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Skok Innowacyjny, jaki powinna wykonać Europa, by 
nie przegrać w globalnym wyścigu konkurencyjności. 
Więcej wolnego rynku i harmonizacji prawa, mniej par-
tykularnych interesów. Atrakcyjność dla inwestorów, 

bezpieczeństwo energetyczne, ekspansja i partnerska współ-
praca na nowych rynkach. Wnioski z tegorocznego VII Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego nie niosą gotowych recept, bo 
nie taka jest rola otwartych debat. Synteza trzech dni dyskusji 
niesie jednak przesłanie dla Europy – borykającej się z proble-
mami wewnętrznymi i  szukającej nowej formuły rozwojowej 
w niestabilnym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

Nowa pokryzysowa, ale wcale nie łatwiejsza, rzeczywistość 
każe weryfikować utarte sądy czy eurozłudzenia. Ręka żadne-
go państwa ani żaden ruch brukselskiej administracji nie roz-
wiążą w cudownie prosty sposób problemów gospodarczych, 
nie wypchną Europy ze stagnacji. Publiczne inwestycje nie 
napędzą zbyt wolno kręcących się kół europejskiej machiny 
gospodarczej. Trzeba przekonać inwestorów prywatnych, że 
Europa to atrakcyjne miejsce do inwestowania.

Takie fundamentalne konstatacje przyniosły już pierwsze 
debaty Kongresu. Wysocy przedstawiciele unijnej administra-

cji apelowali o  to, by przedstawiciele biznesu przekazywali 
instytucjom unijnym, jak powinny modyfikować i  regulować 
rynek UE, by wspomóc inwestycje. Głos biznesu, inwestorów, 
praktyków gospodarki jest tak ważny, bo „Bruksela nie zawsze 
wie, jak jest naprawdę” .

Zbyt niska innowacyjność to wspólny problem całej Europy. 
Przełomu nie będzie bez usunięcia barier regulacyjnych, bez 
zachęt podatkowych, bez sprawnego systemu wsparcia w go-
spodarce tego, co nowatorskie, kreatywne i efektywne.

Europa, wykorzystując swoje tradycyjne atuty i inwestując 
w zaufanie i partnerstwo, musi szukać swoich nowych szans 
poza granicami, na nowych dynamicznych rynkach – m.in. 
w Afryce i Azji.

Więcej wolności w gospodarce 
i na rynku, więcej odwagi 

w inwestowaniu, w innowacjach 
i w ekspansji. Ale także wspólne 

bezpieczeństwo i pogłębianie 
integracji, by wykorzystać 

wspólne atuty. VII Europejski 
Kongres Gospodarczy 

wskazał kierunki myślenia 
o europejskiej przyszłości.
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Najważniejsza część Planu Junckera 
obejmuje pogłębienie i harmonizację 

unijnego rynku wewnętrznego.
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Europa
potrzebuje 

przełomu
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G Ł Ó W N E  N U R T Y

Inwestycje w Europie. Finanse, regulacje, wzrost

Trzysta miliardów euro ma ożywić tak potrzebne Europie inwe-
stycje i napędzić wzrost. Do niedawna tylko pomysł, budzący nie-
skrywane kontrowersje, przybiera postać konkretu. Inna sprawa 
– zastrzegano ostrożnie w trakcie Kongresu – czy konstruowany 
mechanizm zadziała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli...

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) będzie dys-
ponował bazą kapitałową w wysokości 21 mld euro, która ma spro-
wokować inwestycje o wartości 315 mld euro w latach 2015-17. 

Przewiduje się, że w ramach tej kwoty nakłady o wartości 
240 mld euro przypadną na sektory strategiczne (infrastruk-
tura transportowa, energetyczna, teleinformatyczna, bada-
nia i  rozwój), a  75 mld euro zasili sektor małych i  średnich 
przedsiębiorstw.

Ale to nie pieniądze stanowią główny problem i wyzwanie 
dla europejskich polityków i inwestorów. 

Zbyt dużą wagę przywiązuje się do wysokości środków w ra-
mach Planu Junckera, zbyt małą zaś – do jakości konkretnych 
propozycji. Projekty proponowane do Planu Junckera muszą 
być dobre z punktu widzenia całej Unii, a nie tylko interesów 
krajów członkowskich, a przy tym muszą zainteresować kapitał 
prywatny. Jakość dotychczas (tj. do kwietnia 2015 r.) zgłasza-
nych projektów oceniano w trakcie Kongresu sceptycznie.

Kluczowym mechanizmem i narzędziem Planu ma być sku-
teczna i  zauważalna dla przedsiębiorców poprawa otoczenia 
regulacyjnego, która stworzy lepsze warunki do inwestowania 
w Unii. Idzie głównie o eliminację barier, utrudniających reali-
zację inwestycyjnych przedsięwzięć. 

Plan przewiduje działania legislacyjne, obejmujące reformy 
w sektorze energii, stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego, 
reformę rynku usług i produktów, budowę unii rynków kapita-
łowych, zmiany w obszarze transportu czy wspieranie badań 
naukowych i innowacji.

Nurt tematyczny związany z inwestycyjną ofensywą w Eu-
ropie wchodzi w ścisłe relacje z takimi tematami Kongresu, jak 
zamiany w UE służące podnoszeniu poziomu integracji i spój-
ności Wspólnoty, wzrost innowacyjności europejskiej gospo-
darki czy reindustrializacja.

