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Prof. Jerzy Buzek,  
były premier  

i przewodniczący 
Parlamentu 

Europejskiego, 
przewodniczący 

Rady Europejskiego 
Kongresu 

Gospodarczego

Unia – najlepszy wybór
Obraz współczesnego świata tworzą 

konflikty. Polityczne, ekonomiczne, 
społeczne. Coraz bardziej złożone i  anga-
żujące coraz większą liczbę ludzi i państw. 
Mam nadzieję, że wszyscy uczynią wszyst-
ko, co możliwe, by rozwiązywano je poko-
jowo. Niezależnie jednak od tego, co jeszcze 
się stanie, na pewno zapanuje nowy porzą-
dek międzynarodowy.

Ten „nowy porządek” swą niedługą histo-
rią sięga ledwo końca XX wieku. Opiera się na 
imperatywie nieustannego wzrostu, rozwoju 
i eksploatacji. A przecież nasze zasoby są ogra-
niczone. Jednak nie mamy wyjścia: będziemy 
musieli nauczyć się żyć na Ziemi zamieszki-
wanej przez siedem, dziewięć, dziesięć miliar-
dów ludzi. I będziemy musieli przyjąć do wia-
domości, że w tym nowym porządku będą się 
liczyli tylko najwięksi. To oni będą go układać. 

Wśród krajów kontynentu europejskiego 
nie ma takich, które można by zaliczyć do 
grona światowych gigantów. Szefowie państw 
unijnych powinni być świadomi tego, że każ-
de z nich, traktowane osobno, jest po prostu 
małe. Łącznie z Niemcami. 

Dlatego naszą jedyną szansą na przetrwa-
nie w świecie rządzonym przez gigantów jest 
Unia Europejska. To rozwiązanie absolutnie 
fundamentalne. Najlepsze z możliwych. I dla-
tego musimy mieszkańców każdego europej-
skiego kraju przekonywać, że integracja jest 
koniecznością. Co nie oznacza, że mamy się 
przy tym pozbywać własnych korzeni; w ża-
den sposób nie można ich negować. 

Jakie miejsce w tym nowym porządku po-
winna zajmować Polska?  

Musimy nauczyć się współpracować z tymi 
„dużymi”. Oczywiście nie chodzi tu o podda-
wanie się ich dyktatowi. O tym w ogóle nie 
ma mowy. Chodzi o otwieranie się na ich 
propozycje, o gotowość do dialogu, lecz także 
i przede wszystkim, o tworzenie takich roz-
wiązań, które będą dobre i dla nas, i dla nich.

Przykład? Partnerstwo Wschodnie. Prze-
cież to był nasz pomysł, poparty przez Niem-
cy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy! Po-
trzebny był zarówno nam, jak i naszym naj-

większym, europejskim sąsiadom. Możemy tu 
mówić także o korzystnej współpracy energe-
tycznej. Tam też znajdziemy wiele w gruncie 
rzeczy polskich postulatów. 

Skoro najwięksi przyjmują nasze koncepcje, 
to znaczy, że służą one rozwiązywaniu real-
nych problemów. Tyle tylko, że wciąż musi-
my mieć takie pomysły na podorędziu. Mu-
simy wierzyć, że jesteśmy w stanie swoimi 
argumentami przekonać wszystkich, także 
tych największych. I na to właśnie powinni-
śmy stawiać. Trójkąt Weimarski – platforma 
współpracy Niemiec, Francji i Polski – po-
winna być najważniejsza arena naszej mię-
dzynarodowej, kontynentalnej aktywności. 

Ważnym narzędziem europejskiej integra-
cji jest wspólna waluta. Gdy wstępowaliśmy 
do Unii Europejskiej, za jej przyjęciem była 
zdecydowana większość Polaków. Teraz już 
nie jest… Mówi się głównie o potencjalnie 
negatywnych skutkach wstąpienia do Euro-
landu. I nie podejmuje na ten temat żadnej 
poważnej i powszechnej dyskusji. 

Oczywiście trzeba tu jednoznacznie pod-
kreślić: w czasie kryzysu lepiej być poza stre-
fą euro i zachować elastyczność. Ale według 
prognoz, przed nami dłuższy okres stabilne-
go rozwoju Unii i całej światowej gospodar-
ki. To argumenty ekonomiczne. Polityczne 
są jeszcze bardziej jednoznaczne. W obliczu 
groźby powstania Europy dwóch prędkości, 
pozostawanie poza strefą euro byłoby dla 
Polski najgorszym rozwiązaniem. 

Po raz dziesiąty spotykamy się w Katowi-
cach na Europejskim Kongresie Gospodar-
czym. Jego sens wynika przede wszystkim 
z tego, że swoją uwagę koncentrujemy na 
przedsiębiorcach, na ludziach, którzy tworzą 
fundamenty dobrobytu każdego z nas. Przy-
jeżdżają tu najważniejsi polscy i europejscy 
politycy. To ważne, bo to właśnie oni powin-
ni poznać oczekiwania przedstawicieli biz-
nesu i wiedzieć, jak organizować życie gospo-
darcze.         

Notował :  Zbigniew Konarsk i

Rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem – w Magazynie 
Gospodarczym Nowy Przemysł (2018/2) i na portalu WNP.PL   
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Wojciech 
Kuśpik, inicjator 
Europejskiego 
Kongresu 
Gospodarczego, 
prezes Grupy PTWP

Europejski Kongres Gospodarczy od  
10 już lat stawia trafne diagnozy od-

noszące się do sytuacji gospodarczej Pol-
ski, Europy i świata. Wskazuje nowe tren-
dy, które kształtują klimat dla gospodarki. 

Siłą Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego, największej imprezy gospodarczej 
w Europie Centralnej, pozostaje jakość i róż-
norodność wybiegających w przyszłość te-
matów oraz niezwykle bogate w kompeten-
cje grono uczestników. 

Potrzeba poważnej debaty o przyszłości 
Europy i europejskiej gospodarki pozostaje 
żywa. Liczba wyzwań, problemów, dylema-
tów w niestabilnym, szybko zmieniającym 
się otoczeniu sprawia, że Kongres w natu-
ralny sposób rośnie, usiłując objąć szerokie 
spektrum tematów, rozwojowych trendów, 
nowych ciekawych zjawisk.

Na kilka tygodni przed samym wyda-
rzeniem było wiadomo, że padną rekordy 
frekwencji – w Kongresie weźmie udział 
ponad 9 tys. gości, a 2,5 tys. osób przyjedzie 
na European Start-up Days. Z roku na rok 
rośnie zainteresowanie mediów. 

Nic dziwnego – biorąc pod uwagę, że 
wśród gości będą komisarze UE, wysocy 
rangą przedstawiciele polskiej administra-
cji, wielki i mniejszy, ale innowacyjny biznes 
oraz liczni goście spoza Europy. 

Obok zagadnień polityczno-gospodarczych 
w agendzie Kongresu znajdzie się bogaty blok 
debat poświęconych rozwojowi metropolii 
i mniejszych miast, inwestycjom, a także ryn-
kowi nieruchomości, mieszkalnictwu, proble-
mom infrastruktury i transportu. Organizato-
rzy Kongresu chcą też priorytetowo potrak-
tować takie tematy jak: rynek pracy, innowa-
cyjność, nowe technologie czy gospodarkę 
opartą na wiedzy.

Zróżnicowana tematycznie i  aktualna 
agenda oraz atmosfera sprzyjająca dyskusji 
z możliwością mniej formalnych spotkań 
sprawiają, że Kongres może łączyć cechy 
pozornie sprzeczne – elitarność, prestiż 
i opiniotwórczość z powszechnością i do-
stępnością.

Spośród podobnych wydarzeń o charak-
terze branżowym czy środowiskowym Kon-
gres wyróżnia otwartość, różnorodność oraz 
uniwersalna, pojemna formuła merytorycz-
na i organizacyjna. 

Kongres wzbogaci po raz trzeci cykliczne 
wydarzenie – European Start-up Days – spo-
tkanie młodej, kreatywnej przedsiębiorczości 
z przedstawicielami dojrzałego biznesu po-
szukującego nowych, ciekawych czy alterna-
tywnych możliwości rozwoju. 

Dziesiąty, ważny, 
wyjątkowy

Skala tego wydarzenia 
i zakres programowy 
rosną z roku na rok, 
a wraz z nimi znaczenie 
Kongresu. O wadze tego 
spotkania przesądza 
jednak obecność Gości, 
dla których dialog 
i otwartość na poglądy 
innych pozostają 
jednymi z kluczowych 
europejskich wartości.
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Pozycja Polski na globie i rozwój… Charak-
teryzując swą wizję gospodarki, premier 
Mateusz Morawiecki mówi, że woli walczyć 
o „szklane domy”, niż zadowalać się „ciepłą 
wodą w kranie”. Pani  też? I dodam to, o co 
go kiedyś – jako jeszcze wicepremiera  
– zapytałem: gdzie kończą się śmiałe wizje, 
których od lat nam w strategii gospodarczej 
brakowało, a gdzie zaczyna wiara w słowa, 
nie zaś rzeczowa analiza rzeczywistości  
– także w kontekście możliwości gospo-
darki czy środków nadal średnio przecież 
zasobnego kraju? 

JE  Zjednoczona Prawica wygrała 
wybory, tworząc ambitne plany i mó-
wiąc Polakom, że „ciepła woda”, ow-
szem, jest potrzebna, ale nie wystarczy. 
Jeśli władza publiczna nie stawia sobie 
ambitnych, lecz realnych do osiągnię-
cia strategicznych zadań, to najzwy-
czajniej nie jest wstanie przekonać lu-
dzi do ciężkiej pracy w imię zasady 
„stać nas na więcej”. 

Metafora filozofa i publicysty Dar-
ka Karłowicza, że „modernizacji nie 
da się skserować”, trafia mi do prze-
konania. Faktycznie, nowoczesność 

1:1 na wzór zachodni nie przyniosła 
spodziewanych efektów. Dlatego in-
spirujemy się rozwiązaniami przyjęty-
mi w najbardziej innowacyjnych pań-
stwach świata, ale szukamy własnej 
drogi do sukcesu. 

Na stereotypowe pytanie: „Kiedy bę-
dziemy mieć w Polsce Dolinę Krzemo-
wą?”, zawsze odpowiadam: „Nigdy”, bo 
jest ona przypisana do specyficznych, 
amerykańskich właściwości społecz-
nych, gospodarczych, finansowych, 
terytorialnych czy kulturowych. 

– Tu zgoda. Rosjanie chcieli – i wiemy,  
co z tego wyszło…

JE  Otóż to. Gospodarka 4.0 – przy 
swoich ogólnych, niepodważalnych  
prawidłach – w szczegółach de facto 
zawsze będzie szyta na miarę rozwo-
ju społeczeństwa i danego miejsca. 
Monteskiusz, pisząc „O duchu praw”, 
nie bez przyczyny twierdził, że nie 
da się stworzyć jednej konstytucji 
dla każdego państwa w Europie, bo 
w każdym jest inna kultura, inny po-
tencjał etc. 

– Na pytanie: „Kiedy będziemy mieć w Polsce 
Dolinę Krzemową?”, zawsze odpowiadam: 

„Nigdy”, bo jest ona przypisana do specyficznych, 
amerykańskich właściwości – przypomina  

 Jadwiga Emilewicz,  minister przedsiębiorczości 
i technologii, w rozmowie z Jackiem Ziarno.

Nie skserujemy 
modernizacji!
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– Kiedy mowa o naszych planowanych  
wysiłkach w ochronie czystości powietrza,  
sam się waham, czy to „szklane domy”,  
czy pragmatyczna „ciepła woda w kranie”… 
Ale to bez wątpienia gigantyczne przedsię-
wzięcie – i to, jak pani mówi, „szyte  
na miarę”. Trzeba odpowiedzieć na wiele  
fundamentalnych pytań. Jak na przykład  
na szerszą skalę do batalii o czyste powietrze 
włączyć samorządy? Bo jeśli Kraków będzie 
robił to, co dotychczas, może się uporać 
z niską emisją za plus minus 10 lat. Ale taki 
Tuchów – za lat tysiąc!

JE  Od czegoś trzeba zacząć. Świa-
towa Organizacja Zdrowia, przypo-
mnę, opublikowała zestawienie 50 eu-
ropejskich miast z najgorszym powie-
trzem – 33 z nich to miasta polskie, 
a w pierwszej dziesiątce jest ich aż 7! 
Wybraliśmy z tej klasyfikacji 23 nasze 
miasta do 100 tys. mieszkańców, gdzie 

koncentracja energetycznego ubóstwa 
jest najmocniejsza, a dobre rezultaty 
da się osiągnąć dość szybko. 

Piotr Woźny, pełnomocnik – pod-
kreślam – premiera ds. programu 
„Czyste powietrze”, może jakby z lotu 
ptaka mobilizować odpowiedzialne 
za ochronę powietrza resorty oraz in-
stytucje i koordynować ich pracę. Na-
wiązał też współpracę z wieloma sa-
morządami; m.in. ze wspomnianych  
23 miast. Konsultuje ustawę o termo-
modernizacji, która pozwoli przezna-
czać środki publiczne na poprawę sta-
nu domów indywidualnych (dziś jest 
to niemożliwe). 

Co ważne: udało nam się też wygrać 
w MPiT ogłoszony przez NCBR kon-
kurs na program GOSPOSTRATEG na 
opracowywanie polityk publicznych. 

Nareszcie znalazły się w domenie pu-
blicznej środki, by się porządnie do 
tego rodzaju wyzwania przygotować!

– Czego może nas nauczyć poligon – „labora-
torium” Skawina?

JE  To zdegradowane ekologicznie 
miasto, z wieloletnim trucicielem – hutą 
aluminium i ponadprzeciętną zacho-
rowalnością na nowotwory. Zaczęliśmy 
od Skawiny także dlatego, że pracują 
w niej kompetentni i proekologicznie 
zdeterminowani samorządowcy, którzy 
sami już tam wiele zrobili. Dobrze ukła-
da się też współpraca z  NGO-sami  
– pomocnymi w starannej identyfikacji 
miejsc wymagających wsparcia.

W Skawinie czy Rabce rozmawiamy 
z PGNiG o przypięciu do sieci nowych 
klientów za darmo – oby URE się na to 
zgodził! To będzie rodzaj montażu fi-

nansowego: PGNiG plus 
środki własne miasta, 
plus województwa plus 
pieniądze z centralnego 
funduszu termoderni-
zacyjnego (minister fi-
nansów, a dziś premier, 
wzbogacił go na ten rok 
o 180 mln zł).

– Powstanie praktyczny wzorzec termomo-
dernizacyjny? 

JE  W pewnym sensie. Model ska-
wiński nie będzie zupełnie uniwersalny, 
gdyż jest tam rozbudowana infrastruk-
tura gazowa, co w dużej mierze deter-
minuje nasze działania (wielu miesz-
kańców, wskutek wzrostu cen gazu, po 
prostu odpięło od niej swe domy). Me-
tody muszą być więc elastyczne, gdyż 
nie zawsze jest możliwość podłączenia 
się do sieci c.o. czy gazowej i jedynym 
wariantem pozostaje węgiel lub gaz 
w dużych butlach w ogródku.

– Nawet środowiska ekologiczne wskazują, 
że obecny rząd jest pierwszym, który nie 
bagatelizuje problemu zanieczyszczenia po-

wietrza, zajmuje się nim systemowo,  
na razie głównie składając daleko idące 
obietnice. Nie bagatelizują jednak trudno-
ści, np. wskazując na silne lobby węglowe 
i długie korowody z ustalaniem parametrów 
jakości węgla opałowego. 

JE  Najczęściej prowadzę rozmowy 
z wiceministrem energii Grzegorzem 
Tobiszowskim, który zawiaduje sek-
torem węglowym. Nie jest to zupełnie 
gładki dialog, ale mogę chyba powie-
dzieć, że staramy się zrozumieć swe 
argumenty i się dogadujemy. Te pali-
wowe obostrzenia nie będą raptowne, 
choć cel wytyczymy jasno: zostawimy 
stosowny, choć nieprzesadny margi-
nes, by kopalnie i odbiorcy mieli czas 
się dostosować.

– Ale słychać, że górników będzie się  
zwalniać i w ogóle górnictwo umrze.  
Czy przekonanie Łukasza Horbacza, prezesa 
Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego 
Węgla, że „walka ze smogiem zamienia 
się w walkę z węglem” to tylko chwyt po-
lemiczny w żmudnym wypracowywaniu 
kompromisu?

JE  Ależ nie chcemy rugować z Pol-
ski węgla… Palmy nim, ale niech bę-
dzie dobrej jakości, tak, aby nas nie 
truł. W Polsce mamy taką, a nie inną 
strukturę  mieszkalnictwa, nie docią-
gniemy też wszędzie sieci ciepłowni-
czej czy gazowej. Ale muły i flotokon-
centraty można bezpiecznie spalać 
w energetyce zawodowej (m.in. po to 
też wprowadziliśmy wysokie normy 
na kotły węglowe). 

Zauważmy, że gwałtowna krytyka 
to nie są głosy z kopalń, lecz od dys-
trybutorów. Wypowiedzi głoszące, że 
ustawa o jakości paliw doprowadzi do 
skokowego wzrostu cen węgla, można 
zakwalifikować do gatunku „opowieści 
z mchu i paproci”. Zwrócę uwagę, że 
bez ustawy, między październikiem 
a grudniem zeszłego roku cena węgla 
urosła o 20-30 proc., gdyż na rynku 
zmieniła się koniunktura…  

7

Nowoczesność 1:1  
na wzór zachodni  
nie przyniosła w Polsce 
spodziewanych efektów.
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Europejski Kongres Gospodar-
czy jest już tradycyjnie miejscem 

spotkań polityków europejskich 
z przedstawicielami polskiej admini-
stracji centralnej. 

O takich kwestiach jak bezpieczeń-
stwo energetyczne, rynek energii i po-
lityka ochrony klimatu czy przyszłość 
wolnego rynku, ale także nowe tech-
nologie lub inwestycje i zagraniczna 
ekspansja firm trudno rozmawiać bez 
ich europejskiego kontekstu. 

Z kolei dla polityków z Europy cen-
na jest zarówno możliwość dialogu 
z polskimi decydentami, jak i przekaz 
kierowany bezpośrednio do ok. 10 tys. 
uczestników EKG, a za pośrednictwem 
mediów – do dużo szerszego grona.

 Dialog z energią 
W  tym roku do Katowic przyja-
dą Miguel Arias Cañete, komisarz 
Unii Europejskiej ds. polityki klima-
tycznej i energetycznej, oraz Cecilia 
Malmström, komisarz UE ds. handlu. 

 W Kongresie wezmą udział wysocy przedstawiciele unijnej  
 administracji – z komisarzami UE na czele.  Ich wielowątkowy dialog 

z przedstawicielami polskiego rządu może okazać się niezwykle ciekawą 
sekwencją tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Bruksela,  
Warszawa, 
Katowice

OSOBY I OPINIE
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Ich obecność podkreśla wagę takich 
obszarów tematycznych, jak transfor-
macja energetyki w jej środowiskowym 
aspekcie oraz problemy wolnego ryn-
ku – zarówno w skali Europy, jak i glo-
balnej gospodarki. 

Gościem Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego będzie także 
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej, komisarz ds. jed-
nolitego rynku cyfrowego. Ma to nie-
wątpliwy związek z dużą wagą, jaką w 
tegorocznej edycji Kongresu nadano 
problemom cyfrowej transformacji w 
gospodarce. Jako premier był współ-
twórcą estońskiego cudu informatycz-
no-cyfrowego.

Gościem Kongresu będzie też 
Dominique Ristori, generalny dy-
rektor ds. energii, pracujący w Komi-
sji Europejskiej od 1978 roku, a więc 
dysonujący unikatowym doświadcze-
niem z przemian europejskiej polity-
ki energetycznej. Wyjątkowo mocna 
delegacja europejskiej energetyki ma 
zapewne związek z planowanym na je-
sień – także w Katowicach – szczytem 
klimatycznym ONZ (COP24). 

