
Hotel Novotel Katowice Centrum
Przemysł farmaceutyczny i polityka lekowa w Europie
–
Miejsce i rola przemysłu farmaceutycznego na mapie gospodarczej Europy
–
Trendy inwestycyjne – regiony oraz kraje atrakcyjne geograficznie i ekonomicznie dla różnych uczestników rynku
farmaceutycznego
–
Najważniejsze kierunki badań klinicznych w krajach europejskich – innowacyjność w zakresie farmakoterapii na
Starym Kontynencie
–
Przegląd wybranych systemów refundacyjnych i rozwiązań w dziedzinie oceny lekowych technologii medycznych
(HTA) w Europie – wpływ polityki lekowej na sytuację przemysłu farmaceutycznego
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Hotel Novotel Katowice Centrum
Wpływ zmian demograficznych na systemy ochrony zdrowia w Polsce, Europie i na świecie
Starzenie się społeczeństw jako problem globalny
–
Kryteria granicy starości przyjęte w demografii a wydłużenie życia i aktywności biologicznej wskutek rozwoju medycyny.
–
Wskaźniki i prognozy dotyczące wydłużenia życia – ich rola w kształtowaniu polityki zdrowotnej w wybranych krajach.
–
Wyzwania organizacyjne oraz finansowe związane z koniecznością zapewnienia opieki medycznej osobom starszym –
koszty społeczne i ekonomiczne opieki nad osobami starszymi
–
Dostępność środków na opiekę medyczną w dobie starzenia się społeczeństw – czy systemy ubezpieczeniowe są
gotowe podjąć to wyzwanie?
16 maja 2012 r.
11.30-13.30
Galeria Rondo Sztuki
Co po EURO 2012? Przyszłość polskiej piłki nożnej w aspekcie biznesowym
–
Jak duże imprezy piłkarskie wpływają na rozwój sponsoringu sportowego?
–
Prawda i mity o wizerunku piłki nożnej w Polsce. Stereotypy. Jak z nimi walczyć?
–
Kluby piłkarskie jako innowacyjne jednostki biznesowe
–
Analiza sponsoringu sportowego w polskiej Ekstraklasie
–
Efektywne wykorzystanie stadionów piłkarskich jako platform biznesowych po EURO 2012
16 maja 2012 r.
9.00-11.00
11.30-13.30
Pałac Goldsteinów
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w internecie. Świadomość, realia, przyszłość
–
Udział Państwa w zagwarantowaniu bezpieczeństwa przedsiębiorcom w internecie
–
Koszty bezpieczeństwa informatycznego. Zysk, strata czy konieczność?
–
Nadużycia komputerowe. Spektrum realnych zagrożeń dla przedsiębiorstw
–
Nowe technologie, nowe wyzwania, nowe zagrożenia
–
Prawo a rozwój technologii informatycznych. Legislacja, praktyka, aktualizacja przepisów
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