Energia, klimat, przemysł. Trzy w jednym

O żadnym z tych tematów nie da się rozmawiać osobno – w ode-
rwaniu od pozostałych kontekstów – taka teza zaproponowa-
na uczestnikom debat poświęconych energetyce, polityce kli-
matycznej i  idei industrializacji zdecydowanie potwierdziła się 
w toku Kongresu.

Współpraca krajów Unii Europejskiej w dziedzinie energetyki 
nie tylko zwiększa bezpieczeństwo energetyczne wspólnoty. 
Jest także ważnym krokiem w walce o ochronę klimatu. Wspól-
ny rynek energii to oczywisty impuls rozwoju nowoczesnej 
energetyki – bardziej przyjaznej środowisku przy lepszym za-
spokajaniu zapotrzebowania na bezpieczną, dostępną energię.

Osiągnięcie celów polityki ochrony klimatu nie będzie moż-
liwe bez stosowania nowych technologii; więcej – polityka 
ochrony klimatu może stać się czynnikiem stymulującym inno-
wacyjność w branży energetycznej.

Polityki energetycznej UE nie można zredukować do wy-
miaru związanego z emisjami CO2 i  ich wpływem na produk-
cję przemysłową. Nowa energetyka, nowoczesny przemysł 
i ochrona klimatu powinny się wzajemnie wzmacniać.

Reindustrializacja, idea, której realizacja nie przebiega w Eu-
ropie tak, jak zakładano, powinna być prowadzona w sposób 
niskoemisyjny i konkurencyjny. Kierunek ten potwierdzili sze-
fowie państw UE (ostatnio w marcu 2015 r. ).

Zagrożenie dla odbudowy przemysłu i, szerzej, dla konku-
rencyjności Europy stwarza jednak wysoka cena energii będąca 

w  dużej mierze skutkiem polityki klimatycznej i  fiskalnej. To 
politycy, jak przekonywali w trakcie Kongresu przedstawiciele 
wielkiego biznesu przemysłowego, zadecydują, czy produkty 
poszczególnych branż będą wytwarzane w Europie, czy w in-
nych rejonach świata.

W polityce energetycznej Brukseli zbyt dużo jest wymuszeń, 
za mało zachęt; winna ona w  większym stopniu uwzględniać 
specyfikę gospodarek różnych krajów, ich zasoby i  uwarunko-
wania geograficzne. Z uwagi na inny punkt startu niż w krajach 
„starej Unii”, celom polityki energetyczno-klimatycznej w  no-
wych państwach członkowskich powinny towarzyszyć skuteczne 
mechanizmy kompensacyjne.

Unijna polityka energetyczna musi też brać po uwagę wyda-
rzenia zewnętrzne, jak choćby konflikt na Ukrainie. W tym kon-
tekście niezwykle istotne jest budowanie międzynarodowych 
połączeń elektroenergetycznych i gazowych. 

Kluczową kwestią dla bezpieczeństwa  
energetyczngo UE jest budowa transgranicznych 

połączeń gazowych i energetycznych.

Oparta na innowacjach 
reindustrializacja to szansa na 

przyspieszenie rozwoju całej Europy. 
W tym procesie warto wykorzystać 

spadek światowych cen ropy i gazu.
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Z  rozwojem połączeń transgranicznych zwykle łączy się 
hasłowo integrację krajowych rynków energii w UE i budowę 
wspólnego rynku energii. Tymczasem do powstania wspól-
nego rynku jest w istocie nadal bardzo daleko, bo m.in. re-
gulacje krajowe są nadal bardzo różne – brakuje zharmoni-
zowanych zasad wsparcia źródeł odnawialnych i stosowania 
szeroko pojętej pomocy publicznej.

Unia Europejska pozostanie światowym liderem w  walce 
ze zmianami klimatu, co nie zmienia faktu, że odpowiada ona 
jedynie za ok. 11 proc. globalnej emisji CO2. Ważne, by walkę 
z  globalnymi przecież zmianami klimatu prowadzono w  ska-
li świata – na zasadzie konsensusu. Jeżeli jednak działania te 
będą w praktyce prowadziły do utraty konkurencyjności i sta-
gnacji gospodarczej, to niezwykle trudno będzie przekonać do 
nich społeczeństwa i decydentów.

Europa, wystawiona na ryzyka związane z  polityczną nie-
stabilnością, stawia za cel bezpieczeństwo energetyczne, 
o którym – podobnie jak o ochronie klimatu i reindustrializacji 
– musi nauczyć się mówić jednym, wspólnotowym językiem. 
Przykładem takiego europejskiego współdziałania i komunika-
cji będą nowe ramy prawne dotyczące rynku gazu w UE, które 
mają zwiększać solidarność państw członkowskich, zwłaszcza 
w sytuacjach awaryjnych.

Innowacyjność w gospodarce. Czas działania

Brak innowacyjności to problem całej Europy – niezależnie 
od faktycznego poziomu innowacyjności gospodarek krajów 
członkowskich. Chociaż wiele europejskich przedsiębiorstw 
plasuje się w  czołówkach rankingów innowacyjności, to Eu-
ropa nie ma powodów do zadowolenia – wiele przedsięwzięć  
przenosi się do bardziej przyjaznego innowacjom otoczenia 
biznesowego – np. do Stanów Zjednoczonych. W efekcie Stary 
Kontynent traci znaczenie na globalnej mapie gospodarczej. 

Główne powody takiego stanu rzeczy to problemy z  fi-
nansowaniem działalności innowacyjnej, przeregulowanie 

gospodarki i związana ściśle z tymi dwoma czynnikami awersja 
do ryzyka wśród przedsiębiorców.