Gośćmi Kongresu będą także przed-
stawiciele polskiego rządu i admini-
stracji, którzy dzielić będą z organiza-
torami funkcję gospodarzy wydarzenia. 
W najważniejszych debatach Kongresu 
polski rząd będą reprezentowali m.in. 
Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Mi-
nistrów, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego; Jadwiga Emilewicz, mini-
ster przedsiębiorczości i technologii 
Henryk Kowalczyk, minister środowi-
ska; Krzysztof Tchórzewski, ministere-
nergii, i – także reprezentujący resort 
energii – Grzegorz Tobiszowski, peł-
nomocnik rządu ds. restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego. Mery-
toryczny wkład w tegoroczny Kongres 
będą mieli Michał Kurtyka, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Ener-
gii, oraz Konrad Szymański, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, a także Tadeusz Kościński, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii.

 Premierzy z Europy 
Wśród osób znanych „na bruksel-
skich salonach”, które wybierają się 

na Kongres, warto też wymienić Her-
mana Van Rompuya, pierwszego sta-
łego przewodniczącego Rady Euro-
pejskiej, oraz Alexandera Stubba, 
byłego europejskiego negocjatora 
z ramienia Finlandii, a obecnie wi-
ceprezesa Europejskiego Banku In-
westycyjnego.

Van Rompuy i Stubb to nie jedyni 
przybywający na Kongres byli pre-
mierzy europejskich krajów (ten 
pierwszy – Belgii). Dołączą do nich 
Jorgos Papandreu, premier Gre-
cji w latach 2009-2011, oraz Iveta 
Radičová, premier Słowacji 2010-
2012, pierwsza kobieta na tym sta-
nowisku w historii południowego 
sąsiada Polski. 

Wspomniane grono cechuje wy-
jątkowa różnorodność (ciekawych 
w obecnej sytuacji) doświadczeń: od 
mediacji w trudnych wewnętrznych 
kwestiach narodowościowych i ze-
wnętrznych – krajowo-europejskich 
(Van Rompuy, Stubb) – po zmagania 
z kryzysem i ich polityczne koszty 
(Papandreu, Radičová). 

osk ar. f i l ipowicz wnp.pl
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Dla Polski jest ważne, aby kwestie 
emisji dwutlenku węgla do at-

mosfery i jego pochłaniania były ze 
sobą powiązane. Przypomnę, że pol-
ską propozycją w kwestii realizacji 
Porozumienia paryskiego pozostaje 
zmniejszanie koncentracji CO2 po-
przez pochłanianie dwutlenku węgla 
przez lasy i glebę. To niezwykle istot-
ne. Podwaliny w tej mierze zawiera 
Porozumienie paryskie.

Dla Polski, jak i dla wszystkich roz-
wijających się krajów, sama redukcja 
CO2, bez uwzględnienia jego pochła-
niania, nie jest dobrym rozwiązaniem. 
Dlatego realizacja tego zadania to dla 

nas jeden z najważniejszych celów stra-
tegicznych na najbliższe lata. Nie ma 
bowiem rozwoju gospodarczego bez 
rozwoju energetyki. 

Z drugiej strony zmniejszenie kon-
centracji CO2 przez pochłanianie pro-
wadzić będzie do realizacji naszych 
zobowiązań wynikających z Porozu-
mienia paryskiego. Ewentualny przy-
rost emisji możemy niwelować właśnie 
przez zwiększenie absorbcji CO2 przez 
lasy, wody, biosystemy.

Są kraje bardzo ambitne – to fakt. 
Z drugiej strony ambicje trzeba sko-
relować z możliwościami, szczegól-
nie państw rozwijających się. Wiele 
krajów, z których przedstawicielami 
rozmawiam, gotowych jest wspierać 
finansowo ochronę klimatu w kra-
jach rozwijających się. Może to wła-
śnie ścieżka, która pomoże podjąć po-
zytywną decyzję państwom „na do-
robku”, które o redukcji emisji nie za 
bardzo chcą słyszeć. Jeśli otrzymają 
pomoc finansową i technologiczną, 
to być może przynajmniej zmniejsze-

nie tempa wzrostu emisji stanie się dla 
nich realnym celem. 

Mam nadzieję, że uda się to osią-
gnąć. Jestem dobrej myśli po owoc-
nych rozmowach, jakie prowadzimy 
z krajami w sprawie szczytu COP24. 

Oczywiście pracujemy nad stanowi-
skiem Unii Europejskiej. Będzie je 
przygotowywać prezydencja austriac-
ka. Ostatnia dyskusja na nieformalnej 
radzie ministrów UE w Sofii napawa 
optymizmem. Te najambitniejsze kra-
je mówią o stawianiu wysokich celów, 
ale podkreślają zarazem, że jeśli chce-
my doprowadzić do porozumienia, 
musimy te ambicje dostosować do re-
alnych możliwości wszystkich. Widać 
zrozumienie, że są jeszcze państwa, 
które potrzebują szybkiego wzrostu 
gospodarczego. 

*Wybór  t reśc i  z   rozmow y  
Piotra  Tobork a.  Pełny tekst  w y wiadu  

–  na łamach Magaz ynu Gospodarczego  
Now y Pr zemysł  (2/2018) .  

Tytuł  w ypowiedzi  pochodzi  od redakcj i .

Solidarni w obronie klimatu*
 Pomoc finansowa i technologiczna ambitnych, bogatszych państw   

dla uboższych może sprawić, że zmniejszenie tempa wzrostu  
emisji stanie się dla nich realnym celem – mówi  Henryk Kowalczyk. 

Henryk Kowalczyk,  
minister środowiska

Wiele krajów, z których 
przedstawicielami 

rozmawiam, gotowych 
jest wspierać finansowo 

ochronę klimatu w krajach 
rozwijających się.
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– Dzięki budowanej u nas magistrali Północ-
-Południe, w której znajdzie się gaz z gazoportu 
i planowanego gazociągu z szelfu norweskiego 
do Polski, można też będzie dostarczać to pali-
wo do innych państw. Zapadły lub zapadną de-
cyzje o budowie interkonektorów ze Słowacją, 
Litwą, Czechami czy Ukrainą. Tylko że na nad-
wyżki, wynikające z naszych możliwości przesy-
łowych, muszą się jeszcze znaleźć kupcy...

PN  To kwestia strategii naszych sąsia-
dów. Ukraińcy kupują dziś gaz, w grani-
cach 1/3 swego rocznego zapotrzebowa-
nia, od firm na zachodzie Europy, choć 
to ciągle gaz rosyjski. Być może będą za-
interesowani sprowadzaniem gazu z in-
nych źródeł za pośrednictwem Polski. 

Gazowe połączenie ze Słowacją da nam 
też możliwość przesyłu gazu znad Bałtyku 
na Węgry i dalej. Istnieje już interkonek-
tor słowacko-węgierski.  

– Słabo wykorzystywany.

PN  Na razie. Zbudowano go kiedyś na 
wszelki wypadek. Zwiększa bezpieczeń-
stwo dostaw dla Węgier. Najważniejsze 
pozostaje dla nas własne bezpieczeństwo 
energetyczne, ale po rozbudowie gazo-
portu i zbudowaniu Baltic Pipe będziemy 
mogli zaoferować sąsiadom możliwość 
przesłania 5-6 mld m sześc. gazu rocznie. 

– Czy polska reakcja w marcu  
na przykręcenie kurka Ukrainie  
przez Rosję to i owo udowadnia? PGNiG  
i tak, bez nadzwyczajnych wydarzeń, 
sprzedaje tam ponad miliard m sześc.  
gazu rocznie. 

PN  Tak, PGNiG wykorzystuje istnie-
jący interkonektor o niewielkiej prze-
pustowości. Kiedy ostatnio Rosjanie 
ograniczyli ilość gazu dla Ukrainy, 
Ukraińcy zwrócili się bezpośrednio do 
zarządu PGNiG z zapytaniem o moż-
liwość awaryjnych dostaw. Po kilku 
godzinach dodatkowy gaz został na 
Ukrainę przesłany. To „ćwiczenie” uka-
zuje, jakie będą możliwości, kiedy zre-
alizujemy naszą strategię.

Szybką, polską reakcję zauważono 
także w USA. Dostałem list z Depar-
tamentu Stanu z wyrazami uznania 
i satysfakcją, że taka solidarnościo-
wa, awaryjna dostawa była możliwa.

W  przyszłości liczymy na trwa-
łe otwarcie rynku ukraińskiego dla 
dostaw z Polski i przez nasz system 
przesyłowy.

– Á propos… „Najpierw będziemy dywersyfi-
kowali źródła dostaw, a potem liberalizowali 
rynek. Nie będzie tak, że zliberalizujemy, nie 
dywersyfikując, dlatego że wtedy ugruntujemy 

pozycję dominującego dostawcy” – w tych pla-
nach dba pan o interesy polskich klientów, a nie 
potężnego państwowego koncernu? Jest pan 
liberałem gospodarczym?

PN  Po prostu uważam, że elemen-
tarne przecież kwestie energetycznego 
bezpieczeństwa stoją przed tą czy inną 
ideologią i doktryną gospodarczą. 

Problem zróżnicowania źródeł i kie-
runków dostaw gazu został w zachod-
niej części Unii Europejskiej dawno 
rozwiązany. Gaz od Gazpromu jest 
wręcz elementem dywersyfikacji, bo 
tamte państwa nie chcą się uzależ-
niać wyłącznie od Afryki Północnej 
czy nawet Norwegii. Na polską strate-
gię zawartą w haśle „najpierw dywer-
syfikacja potem liberalizacja rynku” 
z natury rzeczy inaczej patrzą kole-
dzy z Francji, Niemiec czy Hiszpanii 
niż politycy i ekonomiści z naszego 
regionu Europy. 

My, liberalizując rynek bez dywer-
syfikacji, oddalibyśmy go faktyczne-
mu monopoliście, czyli Gazpromowi. 
Uruchomienie dostaw gazu od róż-
nych producentów przez gazoport 
i gazociąg z norweskiego szelfu będzie 
przełomem, który spowoduje realną 
konkurencję cenową i  w  Polsce, 
i w naszym regionie. 

– Liczymy na trwałe otwarcie rynku 
ukraińskiego dla dostaw z Polski. Gazowe 
połączenie ze Słowacją da nam możliwość 
przesyłu gazu znad Bałtyku na Węgry i dalej 
– mówi pełnomocnik rządu ds. strategicznej 
infrastruktury energetycznej  Piotr Naimski  
w rozmowie z Jackiem Ziarno. 

Różnicowanie w regionie
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– Jesteście jednym z liderów 
technologicznych w sektorze bankowości. 
Polska to poligon doświadczalny dla nowych 
rozwiązań?  

BB  Nie do końca. Każdy kraj pracu-
je nad innowacyjnymi produktami, 
a my staramy się ten wzrost i pomysły, 
prototypy szybko dostosować. No 
może trochę bardziej eksportujemy 
rozwiązania, niż je importujemy. 

Jednak jako ING w Polsce tak na-
prawdę szukamy współpracy z inno-
watorami nie tylko na rynku polskim, 
ale również w innych państwach. Ale 
gdy pracujemy nad rozwiązaniem dla 
klientów, to oczywiście informujemy 
o tym kolegów z ING w innych kra-
jach. Dzięki dobremu przepływowi in-

formacji mamy lepszą wiedzę i orien-
tację na rynku. 

– Planujecie wprowadzenie nowych usług? 

BB Jesteśmy ze szkoły ewolucjoni-
stów, gdzie innowacyjność to popra-
wianie naszego działania każdego 
dnia. Słyszymy o  nowych funkcjo-
nalnościach w Facebooku, lecz mało 
kto zdaje sobie sprawę, jak wiele 
z  nich zmienianych jest codziennie. 
Nie jesteśmy Facebookiem, ale mamy 
podobną filozofię. 

– A wasz akcelerator dla start-upów? 
Kandydaci sami się zgłaszają, czy ich szukacie? 

BB Start-upy zgłaszają się same, ale 
też szukamy ich na takich imprezach 
jak European Start-Up Days w Kato-
wicach, których jesteśmy głównym 
partnerem. 

Poszukujemy tam partnerów dla nas, 
ale i robimy to w celu tworzenia eko-
systemu, który promuje innowacje. 
Potrzebujemy w Polsce wielu mądrych 
ludzi, którzy wymyślą coś nowego, in-
nowacyjnego, czego być może jeszcze 
nie dostrzegamy. 

– Trudno w struktury korporacji wprowadzić 
innowatorów? 

BB Trudno jest wyrównać ciśnienie 
na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Ale 
jest nam łatwiej, bo wypracowaliśmy 
elastyczne podejście. Żeby szybko two-
rzyć nowe rozwiązania i doskonalić 
obecne usługi, zmieniliśmy również 
sposób pracy wewnątrz banku – stosu-
jemy podejście Agile oraz nową, bar-
dziej efektywną metodologię pracy nad 
projektami PACE. Staramy się wewnątrz 
banku zbudować setki małych przed-
siębiorstw, które będą działać jak te poza 
ING. Wtedy łatwiej nam współpraco-
wać z innowatorami z rynku. 

Chcąc sprostać zmieniającym się re-
gulacjom na rynku oraz oczekiwaniom 
naszych klientów, kładziemy nacisk na 
automatyzację procesów i digitaliza-
cję oferty. Stawiamy jednak na relacje 
i współpracę z klientami. Bo my nie tyl-
ko pytamy klientów o zdanie, lecz two-
rzymy razem z nimi innowacyjne roz-
wiązania. Wiele start-upów z sukcesem 
z nami współpracuje w takim właśnie 
modelu. Możemy wymienić tu Migam, 
Invipay, Lease Link czy Twisto. Dobrych 
rozwiązań na świecie jest dużo. 

– Założycielom start-upów wmówiliśmy trochę, że jeżeli mają dobry 
pomysł, to miliony dolarów czekają na nich tuż za rogiem  
– mówi  Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego  

w rozmowie z Rafałem Kergerem. 

Innowacje 
na co dzień

Potrzebujemy w Polsce  
wielu mądrych ludzi,  
którzy wymyślą coś nowego, 
innowacyjnego, czego być 
może jeszcze nie dostrzegamy.
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– No właśnie, dlaczego na świecie jest dużo 
dobrych rozwiązań, a w Polsce nie aż tak 
wiele? 

BB Wielu młodych przedsiębiorców 
ma problem, jak przekuć ideę w kon-
kretne biznesowe działania. Rynek 
jest bezwzględny i odsiewa tych, któ-
rzy nie potrafią tego robić. Mam wra-
żenie, że założycielom start-upów 
wmówiliśmy trochę, że jeżeli mają 
dobry pomysł, to miliony dolarów 
czekają na nich tuż za rogiem. 
W moim przekonaniu to błąd, który 
sprawił, że wiele inicjatyw nie speł-
niło oczekiwań. 

W dobie digitalizacji ktoś obdarzo-
ny dobrym pomysłem jest w stanie 
stworzyć ciekawy produkt lub usłu-
gę przy małych kosztach wytworze-
nia i stosunkowo niskich kosztach 
skali. Teoretycznie  mamy zatem do 

czynienia z gwałtownym spadkiem 
barier wejścia do praktycznie wszyst-
kich sfer gospodarki. 

Tworzenie własnej firmy to jednak 
wielki skoncentrowany wysiłek i ko-
nieczność opanowania wielu umie-
jętności. Już na etapie pomysłu ro-
dzą się sny o wielkich pieniądzach. 
Obserwuję jednak całkiem sporo  
start-upów, które mają czas na poka-
zywanie się, spotkania, udział w kon-
kursach, ale nie mają go na rozwój 
firmy. Podkreślam: firmy, a nie po-
mysłu. Start-upy potrzebują part-
nerstwa, ekosystemu i nowych form 
finansowania. 

Szanujemy start-upy i pragniemy 
tak się zmieniać, by wykorzystać po-
tencjał, jaki reprezentują. Obalając 
bariery przeszkadzające im osiągnąć 
sukces, tworzymy wartość dla na-
szych klientów. 

Założycielom start-upów 
wmówiliśmy, że jeżeli mają 
dobry pomysł, to miliony 
dolarów czekają za rogiem.  
To błąd, który sprawił,  
że wiele inicjatyw  
nie spełniło oczekiwań. 
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Gościem Kongresu, który z pew-
nością przyciągnie uwagę eksper-

tów, ludzi gospodarki i mediów będzie 
Justin Yifu Lin, niezwykle wpływowa 
postać globalnej ekonomii, wicepre-
zes Banku Światowego w ważnych dla 
światowej gospodarki latach 2008-12 
– pierwszym naukowcem z tzw. kra-
jów rozwijających się na tak wysokim 
stanowisku. 

Profesor uniwersytetu w  Peki-
nie animował prace wielu stowarzy-
szeń i gremiów zarówno narodowych  
(tj. chińskich), jak i międzynarodowych 
(OECD, ONZ).

Lin jest kojarzony przede wszystkim 
z koncepcją Nowej Ekonomii Struktu-
ralnej (NES) – doktryny rewidującej 
liberalne postrzeganie roli państwa 
w gospodarce.

Przedmowę do zbioru artykułów na 
ten temat pod redakcją Yifu Lina oraz 
prof. Alojzego Nowaka z Uniwersyte-
tu Warszawskiego napisał nie kto inny, 
jak premier Mateusz Morawiecki, dla 
którego strategii rozwojowej NES sta-
nowi teoretyczny fundament.

 Nowa energia 
Bezpieczeństwo energetyczne, relacja 
między wytwarzaniem energii a poli-
tyką ochrony klimatu  i technologicz-
na transformacja energetyki to od lat 
obowiązkowy kompleks tematów ko-
lejnych edycji EKG.

Wśród europejskich gości związa-
nych z tym tematem będzie Žygimantas 

Vaičiūnas, minister energetyki oraz ło-
tewski polityk Andris Piebalgs, unijny 
komisarz ds. energii w latach 2004-10.

Do grona obecnych na Kongresie 
specjalistów i autorytetów w dziedzinie 
energii dołączy Diego Pavía, prezes In-
noEnergy, europejskiego „generatora” 
innowacji w sektorze zrównoważonej 
energii. Już jego pierwsze doświadcze-
nie zawodowe (1988) związane  było 
ze start-upem Knowledge Engineering 
zajmującym się przemysłowymi syste-
mami sterowania. 

Start-upowy rodowód Pavii bę-
dzie zapewne atutem wobec ściślej-
szej integracji Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego i towarzyszących mu 
od trzech lat European Start-up Days.

 Europa, Afryka, Ameryka 
Problematyka międzynarodowej współ-
pracy gospodarczej stale obecna na Kon-
gresie przyciąga do Katowic gości z całe-
go świata. Dynamiczna, skomplikowana 
i niestabilna sytuacja w świecie zachęca 
do debaty i szukania nowych wspólnych 
szans – inwestycji, wymiany handlowej, 
pomocy rozwojowej i modeli rozwią-
zywania trudnych kwestii społecznych 
i cywilizacyjnych.

Marietje Schaake, deputowana do 
Parlamentu Europejskiego, specjalizu-
je się w problematyce międzynarodo-
wej, prawach człowieka i migracjach. 
To sprawy, o których nie można zapo-
minać, rozmawiając o przyszłości Euro-
py i jej sąsiadów. 

Wśród gości z Afryki udział potwier-
dził m.in. John Musinguzi, doradca pre-
zydenta Ugandy. Rozpiętość tematów bę-
dzie analogiczna do rozległości obsza-
rów, z których przyjadą i przylecą goście 
– od Azji, poprzez Afrykę po Amerykę 
Północną.