W  trakcie kilku debat poświęconych różnym aspektom in-
nowacyjności podano w wątpliwość tezę, że w krajach uzna-
wanych za bardziej innowacyjne przedsiębiorcy są bardziej 
skłonni do ryzyka. Jeżeli w Europie projekty innowacyjne nie są 
realizowane, to po prostu oznacza, że przedsiębiorcy nie mają 
odpowiednich warunków, by je realizować. Dlatego konieczne 
jest usunięcie barier dla innowacyjności w państwach człon-
kowskich Unii. 

Innowacyjne przedsięwzięcia przynoszą krociowe zyski, 
ale są i  pozostaną znacznie bardziej ryzykowne od standar-
dowej działalności gospodarczej. Akceptacja dla ryzyka w tej 
dziedzinie to kluczowe wyzwanie dla przedsiębiorców, ale też 
administracji państwowej, która musi to ryzyko uwzględniać 
np. przy rozliczaniu unijnych funduszy czy działaniach aparatu 
skarbowego. 

Częstą reakcją na innowacyjne propozycje i projekty mające 
korzystać z publicznych środków jest odmowa motywowana 
niechęcią do ryzyka. Paradoksalnie z tych samych źródeł sły-
szymy narzekania na niską innowacyjność Europy. Wpisanie 
skalkulowanego i zminimalizowanego ryzyka w działania ad-
ministracji wydaje się szczególnym wyzwaniem.

W kontekście proinnowacyjnych zmian w prawie z uznaniem 
spotkał się projekt polskiej ustawy o wspieraniu innowacyjności, 
zawierający m.in. ulgi podatkowe na działalność badawczo-roz-
wojową. Podkreślano, że takie mechanizmy sprawdzają się w USA.

Wprowadzone w  rozpoczynającej się właśnie unijnej per-
spektywie budżetowej zmiany w  finansowaniu działalności 

Kluczowe jest kierowanie funduszy na projekty 
badawczo-rozwojowe za pośrednictwem przemysłu. 
Zwiększa to szanse na ich wdrożenie z zyskiem. 
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badawczo-rozwojowej dają nadzieję na rozkwit innowacyjnych 
technologii. Kluczowe jest kierowanie funduszy na projekty 
B+R za pośrednictwem przemysłu, zwiększa to szanse na ich 
wdrożenie z zyskiem. 

Etap europejskiej debaty o ogólnych założeniach europej-
skiej polityki proinnowacyjnej mamy za sobą. Czas na działania 
i  konkretne rozwiązania, o  które będzie trudno, jeśli Europa 
(naukowcy, biznes, administracja) nie zrozumieją, iż innowa-
cje nie ograniczają się do prac badawczo-rozwojowe i nowych 
wynalazków. To przede wszystkim ich komercjalizacja – wdro-
żenie do masowej produkcji, dostarczenie na rynek i wreszcie 
zysk, który jest celem każdej działalności biznesowej.

Polska, zajmująca w europejskich rankingach innowacyjno-
ści odległe miejsca, jest przykładem kraju na etapie przeobra-
żeń – dojrzewania do innowacyjności. Dotychczasowe suk-
cesy polskiej gospodarki obywały się bez znacznego wkładu 
innowacji, a przedsiębiorcy uznawali taką działalność za nad-
miernie ryzykowną. Bez innowacji dalszy rozwój jest jednak 
niemożliwy. 

Wdrażane w ostatnich kilkunastu miesiącach programy wspar-
cia dla innowacji zaczną przynosić w Polsce owoce. Poszczególne 
elementy – zmiany instytucjonalne i prawne, inwestycje w infra-
strukturę badawczą, naukową i edukacyjną – powoli zaczynają 
składać się w przyjazny innowacjom „ekosystem”. 

Szczególną rolę w  procesie modernizacji kraju może ode-
grać młode, otwarte na nowości i  zmiany pokolenie, które 
zrozumie, że bez innowacji kraj nie będzie się rozwijał szybko 
i zgodnie z ich aspiracjami. 

Nie ma i nie będzie jednak recepty na stworzenie innowacyj-
nego przedsiębiorstwa – także debaty Kongresu nie przyniosły 
uniwersalnego przepisu. Prezentowane przypadki dowodziły, 
że sukces zależy od branży, otoczenia rynkowego, wielkości 
podmiotu. Innowacyjność musi być jednak niejako „wpisana 
w DNA firmy”; nie wystarczy wdrożenie pomysłu czy realizacja 
pojedynczego programu, innowacyjności musi być podporząd-
kowana całość funkcjonowania przedsiębiorstwa, filozofia za-
rządzania i mentalność załogi.

Państwo i gospodarka

W czasie kryzysu i w następstwie bolesnych doświadczeń poja-
wia się przyzwolenie, a nawet oczekiwanie na ingerencję pań-
stwa w gospodarkę. Z drugiej strony wiadomo, że to wolność 
gospodarcza daje narodom bogactwo. Obecna czy oczekiwana 
rola państwa w gospodarce, w kreowaniu wzrostu czy stabili-
zowaniu sytuacji w zagrożonej stagnacją Europie była jednym 
z głównych nurtów tegorocznego Kongresu.

Europejskie kraje, które przeszły transformację ustrojową, 
dzielą między siebie elementarne doświadczenie o  znacze-
niu wolności gospodarczej i własności prywatnej dla rozwoju 
z różnym jednak stosunkiem do roli państwa w gospodarce. 

Przykład Polski dowodzi, że kraje, które bardziej konse-
kwentnie poszły w kierunku wolności gospodarczej i państwa 
prawa, uzyskały wyższy wzrost gospodarczy. Przeszłe sukcesy 
nie są jednak gwarancją przyszłych osiągnięć. Bez większej 
dawki reform Polska i inne kraje centralnej Europy trwale spo-
wolnią rozwój gospodarczy.

Państwo i przedsiębiorstwa są (lub być powinny) po „jednej 
stronie barykady” jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. I tu jednak 
doświadczenia są różne. Biznes w wielu krajach Europy uważa, 
że państwo jest bardziej zagrożeniem niż współpracownikiem.

Państwo jako lider w  gospodarce utrudnia jej funkcjono-
wanie, czego przykładem jest konkurowanie prywatnego 
przedsiębiorstwa z  przedsiębiorstwem państwowym funk-
cjonującym na fundamencie innych kryteriów i celów. Szkodę 
gospodarce przynosić może nie tylko państwo w roli gospodar-
czego aktora – z  jednej strony uprzywilejowanego, z drugiej 
strony obarczonego i skrępowanego politycznymi obowiązka-
mi – lecz także państwo jako zbyt gorliwy regulator, nieumie-
jący przewidzieć ekonomicznych skutków wprowadzanych roz-
wiązań prawnych i norm.

W  trakcie Kongresu formułowano generalne zalecenie 
(słuszne teoretycznie, lecz trudne w codziennym stosowaniu), 
że powinniśmy mieć tyle rynku i tyle wolności, ile się da, i tyle 
interwencji państwa, ile jest potrzebne. Tego typu porozumie-
nie stanowi podstawę polityki, która sprawdza się np. w przy-
padku Niemiec.

W wysoko rozwiniętych gospodarkach europejskich proble-
mem staje się zbyt wysoki poziom i zakres dotacji dla sektora 
prywatnego. Działanie państwa winno być w większym stopniu 
skierowane na łączenie przedsiębiorczości i  edukacji, by sty-
mulować kreatywność i nie zabijać ducha przedsiębiorczości.

Społeczne oczekiwania co do roli państwa w pokryzysowym 
krajobrazie gospodarczej Europy, których w  obecnej sytuacji 
nie sposób lekceważyć, winny uwzględniać obok celów poli-
tyki gospodarczej także jej narzędzia. Z pewnością bezpośred-
nia, doraźna ingerencja w branże, dolegliwy dla europejskiego 
rynku i wymiany gospodarczej protekcjonizm czy pełnienie roli 
właściciela w firmach są metodami bardziej „inwazyjnymi” niż 
transparentne działania aktywnego, ale poddanego ściślejszej 
kontroli regulatora.

Nie wolno jednak zapominać, że przed państwem w czasach 
niestabilności stoją wyzwania związane z uspołecznieniem ryzyka 
gospodarczego i inwestycyjnego – to niekiedy warunek wzrostu 
w dziedzinach szczególnie eksponowanych na zagrożenia i ryzyko 
polityczne. 

Integracja, spójność, infrastruktura

Bez spójnego systemu przesyłowego energii elektrycznej 
i gazu, a także transportu drogowego i kolejowego, Unia Eu-
ropejska traci na konkurencyjności. Nowa perspektywa unijne-
go budżetu stwarza szanse do dalszej integracji europejskiej 
infrastruktury. Inwestowanie w  przestrzenną, funkcjonalną 
spójność Europy to uchwytny, praktyczny wymiar integracji, 
potencjalne źródło przewag, motor koniunktury.

Nie uda się osiągnąć wyższego stopnia integracji i spójno-
ści ani lepszej jakości wspólnego rynku w Europie bez nowych 
transgranicznych połączeń w zakresie energii, w sieci drogowej 
i kolejowej oraz telekomunikacyjnej. Bez transgranicznych po-
łączeń infrastrukturalnych kraje Unii nie będą mogły wykorzy-
stać atutów, jakie niesie wspólnota. Scalanie wewnętrznego 
rynku to wielkie wyzwanie dla całej Unii.

Akceptacja w działalności innowacyjnej dla ryzyka 
to kluczowe wyzwanie dla przedsiębiorców, ale też 

administracji państwowej.

Dyskusja ma temat równowagi 
pomiędzy sektorem prywatnym 

a wolnością rynku zawsze będzie 
debatą polityczną.
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Mnóstwo pracy pozostało do zrobienia w  ujednoliceniu 
transportu Europie. W przypadku dróg dotyczy to choćby wpro-
wadzenia jednolitego systemu poboru opłat, a na kolei – za-
tarcia różnic związanych z  odmienną szerokością torów oraz 
systemami bezpieczeństwa i trakcji.

Potencjalne znaczenie tzw. Korytarza Północ-Południe rośnie 
w kontekście obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej zwią-
zanej m.in. z konfliktem na wschodzie Europy. Korytarz stałby się 
katalizatorem wzrostu gospodarki. Stworzyłby trwałe powiązania 
Europy Centralnej z Europą Zachodnią i podniósłby poziom bez-
pieczeństwa energetycznego regionu. Nowe i wydajniejsze połą-
czenia transportowe i telekomunikacyjne zwiększyłyby konkuren-
cyjność całej UE.

Zrealizowane i  planowane inwestycje w  europejskiej sie-
ci przesyłu gazu powinny stopniowo przekładać się na coraz 
bardziej rynkowe ceny błękitnego paliwa dla państw Europy 
Centralnej oraz krajów bałtyckich.

Idea Unii energetycznej i  wspólnego europejskiego rynku 
energii jest obecna w kongresowej debacie od lat – Kongres de 
facto antycypował europejskie zainteresowanie tym tematem. 