Stamtąd przybędzie ciekawa postać 
Kongresu – Fred Hutchinson, prezes 
LNG Allies – organizacji non profit 
współdziałającej z amerykańską admi-
nistracją. Jej celem jest przyczynienie się 
do wzrostu amerykańskiego eksportu 
gazu, tworzenie nowych miejsc pracy 
w USA i stymulowanie rozwoju gospo-
darczego. Jego spojrzenie na światowy 
rynek gazu i możliwości współpracy 
transatlantyckiej w tym segmencie może 
się okazać bardzo interesujące z uwagi 
na polskie i europejskie nadzieje wiąza-
ne z amerykańskim gazem.   (of f )

W Kongresie wezmą udział goście z Europy i spoza niej – wybitni 
reprezentanci świata ekonomii, animatorzy życia gospodarczego 
w globalnej skali.  W tym kontekście europejski z nazwy Kongres 

wykracza poza granice kontynentu.

Ekonomia, polityka, biznes

Do grona obecnych na Kongresie 
specjalistów i autorytetów 
w dziedzinie energii dołączy Diego 
Pavía, prezes InnoEnergy.

OSOBY I OPINIE
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Stawiamy przede wszystkim na szero-
ko rozumianą infrastrukturę, a w niej 

na energetykę, na transport, na budyn-
ki i budowle, a także na przemysł. Na ten 
bardzo nowoczesny, oparty na automaty-
zacji i komputeryzacji, na Przemysł 4.0. To 
są podstawowe obszary naszego działania, 
w nich właśnie chcemy być partnerem pol-
skiej gospodarki 

Jeśli chodzi o kierunki inwestowania Sie-
mensa w Polsce, są to przede wszystkim inwe-
stycje w kapitał ludzki i długofalową współ-
pracę z klientami. Inwestujemy w tych, któ-
rzy pracują po stronie naszych klientów, ale 
i w tych najmłodszych, którzy dopiero się 
uczą – i tu wiele można by powiedzieć o na-
szej współpracy z uczelniami.

Nasze dotychczasowe doświadczenia są 
takie, że inwestycje w Polsce są bardzo po-
trzebne, mają charakter długofalowy i na-
stępuje w ich trakcie transfer technologii. 
Technologia, która występuje w krajach Eu-

ropy Zachodniej, najczęściej w Polsce bardzo 
dobrze się przyjmuje dlatego, że jest dużo 
polskich przedsiębiorstw, które są dosko-
nale przygotowane do tego, aby przyjąć te 
nowoczesne technologie; właśnie w takim 
modelu współpracujemy – a więc przede 
wszystkim transfer technologii powiązany 
z transferem know-how, a inwestycje głów-
nie w kapitał ludzki.

Jako Polska mamy w dziedzinie innowacji 
i technologii jeszcze sporo do zrobienia, ale są 
„kominy”, w których już zaszliśmy naprawdę 
daleko. Widać też jednak sektory gospodar-
ki, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia – tu 
myślę o przemyśle.

Największym ryzykiem dla naszego mo-
delu biznesowego jest to, że po prostu brak 
będzie odpowiednich kadr, osób, które dys-
ponują wiedzą techniczną na wysokim po-
ziomie, ale także władają językami. To połą-
czenie z punktu widzenia naszego dalszego 
rozwoju w Polsce jest bardzo istotne. Takie 
właśnie kompetencje są potrzebne w centrach 
badawczo-rozwojowych czy centrach usług 
wspólnych, które nas tak interesują.

Nasza współpraca z uczelniami idzie w tym 
kierunku, by oczekiwania pracodawców prze-
kładać na programy nauczania w uczelniach 
technicznych.

 (Not .  ICh)

*Wypowiedź stanowi  w ybór  
z   tekstu pr z ygotowanego dla  por ta lu  WNP.PL

Dominika Bettman, 
prezes Siemensa 

w Polsce

Człowiek,  
wiedza, technologia

 Technologia, która występuje w krajach Europy  
 Zachodniej, najczęściej w Polsce bardzo dobrze  
 się przyjmuje.  Wiele polskich firm jest do tego  

doskonale przygotowanych.*

Inwestujemy w tych, którzy 
pracują po stronie naszych 

klientów, ale i w tych 
najmłodszych, którzy  

dopiero się uczą.
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W naszym regionie trwa pełzająca 
rewolucja energetyczna. To jesz-

cze nie jest moment znaczącego przyrostu 
odnawialnych źródeł energii, ale jesteśmy 
w przededniu tej zmiany. Rozbija się ona 
jeszcze tylko o cenę energii.

Węgiel pozwalał nam przez wiele lat rozwi-
jać się niezależnie od czynników zewnętrz-
nych, które dotykały inne kraje regionu. Pole-
galiśmy na własnych zasobach surowcowych. 
W kontekście zmieniającej się polityki glo-
balnej, zwłaszcza polityki dotyczącej emisji, 
węgiel stanowi obciążenie dla naszego kraju. 

Struktury energetyki węglowej przesta-
ją przystawać do naszych czasów. Jest to 
wyzwanie, zwłaszcza że węgiel pozosta-
nie z nami jeszcze przez kilka lat. Dlate-
go warto to paliwo uczynić mniej uciąż-

liwym dla gospodarki i energetyki, a bar-
dziej efektywnym.

Widać potencjał dla tej zmiany. Polska jest 
znana z silnych zasobów ludzkich w obsza-
rze węgla. Warto je wykorzystać, by wytwo-
rzyć własną regionalną specjalizację węglową.  

W tym kontekście uważam, że Polska ma 
największy potencjał jeśli chodzi o digitali-
zację rozwiązań energetycznych. 

W InnoEnergy patrzymy na energetykę 
pod kątem szansy budowania zrównowa-
żonych biznesów, które będą na siebie za-
rabiać. Dlatego interesują nas inteligentne 
sieci, optymalizacja procesów spalania. Kla-
stry energetyczne są dobrą platformą wdra-
żania takich projektów. Inwestujemy w ta-
kie rozwiązania, które obniżają koszty ener-
gii lub emisję.  Not.  GP

Jakub Miler,  
prezes InnoEnergy 

Central Europe

Idą zmiany,  
mamy potencjał
Energetyka w Polsce, w Europie i na świecie zmienia się 
– dla niektórych niepostrzeżenie, ale nieuchronnie.  
 Węgiel jest dla Polski i problemem, i szansą. 
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Oceniamy te prace legislacyjne bardzo 
pozytywnie – jako dobry znak na 

przyszłość. Ich podjęcie oznacza bowiem, 
że nasze strategiczne cele rozwojowe wpi-
sują się w rządowe założenie rozwoju ener-
getyki w Polsce.

Od dłuższego czasu podkreślamy zasad-
ność pełnego wykorzystania potencjału ko-
generacji. W tym sektorze pracują co praw-
da jednostki kosztowniejsze w eksploatacji 
od elektrowni, ale pozwalające efektywniej 
i oszczędniej wykorzystywać paliwa oraz 
zmniejszać emisję dwutlenku węgla. 

Minister energii potwierdził w uzasadnie-
niu do projektu ustawy, iż Polska ma poten-
cjał pozwalający podwoić produkcję ciepła 
w kogeneracji. Aby go jednak uwolnić, trzeba 
mu zapewnić długoterminowe, systemowe 
wsparcie. Uważamy, że właśnie ta nowa usta-
wa będzie sprzyjać inwestowaniu w źródła 
kogeneracyjne. Oczywiście pod warunkiem, 
że w aktach wykonawczych przyjęte zostaną 
odpowiednie, szczegółowe rozwiązania i pa-
rametry finansowe. Wiele zależeć też będzie 
od towarzyszącego ustawie budżetu.  

Ciągłe rozwijanie energetyki opartej na 
sieciach ciepłowniczych oraz kogeneracji 
jest jednym z naszych strategicznych celów. 
Wszak to także sposób ograniczania szko-
dliwej emisji. 

Jeszcze w zeszłym roku Ministerstwo Ener-
gii zapowiedziało, iż zamierza uruchomić od 
2019 r. system wsparcia kogeneracji oparty 
na premii kogeneracyjnej i na aukcjach dla 
nowych źródeł. My, jako Veolia, chcemy na-

dal wspierać rozwój i modernizację polskiego 
sektora energetycznego. Zwłaszcza że łączy 
się to z podjęciem w ciepłownictwie poważ-
nych wyzwań inwestycyjnych, technologicz-
nych i innowacyjnych. 

Veolia modernizuje swoje jednostki pro-
dukcyjne, rozbudowuje infrastrukturę dys-
trybucyjną oraz sieć. W ciągu ostatnich pię-
ciu lat, od roku 2012 do roku 2016, prze-
znaczyliśmy na inwestycje blisko 2,5 mld zł. 
W samym 2016 roku wydaliśmy 570 mln zł. 
W roku 2017 – kolejne 553 mln zł. Corocz-
nie przeznaczamy na inwestycje w Polsce 2/3 
zysku EBITDA.

Zamierzamy nadal pozytywne wpływać na 
polską gospodarkę, skupiając się na współ-
pracy z partnerami samorządowymi i wspie-
raniu lokalnych społeczności. W czasie naszej 
dwudziestoletniej obecności w Polsce wło-
żyliśmy w te przedsięwzięcia wiele wysiłku. 
Zainwestowaliśmy znaczące środki w rozwój 
bezpiecznego ciepłownictwa skrojonego pod 
lokalne potrzeby. Gwarantujemy, że będzie-
my kontynuować te działania w 2018 roku 
z taką samą pasją i wolą wspierania naszych 
lokalnych partnerów.    Not.  (DC )

Kogeneracja 
i środowisko

 Trwają publiczne konsultacje projektu ustawy  
 o promowaniu energii elektrycznej   

z wysokosprawnej kogeneracji.

Gérard Bourland, 
dyrektor 

Grupy Veolia 
w Europie Środkowej 

i Wschodniej
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Chcemy nadal wspierać 
rozwój i modernizację 

polskiego sektora 
energetycznego.



Formuła E razem z ABB wspólnie podejmują działania dla rozwoju  
elektromobilności poprzez sporty motorowe. Jako partner  
ABB FIA Formula E Championship popularyzujemy
wyczynowe wyścigi na świecie, stając się pionierem
najnowszych technologii energetycznych i cyfrowych
– i to w trakcie każdego elektryzującego wyścigu.  
Let’s write the future. Together. abb.com/formula-e

—
ABB i Formuła E: zjednoczeni pionierzy.
Nowa era przywództwa technologicznego.

Reklama_EKG_205x275 v3.indd   1 19.04.2018   12:58
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– Polski eksport w ub.r. rósł nadal 
dynamicznie. Ale z drugiej strony realizowało 
go tylko 13 tys. przedsiębiorstw. Nie ma 
ekonomicznego przymusu do eksportu?

AM-O To jest pewna słabość polskich 
firm. Mamy już przecież dostatecznie 
wiele świetnych jakościowo towarów, 
konkurencyjnych także pod wzglę-
dem technologicznym. Wciąż nie do 
przekroczenia, w szczególności dla 
firm średniej wielkości, jest podsta-
wowa bariera – finansowa. 

Żeby myśleć o ekspansji zagranicz-
nej, przedsiębiorca musi posiadać od-
powiednie zasoby finansowe i kadro-
we, które pozwolą udźwignąć ciężar 
organizacji eksportu. 

Szacując korzyści i ryzyko, przed-
siębiorcy boją się, że nie podołają 
wyjściu za granicę. To dobrze świad-

czy o ich realizmie, ale pokazuje, że 
średniej wielkości firmy są wciąż nie-
dokapitalizowane, nie mają ani do-
statecznych środków, ani potencjału.

– Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii stawia m.in. za cel 
podwojenie liczby eksporterów. Tego raczej 
nie można zadekretować bez odpowiedniej 
pomocy państwa.

AM-O Skoro oceniamy, że proble-
mem w aktywizacji eksportowej jest 
brak kapitału, trzeba go w różnej for-
mie dostarczyć. Mamy już różne for-
my wsparcia eksporterów, na pozio-
mie centralnym przez PARP, czy 
regionalnym przez urzędy marszał-
kowskie. Są też programy sektorowe, 
typu Go to Brand, dofinansowujące 
np. wynajęcie stoiska na targach, druk 
materiałów reklamowych, pokrycie 
kosztów promocji. 

Główną słabością tych projektów 
jest ich niedopasowanie do potrzeb 
przedsiębiorców lub trudności w re-
alizacji i rozliczeniu projektu dofinan-
sowanego. Dlatego przedsiębiorcy nie 
sięgają po ten mechanizm wsparcia.

– Inną „wadą” polskiej ekspansji 
zagranicznej firm jest to, że ograniczają 
się do rynków unijnych i europejskich. Jak 
państwo może zachęcać, żeby szukały one 
partnerów na dalszych rynkach?

AM-O Przede wszystkim trzeba wska-
zać na kurczenie się rynku europej-

skiego z  powodu niekorzystnych 
zmian demograficznych. Ma to zna-
czenie, jeżeli firma chce związać się 
z rynkiem w długiej perspektywie.

Inna jest sytuacja na tzw. rynkach 
młodych. Przykładem jest Afryka, naj-
młodszy demograficznie kontynent, 
z szybko rosnącą klasą średnią, która 
szuka atrakcyjnych towarów. Obecnie 
w zasadzie w większości rankingów 
Afryka jest wskazywana jako ten re-
gion, gdzie warto i należy być obec-
nym i inwestować.

 – Jaka jest aktualna sytuacja  
gospodarcza w Afryce?

AM-O Spadek cen surowców przed 
dwoma laty spowodował przyhamo-
wanie wzrostu w większości krajów. 

Niemniej jednak – ze względu na 
dywersyfikację większości gospodarek 
afrykańskich, czyli odchodzenie od 
jednosektorowego wzrostu na rzecz 
zwiększenia produkcji lokalnej – pro-
gnozuje się, że wzrost gospodarczy 
może powrócić do wysokiego, jak to 
było jeszcze niedawno, tempa.

Afryka nie jest jednak łatwym kon-
tynentem do ekspansji gospodarczej. 
Trzeba zdecydowanie być obecnym 
z ofertą towarową na miejscu, bo miej-
scowy klient lubi dotknąć, czasami 
wręcz powąchać towar. I należy pa-
miętać, że musimy mieć partnera lo-
kalnego, któremu zaufamy i zbuduje-
my z nim wspólnie dobre relacje do 
dalszej ekspansji.    

Potencjał dalekich rynków
Mamy wiele świetnych towarów, konkurencyjnych także pod względem 
technologicznym. Brak dostatecznego zaplecza finansowego jest główną 

barierą wyjścia na rynki zagraniczne – mówi Piotrowi Stefaniakowi  
 Anna Masłoń-Oracz, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 



NOWE PALIWO

CZYSZCZĄC SILNIK,  
dba o:

żywotność
wydajność

KV_Silnik_205x275_4-2018.indd   1 11/04/2018   09:26
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I R E N E U S Z  C H O J N A C K I

Zmiany w  energetyce obejmują 
cały łańcuch wartości sektora: 

od wytwarzania energii po sprzedaż. 
Wiele z nowości widać gołym okiem. 
I nie trzeba po to wyjeżdżać z Polski. 
Na przykład obraz nadachowych in-
stalacji fotowoltaicznych staje się co-
raz powszechniejszy. 

Trudno nie zauważyć, jak zmienia 
się energetyka wiatrowa. Przy drogach, 
w zasięgu wzroku, widać te starsze i te 

nowoczesne wiatraki. Nawet wizualnie 
różni je właściwie wszystko – wysokość 
wież, wielkość turbin i długość łopat. 
Gdybyśmy porównali ich efektywność, 
różnice byłyby przełomowe.

– Duży wpływ na zmiany w ener-
getyce ma szybki rozwój technologii 
wytwarzania energii z odnawialnych 
źródeł, a zwłaszcza energetyki wiatro-
wej i fotowoltaiki – potwierdza Jacek  
Łukaszewski, prezes Schneider Electric 
Polska. – Technologie OZE sprzyjają de-
centralizacji wytwarzania energii, tak że 

zdecydowanie maleje konieczność bu-
dowy wielkich „fabryk” energii w pobli-
żu źródeł paliw kopalnych.

 Zielona presja 
Nowe źródła energii powstają coraz 
bliżej odbiorców. To dość znacząco 
zmienia sposób projektowania czy 
użytkowania sieci przesyłowych i dys-
trybucyjnych.

– A także sposób bilansowania pro-
dukcji z zapotrzebowaniem oraz pozwala 
zwiększyć efektywność, chociażby po-

 Sektor energetyczny na całym świecie przechodzi szybką transformację  
 technologiczną.   Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań staje się 

głównym czynnikiem konkurencyjności firm. 

Energia inaczej
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przez ograniczenie strat przesyłowych. 
OZE sprawiają wreszcie, że konsumenci 
stają się także producentami, co też nie 
pozostaje bez wpływu na pracę sieci. 
Generalnie, rozwój OZE prowadzi do 
tego, że na znaczeniu zyskuje energety-
ka rozproszona – dodaje Łukaszewski. 

Z  danych publikowanych przez  
WindEurope wynika, że wspomagany 
preferencjami rozwój odnawialnych 
źródeł energii (m.in. pierwszeństwo 
w dostępie do sieci, różne systemy sub-
sydiowania inwestycji, dekarbonizacja) 
doprowadził w UE do rozwoju przede 
wszystkim energetyki wiatrowej i fo-
towoltaiki. W latach 2000-17 w UE 
moc netto farm wiatrowych wzrosła 
o 158,3 GW, elektrowni słonecznych 
o 107,3 GW, a na trzecim miejscu upla-
sowały się siłownie gazowe ze wzro-
stem mocy netto o 96,7 GW. 

W segmencie elektrowni wiatro-
wych, m.in. w związku ze spadkiem 
kosztów inwestycyjnych, stopniowo 
rośnie zainteresowanie morską ener-
getyką wiatrową. Widać to także w Pol-
sce. PGE poinformowała, że zmienia-
jące się otoczenie zarówno regulacyjne, 
jak i technologiczne, uzasadnia reali-
zację projektu morskich farm wiatro-
wych o mocy ok. 1000 MW do 2025 
roku, a zamierzenia firmy sięgają 2500 
MW w elektrowniach wiatrowych na 
morzu do 2030 roku.

 Cyfrowa energia 
Wśród kluczowych trendów, które 
obecnie kształtują oblicze energetyki, 
poza rozwojem OZE i generacji roz-
proszonej (decentralizacja), najczęściej 
wymieniane są digitalizacja i dekarbo-
nizacja, czyli szeroko pojęte obniżanie 

emisji gazów cieplarnianych, a w tym 
poprawa efektywności wytwarzania 
energii w segmencie energetyki kon-
wencjonalnej. Eksperci wskazują na 
warte zauważenia relacje między cy-
fryzacją, decentralizacją i dekarboni-
zacją energetyki.

– Dekarbonizacja jest przede wszyst-
kim konsekwencją polityki klimatycz-
nej rozumianej jako konsensus, który 
wykracza daleko poza Europę. To prąd 
tak silny, że instytucje finansowe coraz 
mniej chętnie decydują się na finan-
sowanie inwestycji w energetykę kon-
wencjonalną, a zwłaszcza węglową. Nie 
tylko z uwagi na społeczną odpowie-
dzialność biznesu czy uwarunkowania 
natury etycznej, ale przede wszystkim 
ze względu na rosnące ryzyko kon-
kurencji ze strony alternatywnych 
form wytwarzania energii – twierdzi  

Innowacyjny koncern 
surowcowo-energetyczny

Obserwuj nas na Twitterze:

@Grupa_Enea
#EneaEKG

www.enea.pl
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Marcin Lewenstein, Innovation Offi-
cer w InnoEnergy.

Bez wsparcia regulacyjnego dla OZE 
sukcesy w spadku kosztów produkcji 
energii w energetyce wiatrowej czy fo-
towoltaice, trudno byłoby osiągnąć tak 
szybko, ale właśnie dynamiczny rozwój 
OZE pozwala mówić o dekarbonizacji 
jako o kluczowym globalnym trendzie. 

– Rozwój OZE i technologii ma-
gazynowania energii pozwala wyjść 
koncepcji dekarbonizacji poza ob-
szar myślenia życzeniowego i per-
spektywicznie rozważać dekarboni-
zację jako wprawdzie nadal odległą, 
ale realną przyszłość energetyki. To 
istotna zmiana, bo jeszcze niedaw-
no jedyną alternatywą dla energety-
ki konwencjonalnej była faktycznie 
tylko energetyka jądrowa – ocenia 
Lewenstein.

Przykładów ograniczania finanso-
wania energetyki węglowej przez insty-
tucje finansowe jest sporo. Niedawno 
Generali zapowiedziało stopniową re-
dukcję zaangażowania w firmy i przed-
sięwzięcia związane z sektorem węglo-
wym. Wcześniej podobne deklaracje 
złożyły m.in. Deutsche Bank, Societe 
Generale, a także dysponujący potęż-
nymi zasobami norweski  państwowy 
fundusz Norges Bank Investment Ma-
nagement, który ogłosił swoje dekar-
bonizacyjne plany już w 2015 roku. 

Od dwóch lat także ING Bank Śląski 
nie finansuje już nowych elektrowni 
węglowych, a po 2025 roku nie będzie 
finansował klientów, których działal-

ność jest zależna od węgla energetycz-
nego w stopniu wyższym niż 5 proc.

– Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ 
Polska nie jest zieloną wyspą na mapie 
czystości powietrza. Naszym obowiąz-
kiem, jako instytucji mającej znaczący 
wpływ na życie gospodarcze w Polsce, 
jest odpowiedzialny i aktywny udział 
w inicjatywach poprawiających jakość 
życia. Dlatego proaktywnie wspieramy 
i promujemy rozwiązania związane 
z ochroną środowiska naturalnego. 
Będziemy zachęcać innych do wspól-
nych przedsięwzięć, aby nasze środo-
wisko było czystsze. Ochrona środo-
wiska naturalnego oraz zrównoważony 
rozwój stanowią ważny element naszej 
długoterminowej strategii – wyjaśnia 
Joanna Erdman, wiceprezes ING Ban-
ku Śląskiego.

Transformację energetyki w stronę 
niskoemisyjną wspierają, jak widać, 
potężne instytucje i to jest strategia, 
a nie taktyka. Jest wielce prawdopo-
dobne, że będą do nich dołączały ko-
lejne. Presja społeczna na odwrót od 
węgla jest faktem. Także w Polsce.

Niedawno ekolodzy ze Stowarzy-
szenia Ekologicznego Eko-Unia wzięli 
udział w walnym zgromadzeniu ak-
cjonariuszy mBanku, by wezwać go 
do m.in. zaprzestania finansowania 
spółek, które planują nowe projekty 
oparte na węglu. 

- Mamy nadzieję, że mBank, któ-
ry mocno wspiera Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy i wiele prośrodo-
wiskowych projektów, ogłosi też swoją 
politykę klimatyczną i ostatecznie za-
deklaruje wycofywanie się z finansowa-
nia spółek oraz inwestycji węglowych 
– powiedziała Joanna Kubicka ze Sto-
warzyszenia Ekologicznego Eko-Unia.

 Teraz bez węgla 
Energetyka to biznes silnie zwią-
zany z techniką. W okresie prze-
mian mnożą się więc pytania o to, 
jakie będą najważniejsze technolo-
gie energetyki przyszłości. Grzegorz 
Należyty, członek zarządu polskiej 

spółki Siemensa, wśród kluczowych 
technologii dla energetyki wymienia 
elastyczną kogenerację gazowo-pa-
rową i cyfryzację.

– Technologie i rozwiązania w ob-
szarze digitalizacji w krótszej i dłuż-
szej perspektywie bardzo zmienią ry-
nek energetyczny i wpłyną na wszyst-
kich uczestników tego rynku. Choć nie 
wszystkie zmiany jesteśmy sobie w sta-
nie teraz wyobrazić, to jednak wpływ 
rozwiązań cyfrowych będzie dotyczył 
zarządzania energią, jej wytwarzaniem, 
dystrybucją i zużyciem, w tym rów-
nież usługami serwisu i utrzymania. 
Na pewno wpłyną one też na prosu-
mentów – wskazuje Należyty. 

 Po pierwsze stabilność 
Kolejne technologie, które zdaniem 
menedżera Siemensa będą odgrywa-
ły istotną rolę w transformacji sekto-
ra energetycznego, to projekty wyko-
rzystujące i upowszechniające wodór 
jako paliwo i źródło energii, odna-
wialne źródła energii i magazynowa-
nie energii.

– Technologie i rozwiązania służące 
magazynowaniu energii to znaczący 
element systemu dystrybucji i bez-
pieczeństwa energetycznego. Obec-
nie kluczową rolę gra czynnik sta-
bilności wytwarzania energii. Gdy 
będzie można efektywnie i relatyw-
nie tanio ją zmagazynować, mniejsze 
znaczenie będzie miała kwestia bez-
pieczeństwa stałych dostaw. To klu-
czowe dla całej gospodarki – uważa 
Grzegorz Należyty. 

Marcin Lewenstein wśród kluczo-
wych technologii z punktu widzenia 
energetyki wymienia baterie i inne 
techniki magazynowania energii, a tak-
że sposoby dłuższego wykorzystania 
i recyklingu baterii litowo-jonowych.

Inne rozwiązania, które zdaniem 
menedżera InnoEnergy będą odgry-
wały istotną rolę w sektorze energe-
tycznym, to zarządzanie popytem na 
energię elektryczną (możliwość prak-
tycznego wykorzystania cyfryzacji dla 

Zmiana sposobu 
wytwarzania energii  

wpływa na wszystkie 
segmenty energetyki,  

od wytwarzania  
po zaopatrzenie  

odbiorców końcowych.
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ograniczenia nakładów inwestycyj-
nych, optymalizacji pracy sieci i źró-
deł oraz poprawy integracji odbiorców 
energii z rynkiem), nowe technologie 
materiałowe w energetyce (na przykład 
w obszarze baterii, fotowoltaiki, ma-
gazynowania wodoru, oświetlenia czy 
izolacji budynków) i technologie BIPV 
(Building Integrated Photovoltaics).

Ważnym dla energetyki trendem 
jest też elektromobilność. Zdaniem 
Jarosława Wajera, partnera w dziale 
doradztwa biznesowego EY, dwoma 
głównymi czynnikami sprzyjającymi 
rozwojowi elektromobilności są ochro-
na środowiska oraz poprawiająca się 

ekonomika   użytkowania aut elek-
trycznych. 

Wpływ tego sektora na krajową ener-
getykę według Jarosława Wajera zależał 
będzie od tego, jak w praktyce decy-
denci będą wspierać rozwój elektro-
mobilności, a więc od nasycenia rynku  
samochodami elektrycznymi.

– Elektromobilność nie powinna 
istotnie wpłynąć na łączne zapotrze-
bowanie na energię elektryczną w Pol-
sce. Moim zdaniem w perspektywie 
kilku lat dodatkowy popyt na ener-
gię prowokowany przez elektromobil-
ność będzie w naszym kraju mieścił się 
w przedziale od 0,5 do 5 proc. Istotną 
sprawą jest kwestia adekwatności sie-
ci elektroenergetycznych do rysują-
cych się potrzeb związanych z rozwo-
jem elektromobilności. W niektórych 
miejscach i porach dnia obecna infra-
struktura sieciowa może się okazać 
niewystarczająca – przewiduje Wajer.

Pod koniec drugiej dekady kwietnia 
2018 GreenWay Polska, firma budują-

ca sieć publicznych ładowarek do sa-
mochodów elektrycznych, podała, że 
w jej sieci zarejestrowanych jest już 
blisko 1250 użytkowników, czyli około 
75 proc. właścicieli aut elektrycznych 
w Polsce. Na razie zatem aut elektrycz-
nych jest w Polsce niewiele, ale – cho-
ciażby ze względu na bardzo niską bazę  
– ten segment aut nie ma innego wyj-
ścia, niż tylko rosnąć. To samo dotyczy 
cyfryzacji obsługi odbiorców energii.

– Za regres uważam spowolnienie 
rozwoju inteligentnego opomiarowa-
nia. Zaczęło się dość dynamicznie, były 
plany szybkiego rozwoju, ale zmiany 
objęły dotychczas tylko niewielką część 
gospodarstw domowych. Z punktu wi-
dzenia możliwości wprowadzania 
usług sprzedaży energii opartych na 
technologiach cyfrowych rynek gospo-
darstw domowych nie istnieje  
– oceniał w grudniu ub.r. Mariusz  
Caliński, dyrektor ds. sprzedaży ener-
gii elektrycznej i gazu w Fortum. 

i reneusz .chojnack i wnp.pl

Eksperci wskazują na warte 
zauważenia relacje między 
cyfryzacją, decentralizacją 

i dekarbonizacją energetyki.
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P I O T R  S T E F A N I A K

Niemcy produkują auta z  ele-
ganckim wzornictwem, o prze-

stronnym wnętrzu, z technologiczny-
mi gadżetami. Nadal zajmują wiodą-
cą rolę w  górnym segmencie rynku. 
A jednak poślizgnęli się na dieselgate 
– pisał niedawno „The Economist”. 

Wiele w tym brytyjskiej uszczypli-
wości, lecz sedno wydaje się istotne: 
rozpieszczany przez kolejne rządy 
niemiecki przemysł automotive po-
został w blokach startowych wobec 
produkcji pojazdów elektrycznych 
przez konkurentów azjatyckich i ame-
rykańskich.

Jeżeli niemiecka motoryzacja  
– symbol witalności europejskiego 
przemysłu – okazuje się przemysłem 
mało perspektywicznym, to co mają 
powiedzieć ludzie z branży auto-
motive w Polsce i w innych krajach 
Europy Środkowej, tak czy inaczej 
zależni od markowych producen-
tów zza Odry? Czy tamtejsze mar-
ki czeka los Nokii? Przypomnijmy: 
tuż na początku stulecia zlekcewa-
żyła nowe trendy i mody, nie doce-
niła perspektyw smartfonów  z do-
tykowymi ekranami. Gwoździem 
do trumny była wpadka – wadliwe 

baterie. Teraz mozolnie odbudowu-
je swą pozycję… 

 Siły napędowe 
Fundamentem zamożności i dobro-
bytu Europejczyków „od zawsze” był 
przemysł – stwierdza Jean-Claude 
Juncker, przewodniczący Komisji 
Europejskiej w analizie z końca ub.r. 
„Przemysł w Europie”. Tak się działo 
już na długo przed powstaniem Eu-
ropejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 
(1951 r.). 

Choć od tamtego czasu społeczeń-
stwo i gospodarka Starego Kontynen-
tu przekształciły się niemal nie do po-
znania, jedna rzecz nie uległa zmianie 
– podkreśla przewodniczący: „prze-
mysł europejski pozostaje katalizato-
rem postępu i siłą napędową naszej 
przyszłości”.

Unijny przemysł zapewnia zatrud-
nienie 50 mln osób, czyli co piątemu 
spośród pracujących, jest źródłem 
ponad połowy wartości eksportu, ma 
24-procentowy udział w tworzeniu 
unijnego PKB.

Pomimo tego, że w ciągu ostatnich 
10 lat ubyło w przemyśle wiele miejsc 
pracy, a  w  niektórych krajach UE 
doszło do dezindustrializacji (prze-
mysł ma tam mniej niż 15 proc. udziału 

w PKB), to jednak rośnie zatrudnie-
nie w sektorze produktów wysoko- 
i średnio zaawansowanych technolo-
gii. W 2008 r. stanowiły one 35 proc. 
udziału w unijnym przemyśle, w 2017 r.  
– ponad 38 proc.

Europa ciągle pozostaje światowym 
liderem w gałęziach, będących źró-
dłem zatrudnienia wysokiej jakości. 
Należą do nich branże: motoryzacyj-
na, aeronautyczna, inżynieryjna, che-
miczna i farmaceutyczna, technolo-
gie medyczne czy cyfrowe. Dodajmy, 
że najwięcej miejsc pracy w I połowie 
ub.r. w przemyśle unijnym powstało 
w Polsce, w tym także w tych nowo-
czesnych sektorach. 

„Wyniki zgłoszeń patentowych po-
twierdzają atrakcyjność Europy jako 
wiodącego globalnego rynku inno-
wacji. W marcu do 44 zwiększyła się 
liczba państw, w których można go 
zatwierdzać” – pisze na blogu Benoît 
Battistelli, szef Europejskiego Urzędu 
Patentowego (EPO) w Brukseli. 

Na całym świecie jest doceniana „eu-
ropejska jakość” produktów – nieza-
leżnie od tego, czy jego wytwórcą jest 
lokalna, rodzinna firma czy wielkie 
zakłady przemysłowe. 

Doświadczają tego już polscy eks-
porterzy, lokujący wyroby poza Starym 

 Przez lata przemysł w Europie był synonimem postępu, prestiżu  
 i innych cech, budzących w świecie zazdrość.  Skoro jednak jego rola 

w gospodarce maleje, czy nadal może być latarnią wskazującą przyszłość, 
czy tylko redutą broniącą się przed agresywną konkurencją?

Europy pomysł  
na przemysł

DZIŚ I JUTRO
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Kontynentem. Karol Zarajczyk pod-
kreślał w rozmowach z nami, że ursu-
sy ceni się m.in. w Etiopii lub Tanzanii 
właśnie za „europejskość”, bo ta kojarzy 
się z dobrą jakością, z zapewnieniem 
serwisu, szkoleń. Europa daje premię, 
choć polskie ciągniki są droższe od 
traktorów chińskich lub indyjskich.

 Drogowskazy, dylematy 
Eurosceptycy swoje wiedzą. Atuty, któ-
re Europa i jej przemysł wypracowy-
wały latami, są wystawione na wiele 
wyzwań i ryzyk. Począwszy od nieko-
rzystnych przemian demograficznych 
(w latach 2005-20 w Europie powstanie 
łącznie netto ok. 8,4 mln miejsc pracy 
wobec 316 mln w Azji, 45 mln w Ame-
ryce Południowej i 12,5 mln w USA), 
przez rosnącą konkurencję azjatycką 
(do 2020 r. prawie 40 proc. wartości 

produkcji przypadnie na Azję) aż po 
rewolucję cyfrową. 

Wiele regionów i  państw rozwi-
ja się znacznie dynamiczniej niż UE. 
W niebyt odchodzi wielki cel, przyjęty 
w 2000 roku w Strategii Lizbońskiej, 
że to Unia będzie najszybciej rozwija-
jącym się regionem i pod względem 
dynamiki PKB przegoni na przykład 
Stany Zjednoczone.

Z unijnej tablicy nakładów na bada-
nia i rozwój przemysłu w 2017 r. wynika, 
że 2500 analizowanych przedsiębiorstw  
z 43 krajów zainwestowało w ten cel 
łącznie 741,6 mld euro (ujęto te, które 
wydały ponad 24 mln euro), co stanowi 
90 proc. nakładów na B+R na świecie. 

Kto wiedzie prym? Firmy amery-
kańskie: było ich 822 i miały 39 proc. 
udziału w łącznych nakładach ujętych 
w zestawieniu, przed unijnymi – 576 

„Przemysł europejski pozostaje 
katalizatorem postępu i siłą 
napędową naszej przyszłości”  
– czy słowa Jeana-Claude’a Junckera 
oddają dziś precyzyjnie realia?
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(26 proc.), japońskimi – 365 (14 proc.) 
i chińskimi – 370 (8 proc.). 

W pierwszej dziesiątce spółek pod 
względem wielkości przychodów 
w 2017 r. są już tylko dwie europejskie 
(VW i Royal Dutch Shell), za to pięć 

amerykańskich, jedna japońska i trzy 
chińskie. Na liście Top 500 – znalazło 
się już 115 koncernów z Chin.

Pojawia się pytanie: czy utrzyma-
my przewagi konkurencyjne? Nie  
– i to w wielu segmentach. Przykład? 

O ile w 2005 r. czwarta część sprzeda-
ży przemysłu motoryzacyjnego i 35 
proc. produkcji powstawała w Azji, 
o tyle w 2020 r. będzie to odpowied-
nio: 40 i 55 proc. (szacunki: Economist  
Intelligence Unit).

Europejskie tradycyjne branże prze-
mysłu raczej więc nadal będą karleć na 
światowym tle. Także z powodu błędów 
w polityce unijnej – np. nadmiernych re-
gulacji i ograniczeń w działalności, co wy-
prowadziło pewne branże poza Europę. 

Dlatego ważniejsza jest kwestia, co się 
stanie z tzw. kluczowymi technologiami 
wspomagającymi (KTW): nano- i bio-
technologią, mikro- i makroelektroni-
ką, fotoniką i produkcją zaawansowa-
nych materiałów? To nowe technologie 
tworzą przecież nowe rynki. I decydują 
o „być albo nie być” liderem w global-
nej gospodarce, o pozycji w łańcuchu 
wartości, o tworzeniu wzorców i stan-
dardów.

Jean-Claude Juncker stara się uspo-
kajać, stwierdzając w słowie wstępnym 
do cytowanej analizy, że te rewolucyj-
ne zmiany są wyzwaniem, lecz „nale-
ży w nich również upatrywać szans”.  
Pierwszy przykład – z tradycyjnej bran-
ży. Trzeba się dostosować do reguł ener-
gooszczędnej gospodarki. To trudne 
i kosztowne, lecz daje szansę na specja-
lizację i w produkcji materiałów, i usług 
modernizacji energetycznej budynków. 
Według ocen Komisji Europejskiej, oba 
te segmenty mogą odpowiadać za 2/3 
zatrudnienia w sektorze budowlanym, 
głównie w MŚP. 

Europa jest najbardziej zaangażowa-
na w proces dekarbonizacji gospodarki 
i ograniczania szkodliwych emisji. Ko-
nieczne będą zmiany w prowadzeniu 
działalności i wykorzystywaniu energii, 
m.in. przez przemysł. Ale dzięki temu 
już obecnie europejskie firmy „dorobiły 
się” 40 proc. światowych patentów tech-
nologii energii odnawialnej.

 Nowy horyzont 
Chcąc utrzymać miejsce w czołówce, 
przemysł europejski musi szybciej wpro-

DZIŚ I JUTRO

Krzysztof Niemiec,  
wiceprezes zarządu Track Tec
– Kraje Europy Zachodniej mają 
doświadczenia z budowie siły 
swych gospodarek, sięgające okresu 
powojennego. Własna aktywność, 
wsparta w latach 1948-52 kwotą  
13 mld dol. z Planu Marshalla, dała 
efekt w postaci powstania czempionów 
w wielu obszarach. Wielu z nich  
to dziś potentaci światowi.
Do tego grona winny aspirować 
firmy z krajów Europy Środkowej, 
które obecnie otrzymują pomoc 
unijną. W szczególności Polska 
ma niepowtarzalną szansę. Tylko 
w perspektywie 2014-20 pozyskamy 
z budżetu UE 106 mld euro, a to  
– w przeliczeniu na dzisiejsze realia  
– więcej niż cały wspomniany  
Plan Marshalla. 
Testem na naszą sprawność 
i efektywność wykorzystania tych 
środków będzie zdolność konkurencyjna 
krajowych firm na rynkach 
międzynarodowych. 

Andrzej Sadowski,  
prezydent Centrum im. Adama Smitha
– Sytuacja przemysłu europejskiego 
i jego złe rokowania są konsekwencją 
błędów w polityce gospodarczej UE.  Po 
pierwsze, przeregulowania, szczególnie 
w obszarze prawa pracy. Po drugie 
to skutek różnych uregulowań, które 
zmusiły przedsiębiorstwa unijne do 
poszukiwania bardziej przyjaznych 
warunków działalności. Przykładem jest 
migracja przemysłów „ciężkich” poza 
UE pod wpływem przyjętej polityki 
klimatycznej i wprowadzenia opłat za 
emisję CO2. I po trzecie: dramatyczne 
skutki niekorzystnych zmian 
demograficznych. Coraz powszechniej 
nie ma komu przejąć firmy rodzinnej...
Stopniowa utrata konkurencyjności 
europejskiego przemysłu ma swoje 
korzenie także w porzuceniu Strategii 
Lizbońskiej. Przyjęte w ostatnich latach 
rozwiązania, w tym tzw. Plan Junckera,  
są spóźnione lub nie docierają  
do sedna problemu.