W tym roku zwracano szczególną uwagę, że bez praktycz-
nej realizacji technicznego, infrastrukturalnego wymiaru Unii 
energetycznej nie będzie możliwości wymiany zasobów ener-
getycznych. Idealnym rozwiązaniem, jak postulowali przed-
stawiciele krajów bałtyckich, byłoby połączenie energetyczne 
krajów UE, sięgające od Helsinek do Lizbony. 

O  wyjątkowej wadze połączeń międzysystemowych de-
cyduje nie tylko bezpieczeństwo. Interkonektory pozwalają 

budować jednolite krajowe rynki energii i  unikać zaburzeń  
– zjawisk niekontrolowanych i niepożądanych z punktu widze-
nia funkcjonowania systemów energetycznych.

UE winna być rynkiem energetycznym dla wszystkich, a  nie 
dla wybranych – postulowano w trakcie jednej z debat. Ma temu 
sprzyjać spójne otoczenie regulacyjne dla wszystkich firm. Nie wy-
starczy wybudować interkonektory, musimy wiedzieć, jak je dobrze 
wykorzystywać.

Europa w globalnej gospodarce. Ekspansja i współpraca

Eksport to za mało. Wyjście firmy na obce rynki – z  inwesty-
cjami i fuzjami – to coraz częściej warunek konieczny dalszego 
rozwoju. Europa w pokryzysowych kłopotach jest zbyt ciasnym 
rynkiem dla wielu ambitnych, niekoniecznie olbrzymich firm. 
Wpisanie do swojej strategii ekspansji na rynki zagraniczne, nie-
kiedy odlegle, staje się coraz częściej biznesową koniecznością. 

Tymczasem wiele firm w swoich planach rozwojowych nie 
bierze pod uwagę internacjonalizacji. Stereotypowe myśle-
nie, zamykanie się w swoim otoczeniu, brak wiary we własne 
kompetencje są barierami wejścia na globalne rynki. Należy to 
zmienić, m.in. przez dzielenie się wiedzą.

Europa zachowała wiele przewag, atrakcyjnych w relacjach 
gospodarczych z  innymi regionami świata, w  tym z  krajami 
afrykańskimi. Prócz wysokiej jakości technologii i produktów, 
proponuje często partnerską współpracę. Na tym fundamencie 
można budować długotrwałe relacje.

W  polu zainteresowania uczestników kilku ostatnich Eu-
ropejskich Kongresów Gospodarczych pozostaje kontynent 
afrykański jako stosunkowo bliski i niezwykle obiecujący jeśli 
chodzi o tempo rozwoju i związane z tym możliwości gospo-
darczego zaangażowania się europejskiego biznesu.

Afryka i  Europa mają wspólną historię i  powinny mieć 
wspólną przyszłość.

Afryka to miliardowy rynek ludzi i bogactwo zasobów na-
turalnych. Na tym kontynencie znajduje się ponad połowa 

Bez transgranicznych połączeń 
infrastrukturalnych, kraje Unii nie 
będą mogły wykorzystać atutów, 
jakie niesie wspólnota.
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najszybciej rozwijających się gospodarek świata. W ostatnich 
latach kontynent ten rozwijał się w średnim tempie ponad 5 
proc. rocznie, a wydatki konsumpcyjne rosły tam w tempie 4 
proc. – wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie się utrzy-
mywał w przyszłości. Prognozy mówią, że dzięki tak dynamicz-
nemu rozwojowi w ciągu 10 kolejnych lat Afryka będzie konty-
nentem z 300 milionami konsumentów z klasy średniej. 

Potencjał współpracy między krajami afrykańskimi a Europą 
Centralną jest duży – nadal jednak brakuje przełomu.

Najważniejsze dla afrykańskich gospodarek są inwestycje 
i  to inwestycje bezpośrednie. Z  tego punktu widzenia należy 
zauważyć pozytywną ewolucję poziomu zagranicznych inwe-
stycji europejskich podmiotów, zwłaszcza jeśli uwzględnimy 
kryzys finansowy. Warto przy tym pamiętać, że kończy się czas 
prostej wymiany handlowej. Wkrótce ci, którzy nie będą potra-
fili zainwestować, nie będą mogli kupować i sprzedawać.

Rośnie zaangażowanie większych europejskich podmiotów 
w Afryce – przecierają oni szlak mniejszym firmom. Wspieranie 

się na nowych rynkach jest równie ważne jak rzetelna informa-
cja i komunikacja.

Zdecydowanie skończył się w relacjach krajów Europy Cen-
tralnej etap przecierania szlaków. Nadszedł etap wspólnych 
projektów, inwestowania w  kapitał ludzki, w  przedsiębior-
czość. Afrykańskie kraje są otwarte na przejęcie wszelkich 
doświadczeń i know-how od krajów europejskich. Szczególnie 
cenne, jak podkreślano, może być doświadczenie krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej, które przeszły głęboką transforma-
cję ustrojowo-gospodarczą i  unikatową wiedzą mogą dzielić 
się z państwami afrykańskimi stojącymi u progu lub będącymi 
w trakcie równie dynamicznych przeobrażeń.

Inwestorzy chcący wejść na rynki Afryki szukają bezpieczeń-
stwa i stabilizacji w krajach, w których chcą inwestować. Opie-
ranie się na doniesieniach popularnych mediów może stworzyć 
wypaczony obraz kontynentu afrykańskiego. 

Na przeszkodzie w  porozumieniu – niezbędnym, by roz-
począć współpracę – stoją żywe po obu stronach stereotypy 
związane z kolonialną przeszłością. 