Zmiana zatrudnienia w przemyśle europejskich krajów w I połowie 2017 r. (w tys.)

UE Polska Niemcy Hiszpania Włochy Francja Wlk. Brytania Rumunia

353,7 222,9 39 32,8 19,5 -3,9 -51,5 -95,5
Źródło: Eurostat
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wadzać innowacje i podnosić konku-
rencyjność. Przedsiębiorstwa mogą tu 
liczyć na wsparcie będące elementem 
unijnej polityki gospodarczej – ale czy 
to wystarczy?

Ożywienie gospodarki, szczegól-
nie przemysłu, zakłada przedstawio-
ny przez Komisję Europejską w 2016 r.  
plan inwestycyjny, zwany także Planem 
Junckera. Opiera się na trzech filarach. 
W wielkim skrócie sprowadzają się one 
do pozyskania w ciągu trzech lat dodat-
kowych środków na inwestycje (na kwo-
tę co najmniej 315 mld euro), wspierania 
inwestycji w gospodarkę oraz stworzenia 
warunków sprzyjających inwestycjom. 

KE nie przedstawiła jeszcze efektów 
realizacji planu po 2017 r., ale na począt-
ku ub.r. entuzjastycznie informowała, że 
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego zatwierdziła 420 transakcji współ-
finansowanych ze środków Europejskie-

go Funduszu Inwestycji Strategicznych 
(EFSI) na kwotę 168,8 mld euro. To już 
54 proc. docelowej wartości, przyjętej 
na połowę 2018 r. W części przełożyło 
się na ożywienie przemysłu, szczególnie 
w strefie euro.

Krytycy mówią, że są to działania 
spóźnione o co najmniej dekadę, Ko-
misja wykazuje, że przemysł europejski 
aktywnie i chętnie korzysta z tamtych 
i wielu innych form wsparcia. Ważny 
jest m.in. największy na świecie, wielo-
narodowy program badawczy „Hory-
zont 2020” (ma umożliwiać przemysłowi 
utrzymanie się w czołówce innowacji). 
Podobnie europejska platforma łącząca 
krajowe inicjatywy cyfryzacji. Do 2020 r. 
na centra innowacji cyfrowych i ułatwie-
nie swobodnego przepływu danych Unia 
przeznaczy 500 mln euro. W sześciu sek-
torach: motoryzacyjnym, kosmicznym, 
obronnym, włókienniczym, technologii 

Źródło: Economist Intelligence Unit

0

20

40

60

80

100

120

140

160

142,2 65,0 12,5 8,4

Indie Chiny USA UE25

Nowe miejsca pracy netto (2005-20)



36

morskiej i sektorze turystycznym wspie-
rany jest rozwój umiejętności, na czym 
korzystają i polskie przedsiębiorstwa. 

– Nie ma drugiego obszaru w naszym 
przemyśle, w którym przyjeżdżają do nas 
eksperci przemysłu kosmicznego i uczą 
polskie firmy, jak realizować zlecenia na 
ten rynek – powiedział nam Grzegorz 
Brona, prezes zarządu Creotech Instru-
ments, nim w lutym br. został prezesem 
Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jeszcze w 2011 r. zaledwie kilka pol-
skich podmiotów uczestniczyło – i to 
raczej sporadycznie – w projektach ko-
smicznych realizowanych przez wielkie 
koncerny czy agencje kosmiczne. W tym 
roku kilkadziesiąt przedsiębiorstw pozy-
ska zlecenia wartości około 20 mln euro. 

 Czas szybkich koni 
Sceptycyzmu nie brakuje, choćby dla-
tego, że przykłady na „nie” łatwiej rzu-

cają się w oczy. Sam Juncker poda-
je jeden z nich. W 2014 r. tylko 19 
proc. przedsiębiorstw z UE korzysta-
ło z usług przetwarzania w chmurze. 
Dwa lata później odsetek ten wzrósł 
do zaledwie 21 proc… 

W  kwietniu to ministrowie ds. 
cyfryzacji z Grupy Wyszehradzkiej 
zwrócili uwagę, że duża część świata 
wyprzedziła Unię w kwestii cyfryza-
cji. Apelowali, by większe zaangażo-
wanie Wspólnoty w tej mierze  zna-
lazło odzwierciedlenie w kolejnym 
budżecie unijnym.

Groźne jest psucie wartości. W po-
łowie kwietnia ambasadorowie państw 
członkowskich UE zebrani w Komi-
tecie Stałych Przedstawicieli przegło-
sowali tekst rewizji dyrektywy o dele-
gowaniu pracowników. Mimo silnego 
głosu polskich przedstawicieli, zaak-
ceptowano wyłom w jednej z czterech 

podstawowych swobód, otwierając 
drogę do obrony „swojego” rynku i za-
mykanie się na konkurencję. 

Trzeba liczyć na instynkt i rozsądek 
europejskich przedsiębiorców. Być 
może niemieckie koncerny motory-
zacyjne nie są w czołówce technolo-
gii napędu elektrycznego, ale zaczy-
nają deptać Japończykom po piętach 
w technologii wodorowych ogniw pa-
liwowych. A ona może się okazać bar-
dziej perspektywiczna. 

Rzeczywistość pokaże, czy ludzie 
przemysłu z Europy mogą już być 
jak Henry Ford. Przypomnimy za-
łożycielską anegdotę masowej mo-
toryzacji – „Nie pytałem klientów, 
czego chcą” – miał powiedzieć prze-
mysłowiec innowator. Dlaczego? 
„Bo wszyscy byliby zgodni: chcemy 
szybszych koni”.  

piotr.stefaniak wnp.pl

Dominika Bettman, 
prezes zarządu Siemens Polska 

– Kondycja gospodarki całej Unii 
jest dobra. Mamy najwyższy wzrost 
gospodarczy od 10 lat. Inwestycje 
rosną, stopa bezrobocia znalazła 
się na poziomie sprzed kryzysu, 
a prognozy rozwoju na najbliższe 
lata ocenia się pozytywnie.  
Do niedawna jednym z głównych 
filarów innowacyjności gospodarki 
europejskiej był przemysł 
motoryzacyjny. Przez lata 
inwestowano w jak największą 
automatyzację procesów produkcji 

samochodów. To przeniosło się  
na inne dziedziny życia. Widać,  
że kraje azjatyckie także odrobiły 
lekcję i w tej dziedzinie silnie  
z nami rywalizują. 
Uważam, że jesteśmy w stanie 
konkurować na globalnym rynku 
tylko dzięki nowym technologiom. 
Nie można sobie wyobrazić  
dalszego rozwoju gospodarki 
europejskiej bez digitalizacji.  
Tu my, Europejczycy, jesteśmy 
bardzo innowacyjni.

Janusz Lewandowski,  
 eurodeputowany, komisarz  
 UE ds. budżetu i programowania  
 finansowego w latach 2010-14 
– UE nie jest dziś biegunem 
światowego wzrostu gospodarczego. 
Według ocen Komisji Europejskiej, 
współczesne źródła wzrostu znajdują 
się w 75 proc. poza Europą. 
UE zachowuje mocną pozycję 
w światowym eksporcie dóbr i usług. 

Europa jest dobrze ulokowana 
w globalnej „sieci wartości dodanej”, 
czyli ma stabilny udział w zaspokajaniu 
finalnego popytu na produkty i usługi. 
Skoro ponad 30 mln miejsc pracy 
w UE zależy od handlu zewnętrznego, 
to imperatywem pozostaje 
przezwyciężanie barier handlowych. 
Dobrze rozpoznanym problemem, 
obniżającym konkurencyjność 
gospodarki UE, jest przeregulowanie. 

DZIŚ I JUTRO
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DZIŚ I JUTRO

 W ostatnim rankingu Bloomberga Polska uplasowała się na 21. 
pozycji w klasyfikacji najbardziej innowacyjnych krajów na świecie.  

W Europie wyprzedzają nas m.in. Belgia (14. miejsce) i Irlandia (13.). 
Jeśli pozostaniemy na tym poziomie podczas IV rewolucji przemysłowej, 

najbliższe kilkanaście lat może jeszcze pogłębić różnice między Polską 
a bardziej rozwiniętymi krajami…

Miejsce w peletonie

J A K U B  P R O K O P

Unijne fundusze okazały się dla 
naszej gospodarki mocnym im-

pulsem rozwojowym. Ale ich stru-
mień nie będzie płynął wiecznie. Jed-
nak gdy Polska budowała domy i drogi 
– co przecież było uzasadnione histo-
rią i związanymi z nią zapóźnieniami, 
bardziej rozwinięte kraje inwestowały 
w rozwój i nowoczesne technologie.

Nawet na podstawie danych ze wspo-
mnianego już rankingu 2018 Bloomberg 

Innovation Index zarysowuje się dość 
wyraźna tendencja: im bardziej rozwi-
nięty kraj, tym więcej inwestuje w dal-
szy rozwój. Różnice między rozmaity-
mi gospodarkami nikogo nie dziwią: 
oczywiste, nasi zachodni sąsiedzi mają 
wyższe PKB i wyższą siłę nabywczą pie-
niądza. Niestety ich o wiele rozleglej-
sze inwestycje w rozwój i nowoczesne 
technologie oznaczają, że ten odstęp 
może się pogłębiać.

Wszystkie autorytety przestrzega-
ją, przywołując hasła „Europy dwóch 

prędkości” i „pułapki średniego roz-
woju”. Pierwsze oznacza ściślejszą in-
tegrację, ale tylko wewnątrz strefy euro 
niektórych państw, a drugie – de facto 
stagnację gospodarczą lub wzrost bar-
dzo ograniczony w wyniku konkuren-
cji opartej na niskich cenach zamiast na 
innowacyjności. W zeszłym roku pod-
czas szczytu o przyszłości UE niektó-
rzy politycy Starej Unii – w tym kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel – wprost 
przyznali, że Europa różnych prędkości 
wydaje się rozsądną opcją. 
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Podobnego zdania jest 47 proc. 
dyrektorów finansowych europej-
skich firm, w tym wielu niemieckich  
(69 proc.), belgijskich (65) i holender-
skich (57) – to dane z ankiety firmy De-
loitte „CFO Survey”. Dla Polski nie jest 
to, niestety, dobra wiadomość.

Mateusz Morawiecki, konstruując 
Strategię na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, ów potencjalnie zwiększający 
się dystans miał na uwadze.

– Żyjemy w czasach wielkiego gospo-
darczego przełomu. Za zakrętem czai 
się czwarta rewolucja gospodarcza. 
Ona buduje zupełnie nowe perspekty-
wy, zupełnie nowe przestrzenie i my, 
Polacy, mamy szansę po raz pierwszy 
uczestniczyć w tym globalnym rozda-
niu – wskazał podczas organizowane-
go przez KIG Kongresu Innowacyjnej 
Gospodarki.

Premier uważa, że trzeba zbudować 
inny system. Polacy mają gen inno-
wacyjności i zdolnych ludzi, ale nie 
umiemy wprząc swych znakomitych 
wynalazków do biznesowych proce-
sów: – Dzisiaj mam marzenie, (…) żeby 
wyprzedzić tych, którzy rozsiedli się na 
czołowych miejscach na świecie w zakre-
sie innowacyjności. Wierzę, że Polska po 
roku 2030 może być potęgą high-tech. 
Możemy być krajem, który wyznacza 
trendy w rozwoju, wyznacza trendy in-
nowacyjności w wielu dziedzinach.

Zdania, czy nam się uda (lub w ja-
kim stopniu), są podzielone. Nie bra-
kuje pesymistów.   

 Miejsce w szeregu? 
– Obawiam się, że Polska nie ma żadnych 
szans na rynku globalnym. Wydawało się 
jeszcze kilka lat temu, że rząd postawi 

Warto zdać sobie sprawę, że 
postęp technologiczny jest nie do 
zatrzymania. Chcemy czy nie  
– musimy się adaptować do zmian 
– uważa prezes Schneider Electric 
Polska Jacek Łukaszewski.
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na unikatowość naszej gospodarki, lecz 
te ruchy rozmyły się zupełnie w braku 
strategii. Postawiliśmy na wymyślanie 
polskiego helikoptera, przemysł zbroje-
niowy, elektromobilność i im podobne 
rzeczy, w których odkrywamy koło na 
nowo. Szanse obecnie mają tylko ci, któ-
rzy tworzą nowe nisze i określają trendy. 
Niestety, choć jest w Polsce kilka wybit-
nych pomysłów, władze zainteresowane 
są wyścigami o pietruszkę. Nie licząc kil-
ku wyjątków, jesteśmy technologicznym 
zaściankiem świata, a rewolucja techno-
logiczna pogłębia podziały. Nie chcę być 
złym prorokiem, ale pozostaniemy nie-
wolnikami rozwiniętego świata, jeśli nie 
zmienimy gruntownie systemu kształ-
cenia i podejścia do innowacyjności  
– komentuje krytycznie rzeczywistość 
Tomasz Król, dyrektor zarządzający 
w Instytucie Doskonalenia Produkcji, 
autor książki „Lean management po 
polsku. O dobrych i złych praktykach”.

– Musimy nadążać za tym, co się 
dzieje na świecie. Warto zdać sobie 

sprawę, że postęp technologiczny jest 
nie do zatrzymania. Chcemy czy nie 
– musimy się adaptować do zmian  
– uważa prezes Schneider Electric Pol-
ska Jacek Łukaszewski.

Złym sygnałem dla Polski jest i to, że 
nie stworzyliśmy prawdziwych gigan-
tów technologicznych. Owszem, mamy 
Asseco (szósta już co do wielkości firma 
tego rodzaju na Starym Kontynencie), 
Comarch, Qumak, Sii, a także CD Pro-
jekt, ale żadna z tych spółek skalą dzia-
łania ani obrotami nie może się równać 
do globalnych potentatów.

 Kontynent z zadyszką 
Co gorsza, na całym naszym konty-
nencie nie ma zbyt wielu firm, które 
z czystym sumieniem moglibyśmy 
określić mianem technologicznych 
gigantów. Do korporacji odnajdują-
cych się w nowoczesnej gospodar-
ce możemy zaliczyć m.in. Siemensa, 
ABB, Schneider Electric, Nokię, Phil-
lipsa i Ericsona. 

Z kolei z firm walczących w interne-
cie o nowego użytkownika mamy na 
przykład szwedzkie Spotify, francuskie 
Criteo z branży reklamowej, niemiecką 
usługę dostarczania posiłków Delivery 
Hero i fińskiego producenta gier mo-
bilnych Supercell. Najsilniejsza z tych 
firm – Siemens – ma niższe obroty niż 
Amazon: 113 wobec 136 mld dol.

– Kraje europejskie przestały przo-
dować w światowej gospodarce. Obec-
nie szanse mają tylko ponadnarodowe 
korporacje, z których część wywodzi 
się z Europy, przy czym kraje azjatyckie 
i USA są znacznie bardziej efektywne 
i innowacyjne – uważa Tomasz Król. 
I dodaje: – Europejczycy byli dobrzy 
w podbijaniu świata, ale szkocka potę-
ga przemysłowa przeminęła, niemiec-
ka myśl techniczna nie ma już takiej 
przewagi jak kiedyś, a Rosja bazuje na 
sprawdzonych rozwiązaniach. Ame-
rykanie dominują w świecie i dlatego 
też ich rozwiązania wyznaczają trendy 
światowe. Google, Amazon, Facebook 
czy Tesla stały się globalnymi liderami, 
choć nie zawsze grają uczciwie… Euro-
pa się rozleniwiła w swej pysze i socja-
listycznym gospodarowaniu. Wydaje 
się, że mamy tu kilka prędkości. Kra-
je rozwinięte pozostaną silne dzięki 
czerpaniu korzyści z krajów mniej roz-
winiętych, a te drugie będą się cofać.

Ranking prawdę ci powie? 

W 2018 Bloomberg Innovation Index nasz kraj umieszczono  
na 21. pozycji. Na wysokich miejscach możemy – co niespecjalnie dziwi 
– znaleźć za to „dalekowschodnie tygrysy”, Stany Zjednoczone, a także 
kilka motorów naszego kontynentu. Oto Szwecja zajmuje globalnie 
drugie miejsce, Niemcy – czwarte, Szwajcaria – piąte, Finlandia  
– siódme, Dania – ósme, Francja – dziewiąte, a Austria – dwunaste. 
W pierwszej pięćdziesiątce znalazły się także: Irlandia (miejsce 13.), 
Belgia (14.), Norwegia (15.), Holandia (16.), Wielka Brytania (17.), 
Włochy (20.), Polska (21.), Rosja (25.), Węgry (27.), Czechy (28.), 
Hiszpania (29.), Portugalia (30.), Grecja (31.), Luksemburg (32.), Litwa 
(34.), Rumunia (35.), Estonia (36.), Słowacja (38.), Malta (39.), Łotwa 
(40.), Bułgaria (41.), Chorwacja (42.) i Ukraina (46.).
Co ciekawe: Irlandia zajęła pierwsze miejsca w kategoriach „wartość 
dodana produkcji” oraz „produktywność”, a Dania drugie miejsce 
w „zagęszczeniu naukowców”.
Bardzo podobnie wyglądają zestawienia innych, kluczowych dla 
rozwoju technologicznego danych. Gęstość robotyzacji: na czele 
Korea Południowa i Singapur, tuż za nimi Niemcy (309 robotów na 
10 tys. pracowników), na dalszych miejscach: Szwecja (223), Dania 
(211), Włochy (185) i Belgia (184); Polska daleko (32. miejsce) – to 
klasyfikacja International Federation of Robotics. Wydatki na badania 
i rozwój w stosunku do PKB: na czołowych miejscach Izrael, Korea 
Południowa i Japonia, dalej Szwecja (3,26 proc.), Austria (3,07), Dania 
(3,01), Finlandia (2,9) i Niemcy (2,88); Polska (1 proc.) za Litwą, Rosją 
i Słowacją – tu dane pochodzą z Banku Światowego.

Mateusz Morawiecki: – Wierzę, 
że Polska po roku 2030 może być 
potęgą high-tech. Możemy być 
krajem, który wyznacza trendy 
w rozwoju, wyznacza trendy 
innowacyjności w wielu dziedzinach.
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W tej niewesołej wizji możemy jed-
nak znaleźć światełko nadziei. W końcu 
Japonia, Korea Południowa i Singapur 
dokonały ogromnych skoków techno-
logicznych w ciągu pokolenia, a na na-
szych oczach podobny skok dokonuje się 
w Chinach, więc nic nie jest niemożliwe. 

– Chińscy politycy rozumieją, jak 
duże znaczenie dla rozwoju przemy-
słu i utrzymania konkurencyjności 
mają nowe technologie. Stąd gigan-
tyczne inwestycje wspierane przez pro-
gram „Made in China 2025”. Chińscy 
przetwórcy wdrażają systemy ERP, In-
ternet rzeczy i nowoczesne narzędzia 
analityczne, a w ich fabrykach pojawia 
się coraz więcej robotów. Jeśli chcemy 
osiągnąć pozycję przemysłowego lidera 
regionu, to – podobnie jak w przypad-
ku Państwa Środka – musimy postawić 
na gruntowną cyfryzację i robotyzację 

– mówi Piotr Rojek, dyrektor zarzą-
dzający w DSR, firmie dostarczającej 
rozwiązania IT dla przemysłu.

 Komplikacje i prostota 
Według naszego rozmówcy uproszcze-
nie prawa gospodarczego i reforma po-
datkowa są ważnymi krokami na dro-
dze do gospodarczego sukcesu. Istot-
ną rolę pełnią naturalnie technologie 
informatyczne. Cyfryzacja to proces, 
który sięga dużo dalej niż inwestycja 
w infrastrukturę IT i oprogramowanie, 
a już w przypadku tych dwóch aspek-
tów trzeba liczyć się ze znaczącymi 
kosztami... Samo wdrożenie rozwiązań 
Przemysłu 4.0 wymaga zaangażowania 
sporych zasobów ludzkich, ale o praw-
dziwej transformacji możemy mówić 
dopiero, gdy z wykorzystaniem nowej 
technologii optymalizuje się procesy 

i dokonuje się zmian w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

– To poważne i  skomplikowane 
przedsięwzięcie i bez odpowiednie-
go wsparcia wiele firm może odwle-
kać jego realizację, pogłębiając dystans 
dzielący je od zachodnich konkuren-
tów – zastrzega Piotr Rojek.

Bardziej optymistyczne spojrzenie 
na rozwój gospodarki w najbliższych 
latach ma dyrektor Polskiego Centrum 
Rozwoju Oprogramowania ABB 
Przemysław Zakrzewski. Jego zdaniem, 
z perspektywy firmy za całą „rewolucję” 
czasem wystarczy nowe oprogramowa-
nie albo nowy czujnik przy istniejących 
maszynach. Precyzuje: – Nie wierzę 
w ogólne hasło, że firma zawsze potrze-
buje cyfrowej strategii –firmy potrzebu-
ją po prostu strategii.  

jakub.prokop wnp.pl
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 Nie trzeba interesować się polityką, aby polityka zainteresowała się nami.  
Także ta międzynarodowa. Konflikty, wojny, rebelie; skłonni do ryzyka 

przywódcy – wszystko to przekłada się na możliwości polskich firm.

Wolny rynek  
pod ostrzałem

O L A F  O S I C A

Pierwszym wyzwaniem politycz-
nym, które przyniósł rok 2018, 

jest przyszłość wolnego handlu. 
Wyborcze zapowiedzi prezydenta  
Donalda Trumpa o tym, że zamierza 
on chronić amerykański rynek przed 
zagraniczną konkurencją i  renego-
cjować umowy o wolnym handlu, za-
częły przybierać kształt decyzji. 

Według raportu tygodnika „The 
Economist” zatytułowanego „Trade 
war brewing? World trade in 2018” 
protekcjonizm w handlu światowym 
będzie wzrastał, ale nie doprowadzi 
do wielkiej wojny handlowej. Admi-
nistracja amerykańska nie będzie dą-
żyć do pełnego protekcjonizmu, do 
jakiego dążyła w latach 30. ubiegłego 

wieku, kiedy stosowane były wyso-
kie stawki celne na dziesiątki tysięcy 
towarów, a raczej starać się wymusić 
ustępstwa w ramach obowiązujących 
reguł. Także Chiny są zainteresowane 
znalezieniem kompromisu, ponieważ 
ich uzależniona od eksportu gospo-
darka potrzebuje otwartego handlu 
dla utrzymania tempa wzrostu, od 
którego z kolei zależy stabilizacja we-
wnętrzna. 

W takim scenariuszu Światowa Or-
ganizacja Handlu zachowa rolę arbi-
tra w sporach handlowych, co z kolei 
wzmacnia pozycję UE konsekwentnie 
pukającej do drzwi kolejnych ryn-
ków. Po ubiegłorocznym porozumie-
niu z Kanadą (CETA), którego część 
handlowa jest już stosowana, w tym 
roku wejdzie w życie umowa o strefie 
wolnego handlu UE z Wietnamem, 
a porozumienia z Singapurem i Japo-
nią czekają na ratyfikację. W cieniu 
amerykańsko-chińskich sporów eu-
ropejskie firmy zyskują nowe możli-
wości biznesowe poprzez stopniowe 
znoszenie barier rynkowych i obniżkę 
ceł dla eksportu ich towarów.  

 Co dalej ze strefą? 
Wyzwaniem dla polskiego biznesu 
pozostaje przyszłość integracji eu-
ropejskiej. Nie tylko czterech swo-

bód, zwłaszcza swobody przepływu 
usług, która jest przedmiotem sporów 
ze względu na tzw. dumping socjal-
ny, ale przede wszystkim przyszłości 
strefy euro. 

Wbrew istniejącym w polskiej de-
bacie publicznej obawom nie wydaje 
się, aby po wyborach parlamentar-
nych w Niemczech i prezydenckich 
we Francji oba te państwa miały spre-
cyzowany plan pogłębiania integracji, 
którego efektem byłoby pozostawienie 
państw spoza strefy na marginesie. 
Nie oznacza to jednak, że integra-
cja strefy euro nie będzie postępo-
wać. Jej osią nie musi być budowa-
nie kolejnych instytucji lub głębokie 
zmiany traktatowe, lecz intensyfika-
cja współpracy politycznej, zmiany 
prawa wtórnego w obszarze rynku 
pracy, podatków czy w priorytetach 
następnego budżetu Unii. 

Pytanie o perspektywę wejścia Polski 
do strefy euro jest zatem wciąż aktu-
alne. Wiąże się z pytaniem o zdolność 
Polski do wpływania na kształt i kie-
runek integracji europejskiej, a zatem  
na bilans korzyści i strat z funkcjono-
wania na jednolitym rynku.

 
 Polska-Niemcy: nowe wyzwania 

W tym kontekście trzecim wyzwa-
niem politycznym wydaje się też mo-

W cieniu amerykańsko- 
-chińskich sporów 

europejskie firmy zyskują 
nowe możliwości dzięki 

znoszeniu rynkowych 
i celnych barier 
eksportowych.
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del współpracy polsko-niemieckiej. 
O ile polityczne relacje polsko-nie-
mieckie są w wielu obszarach napię-
te (kwestia praworządności, stosun-
ku do „zielonej” energetyki, gazo-
ciągu Nordstream czy przyjmowa-
nia uchodźców), o tyle współpraca 
gospodarcza jest doskonała. Zarówno 
wymiana handlowa, jak i inwestycje 
stale rosną. 

Jak jednak zauważa Sebastian  
Płóciennik z  Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych, „wiele 
nowych technologii w sferze pro-
dukcji – np. druk 3D i robotyzacja 
– może zmienić charakter relacji go-
spodarczych między Polską a Niem-
cami. Być może w przyszłości nie-
mieckim firmom nie będzie się opła-
cało lokować produkcji w Polsce ze 
względu na niższe koszty wytwarza-
nia »u siebie« z pomocą maszyn”. 

Ten trend zapowiada np. decyzja Adi-
dasa, by przenieść produkcję obuwia 
z Chin do nowoczesnej, zautomatyzo-
wanej fabryki w bawarskim Ansbach. 
Jeśli Przemysł 4.0 zdominuje gospo-
darkę, inwestycje bezpośrednie będą 
raczej zorientowane na zaopatrywanie 
lokalnego rynku, a nie na tworzenie 
transgranicznych łańcuchów produkcji. 

Dla polskiego modelu gospodar-
czego, opartego w dużej mierze na 

przyciąganiu zagranicznych inwe-
stycji i eksporcie, dostosowanie się 
do nowych warunków byłoby dużym 
wyzwaniem. Założenie, że obecny 
doskonały charakter współpracy go-
spodarczej jest trwałym czynnikiem, 
zdolnym do równoważenia politycz-
nych sporów, może zatem okazać się 
błędne. 

 Kryzys na Wschodzie
Wyzwań politycznych nie brakuje 
także na Wschodzie. Za Bugiem trwa 
głęboki kryzys, którego główną przy-
czyną jest wyczerpanie się postso-
wieckiego modelu gospodarczego. 
Mimo lokalnych odmienności Ro-
sja, Ukraina i Białoruś cierpią na tę 
samą chorobę: upolityczniony model 
gospodarki, oparty głównie na eks-
ploatacji istniejących, a nie tworze-
niu nowych zasobów, i utrata kon-
kurencyjności. 

Borykająca się z konsekwencjami 
wojny Ukraina jest paradoksalnie 
w najlepszej sytuacji ze wspomnia-
nej trójki, ponieważ przechodzi głę-
boki kryzys, który nie daje możliwo-
ści stosowania półśrodków, jak ma 
to miejsce na Białorusi czy w Rosji. 

W tej ostatniej nie widać szans na 
reformy, a raczej przejmowanie kolej-
nych sektorów gospodarki przez pań-

stwo, którego udział wynosi już ok. 
70 proc. PKB i postępuje. Zdaniem  
Iwony Wiśniewskiej z Ośrodka Stu-
diów Wschodnich nie ma możliwości 
zreformowania rosyjskiego modelu 
gospodarczego bez wprowadzenia 
realnej politycznej konkurencji, a na 
to Kreml nie jest gotowy. Według 
ekspertki „należy się spodziewać, że 
w kolejnej kadencji prezydenta Pu-
tina, tworzony przez ostatnie 18 lat 
system zarządzania państwem i go-
spodarką się utrzyma”. 

Bez wysokich cen ropy naftowej 
nie pozwala on szefom państwowych 
spółek i prywatnych firm ściśle zwią-
zanych z Kremlem na czerpanie ta-
kich korzyści jak wcześniej, ale nadal 
gwarantuje stabilność i bogactwo elity. 

W sytuacji rewolucji technologicz-
nej na rynku ropy i gazu utrzymywa-
nie zachodnich sankcji oraz nakłada-
nie kolejnych będzie zatem pogłębiać 
problemy gospodarcze Rosji. Wraz 
z nimi coraz słabszy staje się też sys-
tem politycznych sojuszy tego pań-
stwa, które w wielu miejscach świa-
ta oparte są już nie na bliskości ide-
owej, lecz na politycznej wymianie 
(lojalność za tańsze surowce) lub na 
politycznym szachowaniu partnerów, 
a czasami obu rzeczach naraz. Sytu-
acja makro w Rosji rodzi więc wiele 
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napięć, które mogą stać się źródłem 
wrogich działań Rosji wobec Europy.

 Strategia amerykańska
W tej sytuacji mocne osadzenie Polski 
w Unii Europejskiej jest tak samo waż-
ne jak dobre relacje ze Stanami Zjed-
noczonymi. Doraźne napięcia i spory 
między Warszawą a Waszyngtonem do 
tej pory nie przełożyły się na kwestie 
fundamentalne: obecność wojsk ame-
rykańskich w Polsce i zainteresowanie 
amerykańskich inwestorów naszym 
krajem. Obroty handlowe Polski z USA 
w 2017 r. osiągnęły rekordowy poziom 
12,7 mld dol., co daje wzrost o 22 pro-
cent w stosunku do 2016 roku. Zakupy 
uzbrojenia będą sprzyjać współpracy 
politycznej i gospodarczej. 

Dobre wiadomości nie powinny 
jednak przesłaniać faktu, że polity-
ka amerykańska ma zawsze charak-
ter globalny, a jej zwroty są wynikiem 
wydarzeń, na które większość sojusz-
ników i partnerów nie ma wpływu. 
Administracja Donalda Trumpa jest 
w tym względzie partnerem niezwykle 
trudnym i labilnym, czego przejawem 
jest brak klarownej strategii w kwestii 

wojny w Syrii czy działanie w sprawie 
nakładania ceł zaporowych dla stali 
i aluminium. Bez względu na ocenę 
działań prezydenta Trumpa w polityce 
amerykańskiej zachodzą od wielu lat, 
jeśli nie dekad, głębokie procesy spo-
łeczno-polityczne, które powodują, że 
Ameryka staje się coraz mniej zainte-

resowana i przywiązana do współpra-
cy z Europą na zasadach partnerskich. 
Jest to wynik zarówno dysproporcji sił 
na niekorzyść Europy, jak i przekona-
nia, że wyzwania dla bezpieczeństwa 
i dobrobytu Amerykanów znajdują się 
w regionie Azji i Pacyfiku, a nie w stre-
fie atlantyckiej.

 Wiek Azji? 
Punkt ciężkości w globalnej geopoli-
tyce w sposób nieodwołalny przesuwa 
się więc w stronę Azji, gdzie z jednej 
strony postępują procesy integracyjne 
w ramach regionalnych porozumień 
takich jak ASEAN – Stowarzyszenie 
Narodów Azji Wschodniej – a z dru-
giej nasila się rywalizacja z Chinami, 
które po XIX Kongresie Partii Komu-
nistycznej Chin wchodzą w nowy etap 
rozwoju. Konsekwencją decyzji kongre-
su o zniesieniu kadencyjności urzędu 
prezydenta jest bardzo silne wzmoc-
nienie pozycji piastującego obecnie tę 
funkcję Xi Jinpinga.

Nowy etap w rozwoju politycznym 
Chin rozpoczyna się w  momencie 
rosnących obaw o przyszłość chińskiej 
gospodarki nadmiernie uzależnionej od 
eksportu towarów i inwestycji. Nowe 
elementy polityki gospodarczej, które 
zarysował Xi Jinping, to większe zna-

czenie walki z nierównościami w ra-
mach budowy „socjalizmu z chińską 
charakterystyką”, wyraźniejszy priory-
tet dla ochrony środowiska i budowy 
zielonej gospodarki, a także odejście 
od twardych celów rocznego wzrostu 
PKB. Wpisuje się to w trend przebu-
dowy chińskiego modelu rozwojowe-
go i nadawania priorytetu jego jakości, 
a nie ilości wyprodukowanych dóbr.

Rosnące PKB i siła gospodarki to jed-
nak za mało, aby Chiny stały się domi-
nującym graczem w świecie. Nieprzy-
padkiem USA zaczęły dorastać do po-
zycji lidera dopiero po drugiej wojnie 
światowej, gdy zaczęły postrzegać świat 
nie tylko jako miejsce do zarabiania 
pieniędzy, ale też budowania nowych 
instytucji, sojuszy opartych na współ-
pracy i wzajemnych korzyściach, a tak-
że poświęceniach i dostrzeganiu innych 
punktów widzenia. NATO, Plan Mar-
shalla, Unia Europejska, Japonia, Korea 
Południowa – to były wehikuły amery-
kańskiej potęgi. Chiny nie są dzisiaj jesz-
cze gotowe i zdolne do tego typu my-
ślenia. Mimo więc ogłaszanego wszę-
dzie „wieku Azji”, Europa nie musi być 
jeszcze na przegranej pozycji – jeśli za-
chowa zdolność do współpracy i dalszej 
integracji gospodarczej. 

olaf.os ica wnp.pl

Mocne osadzenie Polski 
w Unii Europejskiej jest tak 

samo ważne jak dobre relacje 
z USA. Napięcia między 

Warszawą a Waszyngtonem 
do tej pory nie przełożyły się 

na gospodarkę.



AUTOBUS NA LOTNISKO

POZOSTAŁE PROJEKTY

ROWER METROPOLITALNY WSPÓLNY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Trzy linie autobusowe, łączące pięć 
metropolitalnych stolic podregionów 
z Lotniskiem w Pyrzowicach 

Katowice – Sosnowiec – Katowice Airport 
Gliwice – Bytom – Katowice Airport 
Tychy – Katowice – Katowice Airport

24H

Prawie 100 podmiotów chętnych 
do grupowego zakupu energii elektrycznej! 
  
Do wspólnego zakupu energii elektrycznej chcą przystąpić (m.in.): 
• 41 miast i gmin Metropolii 
• Lotnisko w Katowicach Pyrzowicach 
• Podmioty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
w tym m.in.: 

– Park Śląski i znajdujące się tam: ZOO, Stadion Śląski, Skansen
– Muzeum Śląskie

• Szpitale i ośrodki zdrowia, domy dziecka i szkoły, teatry, instytucje 
kultury z całego województwa śląskiego

WSPÓLNE BILETY JEDNORAZOWE 
I OKRESOWE – Koniec różnych taryf 
na obszarze Metropolii

Początek komunikacyjnej rewolucji. Po ponad 
20 latach funkcjonowania różnych taryf, na 
obszarze Metropolii wszedł w życie nowy, 
wspólny cennik. Ujednolicenie katalogu 
uprawnień do przejazdów ulgowych 
i bezpłatnych.

BEZPŁATNE PRZEJAZDY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
DO 16 LAT 

Ulga obowiązuje przez 
cały rok, na terenie całej 
Metropolii. 
Uprawnienie jest kodowane 
na spersonalizowanej karcie 
ŚKUP.

DNI SMOGOWE 
– Bezpłatne przejazdy 
dla kierowców

Metropolia oraz Koleje 
Śląskie do tej pory cztery 
razy wspólnie ogłosiły 
bezpłatne przejazdy dla 
kierowców z powodu 
smogu. 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI 
100 mln zł / 122 projekty

Jedna z inwestycji dotyczy projektu partnerskiego, 
realizowanego wspólnie przez Piekary Śląskie i 
Radzionków. Dzięki ponad 3,4 mln zł dotacji do 
grudnia tego roku powstanie droga łącząca oba 
miasta. Wspieramy inwestycje miast i gmin 
Metropolii.

To już zrobiliśmy: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

112 16 271

Budżet w 2018 roku: 6 mln zł
Planowany termin uruchomienia: 
marzec 2019 roku

Cel: integracja i stworzenie spójnego 
systemu, który pozwoli na to, by 
rower wypożyczyć w jednym mieście 
Metropolii i oddać go w innym. 

GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKA

METROPOLIA

41
miast i gmin tworzy  

Metropolię GZM

2,3
mln osób mieszka 

w Metropolii

1 stycznia
2018 r.

to data rozpoczęcia 
działalności Metropolii
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M A R C I N  K R U P A ,  
P R E Z Y D E N T  K A T O W I C

Katowice jako stolica wojewódz-
twa i  od niedawna także metro-

polii, od lat wyznacza kierunek rozwo-
ju naszego regionu. Cieszę się, że dzię-
ki metropolii możemy wielu gminom 
pomóc – np. poprzez fundusz solidar-
ności, z  którego Katowice zrezygno-
wały, by wspomóc mniejszych. Mamy 
świadomość, że na silnej metropolii 
wszyscy wygrywamy. Dzisiaj, gdy in-
westorzy przyjeżdżają do Katowic, wi-
dzą nasz wspólny potencjał. To zdecy-
dowany atut w przyciąganiu przedsię-
biorców, wydarzeń, a nawet turystów. 

 Korzyści 
Przede wszystkim jesteśmy dużym, 
choć różnorodnym organizmem, który 

pozwala nam realizować wiele działań 
wspólnie – np. promocję naszych gmin 
podczas międzynarodowych targów 
czy wspólną organizację transportu. 

Dla mnie najważniejsze są nama-
calne korzyści dla mieszkańców – a to 
właśnie np. wprowadzony niedawno 
wspólny bilet czy darmowa komuni-
kacja dla dzieci i młodzieży do 16 roku 
życia. Choć tak naprawdę na najważ-
niejsze zyski z Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii musimy patrzeć 
w perspektywie długofalowej i wielo-
letniej. Wytworzenie globalnej mar-
ki katowickiej metropolii sprawi, że 
wszyscy będziemy na tym korzystać. 
Ale nie stanie się to w miesiąc czy rok. 

 Wyzwania 
Jesteśmy na etapie realizacji wielu 
inwestycji o wartości blisko miliarda 

złotych. Czeka nas wręcz rewolucja 
transportowa. Dużym wyzwaniem 
jest skoordynowanie tych wszyst-
kich inwestycji – budowy centrów 
przesiadkowych, nowych skrzyżo-
wań i linii tramwajowej z funkcjo-
nowaniem mieszkańców nie tylko 
naszego miasta. Bo do Katowic przy-
jeżdżają także osoby tu pracujące 
i uczące się. Nie możemy przecież 
zamknąć kawałka miasta, bo je prze-
budowujemy... 

Choć wszyscy wiemy, że w perspek-
tywie dwóch najbliższych lat będzie-
my mogli korzystać ze sprawnej ko-
munikacji miejskiej i dobrego układu 
drogowego – dziś mierzymy się z wie-
loma zmianami w organizacji ruchu. 