Pod tym względem z oczywistej przewagi mogą korzystać 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które nie wywołują w Afry-
ce podobnych skojarzeń. Przeciwnie, nie należą do rzadkości 
przypadki osób z  establishmentu krajów afrykańskich, które 
przed kilkudziesięciu laty kształciły się w krajach tego regionu 
Europy – ich dobre relacje np. z Polską to kapitał wart uwagi.

Chiny aktywnie i skutecznie uczestnicząc we wzroście go-
spodarczym Afryki, oferują prostą wymianę: infrastruktura 
i dostęp do tanich dóbr w zamian za surowce. Z Ameryki czy 
z  Europy płynie inne przesłanie dla Afryki: „restrukturyzuj-
cie się, likwidujcie korupcję, a  my wam pomożemy.” W  tym 
kontekście widać, jak ważne dla współpracy gospodarczej 
są różnice w systemach wartości. Mieszkańcy Afryki, o  czym 
przypominano na kongresowym forum, nie absolutyzują zy-
sku w  jego finansowej postaci; ważna jest dla nich religia, 
rodzina i związki międzyludzkie, rozwój społeczny rozumiany 
jako interes wspólnoty, a  nawet radość życia czy... muzyka. 
Wśród wartości, jakie Europa może – bez narzucania i poczu-
cia wyższości – przekazywać krajom afrykańskim, jest m.in. 

podejście do partnerów w biznesie zgodnie z kulturą europej-
ską, która stawia wysoko takie relacje jak moralność, poszano-
wanie człowieka i owoców jego pracy. 

Chiny i europejskie relacje z tą olbrzymią gospodarką były 
tematem debat nie tylko w kontekście afrykańskim, lecz w ob-

liczu nowego rozdziału w  relacjach gospodarczych Chin ze 
światem. Służyć ma temu m.in. stworzenie tzw. Nowego Je-
dwabnego Szlaku. Logistyka staje się coraz częściej elemen-
tem decydującym o podjęciu współpracy między tak odległymi 
rejonami świata jak Europa i Państwo Środka.

 Unia Europejska pozostaje głównym partnerem handlowym 
Chin, ale w chińskiej świadomości zaczęła się pojawiać Europa 
Środkowo-Wschodnia jako osobny, ważny kierunek inwesto-
wania. Chiny otwierają się tu na współpracę, a równocześnie 
coraz więcej uwagi zwracają na rozwój wewnętrzny. Koopera-
cja i wzajemne wspomaganie się europejskich firm może być 
warunkiem sukcesu na chińskim rynku. Ważne też, by mieć 
innowacyjne produkty, na które chiński rynek jest teraz szcze-
gólnie otwarty.

W ramach Kongresu odbyło się spotkanie Rady Biznesu Chi-
ny-kraje Europy Środkowo-Wschodniej, która ma pobudzać 
współpracę gospodarczą w obszarze wzajemnych inwestycji, 
handlu oraz kooperacji technologicznej, jak również dążyć do 
zrównoważenia wymiany gospodarczej między jej członkami. 

Europa – USA. Transatlantyckie nadzieje i obawy

Nikogo nie trzeba już przekonywać, jakie wyzwania i  poten-
cjalne korzyści niesie dla naszego kontynentu i  dla Polski 
umowa Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu 
i Inwestycji (TTIP). 

Porozumienie to ma daleko większe znaczenie niż tylko go-
spodarcze. To układ o wymiarze geopolitycznym, umożliwiają-
cy rzucenie drugiej kotwicy dla współpracy transatlantyckiej. 
Europa i  Stany Zjednoczone mają jednak ograniczony czas 
otwarcia „okienka” negocjacyjnego. Obu stronom grozi albo 
podpisanie układu ograniczonego tylko do liberalizacji han-
dlu, co wypaczy jego pierwotne założenia i  na co nie godzą 
się pewne grupy przemysłowe (np. sektor motoryzacyjny), albo 
odłożenie dalszych negocjacji na bliżej nieokreślony czas. 

Zagrożeń dla układu jest sporo – także dlatego, że dotych-
czas nie poruszano spraw najtrudniejszych. Jednak skutki nie-
podpisania układu mogą paradoksalnie przynieść więcej bole-
snych dla gospodarki skutków niż jego podpisanie.

Problematyka transatlantyckiego porozumienia  mówi wiele 
o Europie i europejskiej gospodarce. Z całą ostrością widać, że 
niezbędna jest reforma wspólnotowych regulacji i dostosowa-
nie ich do rynkowych wymogów globalnej gospodarki. Po to, 
by TTIP okazało się dla Unii korzystne, potrzebuje ona nie tylko 
twardych negocjacji z Amerykanami, ale też zmiany myślenia 
o  przepisach, które blokują konkurencyjność europejskiego 
przemysłu.

Analiza Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) 
wskazuje, że pozytywne skutki układu nie będą jednako-
wo korzystne dla obu stron, jak również mogą w różnej skali 
dotyczyć różnych krajów europejskich. Dlatego UE powinna 

Potencjał współpracy między krajami 
afrykańskimi a Europą Centralną jest duży  

– nadal jednak brakuje przełomu. 

Logistyka staje się coraz częściej 
elementem decydującym o podjęciu 

współpracy między tak odległymi 
rejonami świata jak Europa i Chiny.
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rozważyć też zastosowanie specjalnych środków ochrony dla 
niektórych sektorów, aby miały czas na sprostanie konkurencji 
amerykańskich towarów.

Plusy i minusy tej umowy musi dokładnie skalkulować sektor 
energii i przemysł energochłonny w Europie Centralnej. Ale pro-
blem różnic cen energii w UE i w USA uderza w nadrzędny cel, 
nakreślony przez Unię Europejską – chodzi o reindustrializację 
i wzrost średnio do 20 proc. udziału przemysłu w unijnym PKB.

Jednym z sektorów najbardziej narażonych na konkurencję 
wyrobów amerykańskich jest przemysł chemiczny. Procesowi 
ucieczki linii produkcyjnych do Stanów można zapobiec m.in. 
przez dodatkowy punkt negocjacji, zapewniający eksport gazu 
amerykańskiego do Europy. 

Pomyślne zakończenie negocjacji miałoby też znaczenie 
dla zatrzymania uwagi biznesu amerykańskiego na Europie 
– „konkurentem” TTIP jest bowiem negocjowana równolegle 
umowa o wolnym handlu 11 krajów w strefie Pacyfiku. 

Młodzi Europejczycy. Niewykorzystana energia

Bezrobocie wśród młodych to problem polityczny całej Europy, 
a  nawet kwestia utrzymania jej jedności. W  przeżywających 
poważne problemy gospodarkach południa Europy wśród 
młodych ludzi, którzy pomimo ukończonych szkół nie potrafią 
znaleźć pracy, narasta frustracja przekładająca się na posta-
wy antyeuropejskie, na kwestionowanie sensu istnienia całej 
wspólnoty unijnej.

Próbę zmierzenia się z  tymi problemami tegoroczny Euro-
pejski Kongres Gospodarczy podjął poprzez nowy projekt EEC 
– Liderzy Przyszłości. Jego celem jest stworzenie przestrze-
ni włączającej w europejską debatę przyszłych liderów życia 
gospodarczego i  politycznego, zwiększenie udziału młodych 
ludzi w  życiu publicznym i  promowanie aktywnych postaw 
obywatelskich. Elementem projektu były spotkania z  polity-
kami i  ekspertami oraz wykłady praktyków biznesu, a  także 
możliwość uczestniczenia studentów europejskich uczelni 
w debatach na prawach panelisty. W projekt wpisały się tak-
że sesje poświęcone poglądom młodych ludzi na przyszłość 
Europy, rozwojowi start-upów i młodej przedsiębiorczości czy 
europejskiemu rynkowi pracy.

UE stara się zmniejszyć bezrobocie wśród młodych m.in. 
przez „Gwarancje dla młodzieży” – program wsparcia młodych 
na rynku pracy (część Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży 
wypracowanego przez Komisję Europejską). Jednak nie wszyst-
kie państwa zdecydowały się na udział w  programie m.in. 
z  obawy o  sprostanie trudnym wymaganiom postawionym 
przez Komisję; inni wątpią, by inwestycje związane z dofinan-

sowaniem miejsc pracy mogły przynieść efekt. Część państw 
długo się przygotowuje do uczestnictwa w programie, dla nie-
których kwoty są zbyt małe, by warto było zmieniać dotych-
czasowy system.

W trakcie debat podkreślano, że w działaniach administra-
cji unijnej zbyt mały nacisk kładzie się na oczekiwania praco-
dawców. Programy wsparcia zatrudnienia powinny „przecho-
dzić przez przedsiębiorstwa”, bo to one kreują miejsca pracy. 
Z drugiej strony przedsiębiorcy powinni wyraźnie formułować 

swoje aktualne i przyszłe oczekiwania (nawet z zastrzeżeniem, 
że rynek może je później zweryfikować), muszą też komuniko-
wać się z rynkiem pracy, współpracować z systemem edukacji. 
Tego typu pozytywne scenariusze są jednak nadal rzadsze niż 
manifestowanie niezadowolenia z  niedostatecznych czy nie-
odpowiednich kwalifikacji młodych ludzi.

W  dzisiejszych czasach ważna jest otwartość na zmiany. 
Współczesny biznesmen to nawigator wzburzonych mórz, ale 
elastyczności, energii i  gotowości do zmierzenia się tym, co 
nowe, trzeba wymagać także od młodych pracowników, od po-
lityków i urzędników rynku pracy.

Oczekiwania młodych muszą iść w  parze z  wymagania-
mi biznesu. Rekordy w  bezrobociu młodych bije Hiszpa-
nia – nie dlatego, że młodzież przestała się uczyć czy nie 
chce pracować. Hiszpańskie firmy są zamykane, a  te, które 
utrzymują się na rynku, nie inwestują. To zjawisko kształ-
tuje rynki pracy w  wielu państwach UE – bez impulsów 
proinwestycyjnych nowych miejsc pracy nie przybędzie. 
Problemem krajów centralnej Europy jest emigracja młodzie-
ży, której aspiracje zdecydowanie rozmijają się z tym, co ofe-
ruje absolwentom rynek pracy. Nie należy łudzić się, że młode 
pokolenie – mając lepsze perspektywy ekonomiczne w Euro-
pie Zachodniej – zacznie wracać z emigracji zarobkowej. Bez 
stworzenia odpowiednich zachęt i włączenia młodych w życie 
publiczne duża część z  nich nadal będzie wybierać wyjazd 
i pracę w bogatszych krajach Unii nawet na stanowiskach po-
niżej swoich kwalifikacji.

Należy uruchomić pakiet działań, które uwolnią niewyko-
rzystaną energię młodych ludzi. Młodzi przedsiębiorcy po-
trzebują odpowiednich instytucji i sprawnych narzędzi, które 
służyłyby im wsparciem. Tacy globalni giganci jak Google czy 
Facebook u swoich początków też z takiej pomocy korzystali.