Dużym wyzwaniem jest także wal-
ka o czyste powietrze. W tym zakre-
sie jesteśmy liderem w woj. śląskim 

W samym centrum
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– przykładowo w tym roku wymie-
nimy ponad dwa tysiące systemów 
grzewczych. Tu jednak pamiętaj-
my, że oddychamy wspólnym po-
wietrzem – dlatego nie wygramy tej 
walki bez wsparcia rządu, innych 
gmin czy działań organizacji sek-
tora pozarządowego. 

 Potencjał 
Podobnie jak wiele innych miast 
w całej Polsce musimy mierzyć się 
z negatywnymi trendami demogra-
ficznymi. Naszą strategię utrzymy-
wania mieszkańców i przyciągania 
nowych opieramy na trzech fila-
rach. Punktem wyjścia jest zapew-
nienie dobrze płatnych miejsc pra-
cy. Katowice to silna marka w oczach 
przedsiębiorców – chętnie tu otwie-
rają swoje biura. Składa się na to spo-
ro czynników, takich jak dostęp do 
wykwalifikowanej kadry, doskona-
ła lokalizacja i rozbudowany system 
wsparcia. 

Dziś mówimy o potencjale nauko-
wym, gospodarczym i infrastruktu-
ralnym całej metropolii. Działania te 
stwarzają naturalny klimat dla przed-
siębiorców, którzy chętnie otwierają 
swoje biura w Katowicach – tym sa-
mym tworząc nowe miejsca pracy dla 
naszych absolwentów. Jednocześnie 
inwestujemy w bazę mieszkaniową 
oraz czas wolny.

 Jakość życia 
W ostatnich latach deweloperzy wy-
budowali kilka tysięcy lokali, które 
bardzo szybko znalazły nabywców. 
Co roku powstają setki nowych miesz-
kań – jest w czym wybierać. Oczywi-
ście jako miasto aktywnie działamy 
na rynku mieszkaniowym. Budujemy 
nowe lokale w formule TBS i miesz-
kania komunalne. 

Dużą popularnością cieszy się nasz 
program „mieszkanie za remont”, 
w ramach którego można zamiesz-
kać w doskonałych lokalizacjach ni-
skim kosztem. Młode rodziny zapew-

ne szczególnie zainteresuje oferta lo-
kali w ramach wspomnianego pro-
gramu Mieszkanie Plus. 

Chcemy, by nasza polityka w tym 
obszarze była impulsem dla młodych 
ludzi, którzy już wybrali Katowice 
jako miejsce pracy – by tutaj także 
zamieszkali, założyli rodziny, wycho-
wywali dzieci.

Mówi się o modzie na Katowice. 
Miasto wypiękniało. Widuję dużo ro-
dzin w Strefie Kultury, która przyciąga 
fantastyczną architekturą oraz cieka-
wą ofertą wydarzeń. Poważnie trak-
tujemy tzw. przemysł czasu wolnego. 
Nasi mieszkańcy, a także goście z re-
gionu i całej Polski, chętnie wybiera-
ją się na duże wydarzenia sportowe, 
które gościliśmy w Spodku. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się katowic-
kie festiwale, a katowicki NOSPR bije 
rekordy popularności. 

 Inwestycje 
Etap rewitalizacji centralnej części 
miasta za nami – teraz wchodzimy 
z inwestycjami w dzielnice. W tym 
roku ruszyła budowa trzech basenów 
ze strefami spa i halami sportowymi.

Łącznie w Katowicach powstanie 
osiem centrów przesiadkowych – bu-
dowa trzech się zaczęła. 2018 rok to 
też początek dużych inwestycji dro-
gowych – przebudowa dwóch wą-
skich gardeł DK81. 

Rozpoczęła się też u nas budowa  
1000 mieszkań w ramach programu 
Mieszkanie Plus. Z kolei w 2019 roku 
ruszy budowa nowej linii tramwajo-
wej na południe miasta. Tak dyna-
miczny rozwój jest także możliwy 
dzięki skutecznej absorpcji środków 
zewnętrznych. 

Mamy największy w Polsce budżet 
obywatelski per capita wśród miast 
wojewódzkich, dzięki czemu co rok 
realizujemy w  dzielnicach ponad  
100 różnych projektów. Miasto musi 
się rozwijać nie tylko w części cen-
tralnej, ale też w dzielnicach. 

Śródt ytuły  pochodzą od redakcj i

Marcin Krupa, prezydent Katowic
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– Spotykamy się ponad 100 dni  
po oficjalnym starcie Górnośląsko- 
-Zagłębiowskiej Metropolii.  
Co w tym czasie udało się osiągnąć?

KK Może ktoś powiedzieć, że to spra-
wa prozaiczna, nic spektakularnego, ale 
była to jedna z barier, która utrudniała 
integrację gmin i miast tworzących dzi-
siejszy obszar metropolitalny. Funkcjo-
nowanie różnych systemów taryfowych 
i transportowych w jednym dużym or-
ganizmie miejskim, w którym chcemy 
znosić sztuczne administracyjne po-
działy, byłoby kuriozalne. Wspólne bi-
lety to jedno z tych zadań, które można 
było zrealizować „na już”. 

Przed nami wielkie wyzwanie, do 
którego musimy starannie się przygo-
tować, czyli przejęcie roli organizato-
ra transportu zbiorowego. Wszystko 
wskazuje na to, że będzie to możliwe 
od początku przyszłego roku. Drugim 
naszym osiągnięciem jest wprowadze-
nie bezpłatnych przejazdów dla dzie-
ci i młodzieży do 16 lat. To rozwiąza-
nie rewolucyjne, ponieważ dotych-
czas w Polsce takim uprawnieniem 
nie został objęty tak duży terytorial-
nie obszar.

Trzecie osiągnięcie to Fundusz So-
lidarności i podział 100 mln zł dotacji 
na 122 projekty inwestycyjne, zgłoszo-
ne przez członków Metropolii. To pie-
niądze z naszego budżetu, które wra-
cają do gmin, aby niwelować różnice 
w rozwoju społeczno-gospodarczym. 
Zgodnie z założeniami inwestycje re-
alizowane z FŚ zostaną sfinalizowane 
do końca tego roku.  

– Największe bariery rozwojowe?

KK Obszar Metropolii jest bardzo 
zróżnicowany. Z jednej strony mamy 
miasta duże i bogate oraz mniejsze, 
dysponujące – z różnych powodów 
– nieporównywalnie mniejszymi bu-
dżetami. Największym wyzwaniem 
dla nas jest wdrażanie takich rozwią-
zań, aby nadać tempo rozwoju całej 
Metropolii i aby był to rozwój zrów-
noważony, żeby nikt nie był ciągnię-
ty „w  dół” ze względu na koszty 
wsparcia innych.

– GZM to 41 gmin, bardzo różnorodnych, 
z różnym wkładem i różnymi aspiracjami.  
Jak w takich warunkach budować  
wspólną atrakcyjność inwestycyjną  
dla całej Metropolii?

KK Miasta i  gminy metropolii  
– o czym przed chwilą mówiłem – przez 
to, że są zróżnicowane, nie zawsze mają 
szansę podejmować równą walkę o zdo-
bycie inwestorów. Niektóre nie mają do 
tego po prostu zasobów. Właśnie w tym 
upatrujemy naszą rolę, czyli jako wspar-
cie mniejszych gmin poprzez m.in. re-
prezentowanie ich podczas takich tar-
gów jak te w Cannes.

Mocno chcę podkreślić, że w tej róż-
norodności widzimy też naszą siłę. 
Przecież nie wszyscy inwestorzy szuka-
ją działek czy obiektów w centrach du-
żych miast; czasem woleliby ulokować 
swój biznes bardziej na uboczu. „Kar-
tą przetargową” tych mniejszych gmin 
Metropolii może być bardzo dobre 
skomunikowanie – bliskość autostra-

dy, portu rzecznego czy lotniska car-
go oraz centrów dużych miast. Chce-
my szukać efektu synergii, wzmacniać 
i koordynować współpracę pomiędzy 
gminami Metropolii.

– Jakimi narzędziami chcecie przyciągać 
inwestycje?

KK  Po pierwsze – trzeba pamiętać, 
że Metropolia nie jest właścicielem 
żadnych terenów inwestycyjnych, po-
nieważ należą one do zasobów gmin 
członkowskich i to one mają wyłącz-
ność, by nimi dysponować. Poza tym 
nasze narzędzia prawne w tym zakre-
sie też są ograniczone – to gminy mogą 
przekazywać część swoich zadań wła-
snych pod zarząd Metropolii, ale w ta-
kich sytuacjach rozstrzygnięta musi 
zostać również kwestia finansowania 
takich przedsięwzięć. 

Po drugie – w Metropolii działa rów-
nież Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna, uznawana w rankingach za 
jedną z najlepszych w Europie. W ob-
liczu zmian ustawowych, które mają 
sprawić, że de facto cały kraj stanie 
się specjalną strefą ekonomiczną, ko-
nieczne jest ułożenie współpracy na 
linii KSSE-Metropolia.

My, jako Metropolia, upatrujemy 
swoją rolę w kreowaniu i inicjowa-
niu pewnych działań. Jako duży or-
ganizm możemy – w imieniu gmin 
członkowskich – aktywnie działać na 
arenie międzynarodowej i nawiązy-
wać kontakty z inwestorami, intere-
sującymi się lokowaniem biznesu na 
naszym obszarze.

Sto dni, sto wyzwań
 Z Kazimierzem Karolczakiem,  przewodniczącym zarządu  

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, rozmawia Katarzyna Domagała.
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Przed Metropolią wielkie wyzwanie, do którego musi się starannie przygotować, czyli przejęcie roli organizatora 
transportu zbiorowego. Transport publiczny to esencja integracji.

Chcielibyśmy, aby to byli inwesto-
rzy, którzy przyjadą do nas z wiedzą 
„know-how”, z nowymi technologia-
mi. Nie chcemy być tylko miejscem, 
gdzie wielkie, międzynarodowe kon-
cerny montują swój produkt finalny lub 
wytwarzają do niego elementy. Mamy 
przecież bardzo mocne zaplecze i na-
ukowe, i biznesowe. „Rozwój społecz-
no-gospodarczy” rozumiemy również 
jako tworzenie dobrego klimatu dla 
rozwoju przedsiębiorstw np. poprzez 
partnerstwo w uruchamianiu projek-
tów pilotażowych dla rozwoju branż, 
tak jak w przypadku choćby dronów.
 
– Jaką rolę pełni GZM w rozwoju 
gospodarczym na Śląsku?

KK  Inspiratora i koordynatora. Chce-
my brać aktywny udział w procesie 

budowania gospodarki opartej na wie-
dzy; koordynować współpracę pod-
miotów działających na terenie Me-
tropolii; inspirować rozwój kluczowych 
branż. Widzimy także potencjał we 
współpracy na linii biznes-nauka-sa-
morząd i wspólnych działaniach z in-
stytucjami  otoczenia biznesu oraz 
uczelniami wyższymi.
 
– Co w przyszłości ma być motorem 
rozwojowym dla regionu?

KK  Przede wszystkim chcemy, żeby 
Metropolia kojarzyła się z tym, że tu 
się dobrze żyje, pracuje, mieszka, lo-
kuje biznes. Najprościej mówiąc: na-
szym magnesem ma być jakość życia. 
Chodzi o to, żeby młodzi, zdolni lu-
dzie nie wyjeżdżali, szukając swojego 
miejsca w innych częściach Polski czy 

nawet świata. Takim magnesem jest 
też udoskonalające się zaplecze na-
ukowe, logistyczne, technologiczne.  

– Jak pan widzi przyszłość Metropolii?

KK  Jako miejsce, gdzie nowoczesność 
łączy się z tradycyjnymi wartościami, 
gdzie współpracę stawiamy ponad par-
tykularne interesy. 

Wiele z konkretnych projektów, któ-
re chcemy realizować, zostanie uwzględ-
nionych w „Programie działań strate-
gicznych do roku 2022”. Chodzi o in-
westycje związane z kształtowaniem 
ładu przestrzennego i koncepcją zielo-
nej Metropolii; z rozwojem transportu 
publicznego i ze zrównoważoną mobil-
nością miejską; z rozwojem społeczno-
-gospodarczym; promocją związku me-
tropolitalnego i jego obszaru. 
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– Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jakie 
macie plany na najbliższy czas?

TW Są ambitne. Chcemy dołożyć do na-
szej floty przynajmniej 6 tys. rowerów. 
Jesteśmy na najlepszej drodze, by to osią-
gnąć. Obecnie rowery Nextbike są do-
stępne w ponad 20 miastach w Polsce. 

Jeśli wszystko się powiedzie, zbuduje-
my łódzki rower aglomeracyjny. Będzie 
to pierwszy w Polsce regionalny projekt, 
który realizowany w aż 10 gminach po-
łożonych wzdłuż Łódzkiej Kolei Aglome-
racyjnej. Nie tylko stawiamy na budowę 
nowych systemów. Rozbudowujemy te, 
które od lat już działają, jak na przykład 
warszawski system Veturilo, który jest 
teraz piątym co do wielkości systemem 
rowerów miejskich w Europie i najwięk-
szym w naszej części Europy.

– Działacie na wielu płaszczyznach. Jaki zysk 
generuje każda z nich?

TW Naszym podstawowym źródłem 
przychodów są umowy z jednostkami sa-
morządu terytorialnego o dostarczenie 
i obsługę systemów rowerów miejskich. 
Miasta były i zapewne będą nadal pełniły 
najważniejszą rolę. Natomiast strategicz-
nym celem jest rozwijanie sektora prywat-
nego, czyli tego wszystkiego, co można 
robić, gdy już wystartuje się z projektem 
w danym mieście. To sprzedawanie reklam, 
stacji sponsorskich, pozyskiwanie partne-
rów. Udział tego segmentu w przychodach 
ogółem na koniec 2017 roku wzrósł do  
30 proc. z 20 proc. rok wcześniej.

Na rozwoju tej „biznesowej odnogi” 
firma najlepiej zarabia. Wiadomo, że 
przy przetargach miejskich kluczową 
rolę odgrywa cena. Docelowo chcemy, 
aby produkty komercyjne zapewniły 
nam 40 proc. przychodu.

– Rower jest eko. Można z niego korzystać 
przez 8-9 miesięcy w roku, przez co postrzegany 
jest coraz częściej jako jeden z elementów walki 
ze smogiem. Czy rząd o tym pamięta?

JW Na pewno w tej mierze nadal jest 
sporo do zrobienia, ale też spektrum moż-
liwości się zwiększa. Myślenie o rowerzy-
stach jako grupie intensywnie rosnącej 
powinno być odpowiednio prawnie za-
bezpieczone. Tymczasem dopiero nie-
dawno w przepisach ruchu drogowego 
uwzględniono takie pojęcia jak kontra-
ruch. To duży krok, który za sprawą ak-
tywistów rowerowych już został zrobiony. 
Po drugie, jeśli spojrzymy, jakie nowości 
pojawiają się w technologiach rowero-
wych, to idealnie wpisują się one w zapo-
wiedzi rządu dotyczące rozwoju elektro-
mobilności w kraju.

Naszą przyszłość wiążemy mocno 
z rozwojem systemów rowerów elektrycz-
nych. Pierwszą tego typu wypożyczalnię 
uruchomiliśmy już w Warszawie. Jej po-
pularność jest gigantyczna. To bardzo per-
spektywiczna gałąź biznesu rowerowego.

– Przemysł rowerowy dogoni motoryzacyjny?

JW Mobilność rowerowa – sama w so-
bie – będzie rosła bardzo intensywnie 
i pewnie kiedyś przegoni branżę mo-
toryzacyjną. Rower jest tak pozytyw-
nym zjawiskiem, że ciężko coś mu za-
rzucić. Jest tani, zdrowy, przyjemny, 
dostępny, każdy go lubi i zna. Ponadto 
pomaga w rozpropagowaniu innych 
alternatywnych form mobilności. Dzia-
ła pobudzająco na zjawisko ekonomii 
współdzielenia. Ma w sobie ogromny 
potencjał – a my go wykorzystujemy 
i będziemy wykorzystywać. 

Rozmawiała :  K atar z yna Domagała

*fragment  piosenk i  „Rower ”  
w ykony wanej  pr zez  Lecha Janerkę

Rozmowa z  Tomaszem Wojtkiewiczem, prezesem zarządu Nextbike Polska. 

Rower jest wielce ok*
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A D A M  S I E R A K

Przekonanie, że nowo powstała me-
tropolia doda skrzydeł portowi 

lotniczemu Katowice w Pyrzowicach, 
jest bliskie władzom Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego – spółki za-
rządzającej lotniskiem. Gospodarze 
lotniska mają nadzieję przede wszyst-
kim na większą promocję. Zwłaszcza 
na rynkach zagranicznych. 

– Regionalny port lotniczy, taki 
jak Katowice Airport, nigdy nie jest 
celem podróży samym w sobie. Jest 
tylko punktem w drodze do regio-
nu. Tym samym to atuty regionu de-
cydują o strukturze ruchu lotnicze-
go na każdym lotnisku. Pyrzowice 
obecnie bazują na potencjale demo-
graficznym swojego obszaru oddzia-
ływania, który charakteryzuje się wyż-
szym niż w większości pozostałych re-
gionów Polski poziomem zamożności 
jego mieszkańców. Dlatego dominuje 
u nas ruch wylotowy – tłumaczy Artur  
Tomasik, prezes GTL SA.

Górny Śląsk obecnie wciąż przegry-
wa walkę o turystę z sąsiadującą Ma-
łopolską. Z tego wynika m.in. niska 
liczba obcokrajowców lądujących 
w Pyrzowicach. Obecnie przyloty za-
graniczne to ok. 5 proc. całości obsłu-

żonego ruchu. Szansą na zmianę tego 
stanu rzeczy jest turystyka, ale w wy-
daniu kongresowo-konferencyjnym. 
Rozwój tego segmentu w stolicy Me-
tropolii to realna szansa dla Pyrzowic. 
Przemysł spotkań już teraz jest jednym 
z bardziej obiecujących motorów roz-
woju – nie tylko Katowic.

Drugi obszar działalności GZM, któ-
ry może mieć pozytywny wpływ na 

lotnisko, to poprawa jakości połączeń 
komunikacją publiczną miast metro-
polii z portem. To właśnie organizacja 
transportu publicznego jest jednym 
z podstawowych zadań Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Wszystko wskazuje na to, że już 
w drugiej połowie 2018 roku urucho-
mione zostanie od dwóch do czterech 
tras autobusowych, które umożliwią 
szybki dojazd do Pyrzowic w korzyst-
nej cenie z praktycznie wszystkich naj-
większych miast Metropolii – mówi 
Artur Tomasik.

Aktualnie w ponad 50 firmach i in-
stytucjach, które prowadzą działal-
ność na terenie Katowice Airport, 
zatrudnionych jest ponad 3 tys. pra-
cowników. Władze GTL szacują, że 
do końca dekady na pyrzowickim lot-
nisku pracować będzie ponad 4 tys. 
osób. Bez prawidłowo rozwiniętego 
systemu transportu zbiorowego fir-
mom funkcjonującym w Pyrzowicach 
może być coraz trudniej konkurować 
o pracownika. 

Brak rąk do pracy może w dłuższej 
perspektywie negatywnie wpłynąć na 
dynamikę rozwoju pyrzowickiego lot-
niska. A  to może już odczuć cały  
region. 

adam.s ierak wnp.pl

 Powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii może wspomóc  
 rozwój regionalnego lotniska.  Komunikacja publiczna, promocja 

i turystyka biznesowa wyznaczają obszar wspólnych interesów.

Z metropolią 
na wyższy pułap

Artur Tomasik, prezes GTL SA
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P I O T R  M Y S Z O R

Jedną z dziedzin, które stają się 
strategicznie ważne, jest przemysł 

spotkań. Katowice ponad 10 lat temu 
podjęły decyzję o mocnym wejściu 
w ten sektor. Najważniejszym posu-
nięciem było zbudowanie Międzyna-
rodowego Centrum Kongresowego, 
które na liczbę przybyszów odwie-
dzających Katowice służbowo wpły-
nęło skokowo – podczas gdy przed 
jego wybudowaniem przyjeżdżało tu 
rocznie niecałe 600 tys. ludzi, w roku 
2016, pierwszym pełnym roku dzia-
łania MCK, było ich już 760 tys. 

Otwarte w marcu 2015 roku MCK 
w połączeniu z halą Spodka jest naj-
większą zadaszoną powierzchnią kon-
ferencyjną w Polsce – w jednym cza-
sie może pomieścić ok. 25 tys. osób. 
Charakter obiektu pozwala zarówno 
na organizowanie bardzo dużych im-

prez, jak i równoległy przebieg wielu 
mniejszych. Zdarzyło się już, że od-
bywało się tam siedem różnych wy-
darzeń w tym samym czasie. 

Liczba wydarzeń w Katowicach zde-
cydowanie wzrosła od początku de-
kady. Tylko w samym Spodku 10 lat 
temu było około 50 imprez rocznie, 
a teraz w MCK i Spodku odbywa się 
w sumie kilkaset wydarzeń w roku  
– przypomina Krzysztof Cieślikow-
ski, dr nauk ekonomicznych, adiunkt 
na Wydziale zarządzania Sportem 
i Turystyką AWF Katowice, oraz au-
tor raportów i opracowań dotyczących 
turystyki biznesowej i przemysłu spo-
tkań w Katowicach, doradca Katowice 
Conversion Bureau. W ubiegłym roku 
odbyły się w MCK 232 spotkania kon-
ferencyjne i wydarzenia biznesowe, 
w których wzięło udział ponad 533 
tys. uczestników. 

Nieco zmieniła się też konferencyj-
na geografia. Do 2015 roku konferen-
cja, spotkania i kongresy były poroz-
rzucane na terenie miasta. Obecnie 
większość tego typu imprez odbywa się 
w Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym. Tym samym część organi-
zowanych wcześniej imprez straciły 
hotele. Mimo to ich przychody rosną. 

– Mogą się one skupić na swojej 
podstawowej działalności, związanej 
z noclegami. Z drugiej strony wydłu-
żenie czasu wielu wydarzeń w Ka-
towicach (w tym sportowych, kul-
turalnych i biznesowych) do dwóch 
dni sprzyja korzystaniu przez gości 

z innych elementów oferty, np. ba-
rów czy restauracji – mówi Krzysz-
tof Cieślikowski.

 Zostań dłużej 
Katowiccy hotelarze wskazują na po-
zytywne zmiany, jakie zaszły na rynku 
w ostatnich latach. Przybywa hotelo-
wych gości, a wraz ze wzrostem stopnia 
obłożenia pokoi rośnie zainteresowanie 
nowymi inwestycjami w tej dziedzinie. 
To zasługa nie tylko turystyki bizne-
sowej, ale także rosnącej atrakcyjno-
ści miasta i regionu dla ludzi szukają-
cych ciekawego miejsca do wypoczynku 
i atrakcyjnej oferty rozrywkowej. Często 
zresztą te grupy się przenikają – część 
osób, które przyjeżdżają do Katowic na 
konferencje czy spotkania biznesowe, 
wydłuża pobyt, by zwiedzić miasto czy 
skorzystać z jego coraz ciekawszej ofer-
ty wypoczynkowej.  

– Dawniej trudno było znaleźć 
w Katowicach coś ciekawego z punk-
tu widzenia turystyki. Obecnie przy-
bywa gości, którzy w Katowicach ro-
bią sobie przystanek w podróży, wy-
dłużają służbowe pobyty w mieście. 
W Polsce wciąż pokutuje opinia brud-
nego, przemysłowego Śląska, ale ten 
obraz stopniowo się zmienia – mówi 
Aleksander Pietyra, dyrektor kato-
wickiego hotelu Novotel i dodaje, że 
obecnie bardzo ważne jest wsparcie 
obrazu katowickich przemian promo-
cją w innych regionach kraju: – Śląsk 
ma wiele do pokazania i trzeba o tym 
głośno mówić.

 Transformacja regionu wciąż trwa, choć korygowane są jej kierunki.  
Śląsk z jednej strony unowocześnia stare przemysły, a z drugiej szuka 

nowych dróg rozwoju. 

Siła spotkań

REGION I METROPOLIA

Katowice przyciągają 
wydarzenia w europejskiej, 
a nawet światowej skali. 
W grudniu odbędzie się  
tu szczyt klimatyczny ONZ 
(COP24). To kilkadziesiąt 
tysięcy gości i debata 
o globalnych problemach.
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Wiele osób, w tym Marcin Krupa, 
prezydent Katowic, mówi o modzie 
na Katowice, częściowo wprowadza-
nej przez osoby, które poznały nowe 
oblicze miasta podczas służbowego wy-
jazdu czy konferencji. 

– Wiele osób, które przyjeżdżają do 
Katowic w celach biznesowych, chętnie 
tu wraca, by np. z całą rodziną iść na 
koncert Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia w jednej z naj-
lepszych sal koncertowych świata, czy 
też wybrać się na jeden z katowickich 
festiwali muzycznych znanych w całej 
Europie. To doskonała promocja Kato-
wic – ocenił Marcin Krupa. 

Zdjęcia pokazujące Strefę Kultury czy 
przebudowany rynek także budują obraz 
Katowic jako miasta, gdzie warto przyje-
chać. Modernizacja infrastruktury, coraz 
bogatsza oferta kulturalna i wypoczyn-
kowa miasta sprawiają ponadto, że Ka-
towice stają się miastem, w którym coraz 
lepiej się żyje, a to ważny argument dla 
chcących inwestować i szukających pra-
cowników firm z sektora nowoczesnych 
usług biznesowych. To kolejna przecie-
rana ostatnio droga rozwoju.

 Teraz metropolia 
– Sektor nowoczesnych usług bizne-
sowych wywiera w naszej ocenie zna-
czący wpływ na rozwój regionu. Już te-
raz funkcjonuje tu ponad 90 centrów, 
w których zatrudnienie znalazło prze-
szło 20 tys. osób, z czego aż 92 proc. 
ma wykształcenie wyższe. Oznacza to, 
że centra usług wspólnych oraz firmy 
zajmujące się outsourcingiem zwięk-
szyły zatrudnienie o przeszło 24 proc. 
na przestrzeni lat 2016-18 – stwierdził 
Marcin Nowak, dyrektor zarządzający 
Capgemini, wiceprezes Związku Lide-
rów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)

Jego zdaniem wyróżnikiem regio-
nu jest też fakt, że pracownicy uloko-
wanych tu centrów posługują się aż  
32 językami obcymi.  

– Spodziewamy się dalszego przy-
rostu miejsc pracy w usługach bizne-
sowych w  Górnośląsko-Zagłębiow-

skiej Metropolii, według naszych ana-
liz w 2020 roku ich liczba przekroczy 
24 tys. – dodał Nowak.

Termin Metropolia może być w naj-
bliższym czasie kluczem do rozwoju 
regionu, który przez przyjeżdżających 
z innych województw i tak jest postrze-
gany jako jedno wielkie miasto. Niektó-
rzy z pytanych o to, co im się najbar-
dziej podobało w Katowicach podczas 
konferencji, w której brali udział, wy-
mieniało np. kopalnię Guido, zupełnie 
nie zdając sobie sprawy, że to... o trzy 
miasta dalej. 

Inwestorzy często nie rozumieją, 
dlaczego działka położona o kilka-
set metrów od miejsca, które oglą-
dali przed chwilą, to już całkiem inne 
warunki, całkiem inni partnerzy do 
rozmów, bo i całkiem inne miasto. 
Wspólny organizm da czterem dzie-
siątkom samodzielnych gmin całkiem 
nowe możliwości. 

– Górnośląsko-Zagłębiowska Metro-
polia to wielki potencjał gmin i miast, 
które ją tworzą. Jedno – nawet najwięk-
sze i najbogatsze, ale funkcjonujące sa-
modzielnie miasto, nie byłoby tak sil-
ne i nie miałoby tyle do zaoferowania, 
co synergia potencjałów wszystkich  
41 członków Metropolii. Uzupełnia-

my się, jesteśmy dla siebie wsparciem, 
bo wiemy, że działając razem, możemy 
przedstawić najlepsze propozycje. Me-
tropolia jest dla nas narzędziem do pod-
noszenia komfortu i jakości życia miesz-
kańców, a także do nadania jeszcze więk-
szej dynamiki rozwoju naszego obszaru  
– mówi Kazimierz Karolczak, prze-
wodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. Atutem metropo-
lii na pewno jest populacja 2,3 mln osób 
skupiona na terenie o dobrze rozwiniętej 
sieci dróg i połączeń kolejowych. 

W nowym organizmie wciąż uciera-
ją się lokalne czy indywidualne intere-
sy, co było widać po problemach z wy-
borem władz czy samej nazwy. Z drugiej 
strony samorządowcy myślą o uzupeł-
nianiu się, wyrównywaniu szans i moż-
liwości słabszych gmin, co ma pomóc 
w stworzeniu jednego, silnego organi-
zmu. Metropolitalny Fundusz Solidar-
ności zamiast planowanych pierwotnie 
60 mln złotych sięgnął ostatecznie  
100 mln i zostanie wykorzystany na 
99 projektów rozwojowych na terenie 
36 gmin. Umiejętne wykorzystanie atu-
tów każdej z wchodzących w skład me-
tropolii miejscowości to warunek jej 
ekonomicznego sukcesu.  

piotr.myszor wnp.pl

REGION I METROPOLIA



56

  
  

fo
to

: 
K

rz
ys

zt
o

f 
M

at
u

sz
yń

sk
i

MIEJSCA I WYDARZENIA

 European Start-up Days 
Na dwa dni – 15 i 16 maja – katowickim 
Spodkiem zawładną twórcy i właścicie-
le start-upów, czyli małych, innowacyj-
nych spółek. Przyjeżdżają do Katowic, 
by spotkać się z menedżerami dużych 
firm i wielkich koncernów. Będą ich 
przekonywać do swoich koncepcji, li-
cząc na wsparcie organizacyjne, inte-
lektualne, no i oczywiście finansowe.   

Stu z najciekawszymi pomysłami 
zdobyło prawo do zaprezentowania 
się w Spodku. Najlepszym nadany zo-
stanie tytuł „Winner”.  Wezmą udział 
w Gali Zwycięzców, która zwieńczy 
pierwszy dzień „European Start-up 
Days” i drugi dzień Kongresu – głów-
na płyta Spodka, 15 maja, godz. 20.00.   

  Inwestor bez granic 
To konkurs redakcji portalu WNP.PL. 
Promuje dokonania zagranicznych in-
westorów działających w Polsce i pol-

skie firmy odnoszące sukcesy na zagra-
nicznych rynkach. Ci pierwsi wnoszą 
nader cenny wkład w rozwój naszej 
narodowej gospodarki, drudzy bu-
dują w świecie prestiż polskiej marki, 
przecierają szlaki innym, rodzimym 
firmom. Uhonorujemy tych najlep-
szych. Zwycięzcy wyłonieni zosta-
ną w drodze głosowania czytelników 
portalu i otrzymają tytuł Inwestora 
Bez Granic 2018. Gala laureatów od-
będzie się pierwszego dnia Kongresu 
o godz. 19.00.  

 Top Inwestycje Komunalne 
W tym plebiscycie redakcja PortaluSa-
morzadowego.pl wyróżni lokalne samo-
rządy, które z powodzeniem zrealizo-
wały znaczące przedsięwzięcia inwesty-
cyjne. Takie, które wywarły największy 
wpływ na gospodarkę i standard życia 
mieszkańców regionów, miast, gmin 
i osiedli.  

Uroczystą galę laureatów plebiscy-
tu zaplanowano na 15 maja o 19.00.  

 Liderzy Przyszłości 
To czwarta edycja tego przedsięwzięcia. 
Organizujemy je z myślą o studentach 
niezależnie od ich naukowej specjaliza-
cji. Stworzyliśmy im możliwość uczest-
niczenia w Europejskim Kongresie Go-
spodarczym na szczególnych zasadach.

Współorganizatorem całego przed-
sięwzięcia jest Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach.

Wykłady i spotkania odbywać się 
będą 14 i 15 maja w Centrum Nowo-
czesnych Technologii Informatycznych.

 Otwarcie biurowca .KTW 
Dwa lata temu, na Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym zaprezentowano 
makietę przyszłego kompleksu biuro-
wego, który firma TDJ Estate miała za-
miar stworzyć tuż obok katowickiego 
Spodka. Teraz właśnie dobiegła końca 
budowa pierwszego z jego dwóch gma-
chów. W trakcie Kongresu odbędzie 
się ponownie prezentacja biurowca. 

 Wyprawa w przeszłość 
Drugiego dnia Kongresu, 15 maja, za-
praszamy do zabytkowej kopalni srebra 
w Tarnowskich Górach.  

Wycieczkę rozpoczyna wizyta w Mu-
zeum Górnictwa. Potem zjeżdża się 40 m 
pod ziemię, by odbyć wędrówkę labiryntem 
kopalnianych chodników. Szczególną atrak-
cją jest przepłynięcie łodziami dawnego 
chodnika odwadniającego.   zkk wnp.pl

 Europejski Kongres Gospodarczy to w tym roku ponad 130 sesji  
 powiązanych z głównymi wątkami debaty  oraz kilka wydarzeń 

specjalnych, które dopełniają jego jubileuszową edycję.

Polecamy uwadze... 

European Start-up Days 
odbędzie się po raz trzeci.



  Już w grudniu Katowice staną się gospoda-
rzem Konferencji Narodów Zjednoczonych  
w sprawie zmian klimatu (COP24), najważ-
niejszego globalnego forum poświęconego 
światowej polityce klimatycznej, podczas któ-
rego zapadają decyzje o kluczowym znaczeniu 
dla świata. Przewiduje się, iż weźmie w nim 
udział około 40 tys. osób, w tym politycy, 
przedstawiciele nauki, organizacji pozarządo-
wych i biznesu z ponad 190 krajów. 

  Przedstawiciele ONZ, wizytujący Katowice w 
ubiegłym roku, z uznaniem wypowiadali się 
na temat przemiany miasta, jaka dokonała się 
w ostatnich latach, oraz naszej walki o czyste 
powietrze. Warto bowiem wspomnieć, że Ka-

towice są dziś wiodącym w kraju ośrodkiem 
pod względem skali wysiłków podejmowa-
nych przy niwelowaniu skutków wieloletniej 
degradacji środowiska. 
  Przykładem tych działań może być chociaż-
by zlokalizowana przy Spodku Strefa Kultury 
obejmująca obszar, na którym jeszcze w latach 
90. funkcjonowała kopalnia, a dziś ta prze-
strzeń jest uznawana za najodważniejszy pro-
jekt rewitalizacyjny w skali całego kraju. 

  Konferencja o zmianach klimatycznych, zor-
ganizowana w Katowicach, w sercu Śląska, 
zdaje się być doskonałą okazją do zaprezento-
wania starań podejmowanych na rzecz ochro-
ny klimatu i już osiągniętych sukcesów w tym 
obszarze. 

KATOWICE gospodarzem Szczytu
Klimatycznego ONZ - COP24



26-28 września 2018 r.
Międzynarodowe Centrum  
Kongresowe, Katowice

Zarezerwuj termin! 

Nowy 
Przemysł 
Expo





Płock to jedno z najpiękniej położonych nadwiślańskich 
miast Polski, miasto o bogatej historii i różnorodnej 
ofercie kulturalnej i turystycznej. W średniowieczu było 
jednym  z ważniejszych ośrodków administracyjnych             
i kulturalnych na ziemiach polskich, a na przełomie XI             
i XII wieku - faktyczną stolicą Polski. To również prężny 
ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem 
przemysłowym, wykwali�kowaną kadrą i rozwiniętą 
infrastrukturą okołobiznesową. 

Płock jest miastem wielu możliwości. To tu swoją 
siedzibę ma PKN ORLEN S.A. - potentat na rynku paliw 
płynnych i produktów petrochemicznych w Europie 
Środkowej. 

Znajduje się tu również fabryka odzieży dżinsowej Levi 
Strauss, wiodący na światowych rynkach producent 
maszyn rolniczych CNH oraz znany producent 
polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych 
technologii poliole�nowych Basell Orlen Polyole�ns, 
jak również inne �rmy z branży chemicznej                               
i ra�neryjnej.

Z myślą o inwestorach Władze Miasta przygotowały 
specjalną ofertę z nową infrastrukturą, planami 
zagospodarowania przestrzennego, konkurencyjnymi  
ulgami inwestycyjnymi, między innymi 200 ha terenu 
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Płock ma potencjał i gotowość zaangażowania się               
w projekty na potrzeby inwestorów, również te                      
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 
Płock posiada również wyjątkowy potencjał rozwoju 
sektora turystycznego. Malownicze położenie                        
w bezpośrednim sąsiedztwie rozległych lasów                         
i urokliwych jezior Pojezierza Gostynińskiego 
umożliwia uprawianie sportów wodnych, turystyki 
pieszej, konnej a także rowerowej. 

Urok miasta doceniany jest przez rzesze turystów, 
którzy odwiedzają miasto, również podczas 
międzynarodowych festiwali muzycznych takich jak 
Audioriver.



Płock to jedno z najpiękniej położonych nadwiślańskich 
miast Polski, miasto o bogatej historii i różnorodnej 
ofercie kulturalnej i turystycznej. W średniowieczu było 
jednym  z ważniejszych ośrodków administracyjnych             
i kulturalnych na ziemiach polskich, a na przełomie XI             
i XII wieku - faktyczną stolicą Polski. To również prężny 
ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem 
przemysłowym, wykwali�kowaną kadrą i rozwiniętą 
infrastrukturą okołobiznesową. 

Płock jest miastem wielu możliwości. To tu swoją 
siedzibę ma PKN ORLEN S.A. - potentat na rynku paliw 
płynnych i produktów petrochemicznych w Europie 
Środkowej. 

Znajduje się tu również fabryka odzieży dżinsowej Levi 
Strauss, wiodący na światowych rynkach producent 
maszyn rolniczych CNH oraz znany producent 
polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych 
technologii poliole�nowych Basell Orlen Polyole�ns, 
jak również inne �rmy z branży chemicznej                               
i ra�neryjnej.

Z myślą o inwestorach Władze Miasta przygotowały 
specjalną ofertę z nową infrastrukturą, planami 
zagospodarowania przestrzennego, konkurencyjnymi  
ulgami inwestycyjnymi, między innymi 200 ha terenu 
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Płock ma potencjał i gotowość zaangażowania się               
w projekty na potrzeby inwestorów, również te                      
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 
Płock posiada również wyjątkowy potencjał rozwoju 
sektora turystycznego. Malownicze położenie                        
w bezpośrednim sąsiedztwie rozległych lasów                         
i urokliwych jezior Pojezierza Gostynińskiego 
umożliwia uprawianie sportów wodnych, turystyki 
pieszej, konnej a także rowerowej. 

Urok miasta doceniany jest przez rzesze turystów, 
którzy odwiedzają miasto, również podczas 
międzynarodowych festiwali muzycznych takich jak 
Audioriver.



X edycja największej imprezy gospodarczej w Europie Centralnej to złożone organizacyjnie 
przedsięwzięcie o wielkiej skali, prestiżu i znaczeniu. 

Jego otwarty charakter, umożliwiający dziewięciu tysięcom Gości uczestniczenie w wydarzeniach Kongresu, to efekt zaangażowania 
szerokiego grona Partnerów. Dziękujemy za zaufanie i za współpracę – z nadzieją na jej kontynuację.

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego
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