W  ostatnich latach dzięki unijnym dotacjom w  Polsce 
i w  innych krajach „nowej Unii” poczyniono wielomiliardowe 
inwestycje w  infrastrukturę uczelni wyższych. Kolejnym kro-
kiem z myślą o przyszłości młodych Europejczyków powinno 
być ściślejsze powiązanie i współpraca uczelni z przemysłem. 
Przedsiębiorczość obecna w  edukacji i  nauka dostrzegająca 
znaczenie żywych relacji z biznesem to realna szansa na włą-
czanie dobrze wykształconej, innowacyjnie myślącej młodzie-
ży w coraz bardziej wymagający rynek pracy.

Liczba start-upów w Polsce rośnie 
lawinowo. Chociaż nie wszystkim 
udaje się przetrwać, to jednak są 
tacy, którzy odnoszą sukcesy.
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Bronisław Komorowski,
 Prezydent RP

– Polska gospodarka jest nie tylko for-
malnie częścią gospodarki Unii Europej-
skiej, jest jej coraz bardziej istotną częścią 
– rozwój ekonomiczny naszego kraju jest 
ważny z  punktu widzenia przełamania 
kryzysu w Europie.

Musimy w  Europie przekształcać tra-
dycyjną ekonomię w gospodarkę opartą 
na wiedzy. Dla Polski oznacza to wyko-
rzystanie najlepiej w  dziejach wykształ-
conego pokolenia młodych Polaków. To 
nasz ogromny potencjał rozwojowy.

Reindustrializacja, ale oparta na in-
nowacjach, to szansa na przyspieszenie 
rozwoju całej Europy. Nie da się bowiem 
konkurować wyłącznie niskimi koszta-
mi pracy, a  konkurować trzeba. Trzeba 
też przy tym stwierdzić, że funkcjonuje 
w naszej rzeczywistości zbyt wiele ba-
rier dla rozwoju innowacji. Nie pojawiły 
się dotychczas w polskim systemie po-
datkowym ulgi, które zachęcałyby do 
innowacyjności.

Nie zaczynamy od zera, choć wciąż 
wiele mamy do zrobienia. Polskie uczel-
nie muszą otworzyć się na naukowców 
z zagranicy, muszą stać się – wzorem naj-
lepszych – centrami kreatywności.

Jyrki Katainen, 
wiceprzewodniczący KE, komisarz 
ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji 
i konkurencyjności.

– Celem Komisji Europejskiej jest 
wzrost inwestycji prywatnych, czemu 
ma służyć m.in. Plan Junckera. Pa-
trzymy na inwestycje w  Europie dłu-
goterminowo – mówimy tu o  kwocie 
300 mld euro. Plan składa się z trzech 
głównych części, z których najważniej-
sza obejmuje pogłębienie i  harmoni-
zację unijnego rynku wewnętrznego. 
W  tym roku komisarz Elżbieta Bień-
kowska ma przedstawić strategię roz-
woju unijnego wolnego rynku. 

Kolejny cel to bezpieczeństwo ener-
getyczne UE oraz unia energetyczna. 
Europa potrzebuje więcej połączeń, 
zwłaszcza gazowych, gdyż wiele 
państw wciąż jest uzależnionych od 
jednego dostawcy. Ostatni cel to re-
forma rynku kapitałowego. Tak, aby 
zwiększyć dostęp do finansowania. 
Temu ma służyć Europejski Fundusz 
Inwestycji Strategicznych, który będzie 
koncentrował się na wsparciu dla in-
westycji prywatnych, a także tych, któ-
re będą realizowane w ramach formuły 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Komisja Europejska skupia się na 
funduszach strukturalnych, które zhar-
monizują rynek i  pomogą sektorowi 
prywatnemu inwestować w  Europie 
oraz finansować ryzykowne przedsię-
wzięcia. Pamiętajmy, że to przedsię-
biorcy zmieniają rynek.

Elżbieta Bieńkowska, 
komisarz UE ds. wspólnego rynku, 
przemysłu i przedsiębiorczości

– Koncentrujemy się wszyscy na pie-
niądzach, każdy kraj Unii uważa, że ma 
najlepsze projekty do sfinansowania, 
a często zapominamy o tym, że te pro-
jekty muszą być dobre nie tylko z punk-
tu widzenia poszczególnych krajów 
członkowskich, tylko całej Unii i jeszcze 
zainteresować kapitał prywatny. 

Każdy kraj UE ma regulacje chronią-
ce rynek wewnętrzny, a  musimy zdać 
sobie sprawę z  tego, że takie działania 
osłabiają Unię jako całość, bo to właśnie 
wspólny rynek jest najwyższą wartością 
Europy. Europo, jeśli nie zrozumiesz, że 
wspólny 500-milionowy rynek to nasz 
największy atut, to zaczniesz przegry-
wać i tracić konkurencyjność. (...)

Administracja ani biurokracja nie 
tworzą miejsc pracy. To przedsiębiorcy 
powinni nam powiedzieć, w  jakim kie-
runku zmieniać regulacje, by bardziej 
otwierać wolny rynek i  rozwijać inwe-
stycje. To nieprawda, że Bruksela wie 
wszystko lepiej.
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Jerzy Buzek, 
europarlamentarzysta,  
przewodniczący Rady Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego

– Na poprzednich kongresach mówili-
śmy o energetyce, innowacjach, potrze-
bie otwarcia Europy na Chiny i Afrykę, 
a  obecnie także na Indie. Mówiliśmy 
o  potrzebie nadania europejskiej go-
spodarce nowego impetu rozwoju, 
a  w  końcu o  reindustrializacji, której 
wymaga Europa. Ostatnio mówiliśmy 
o porozumieniu handlowym między Eu-
ropą i Ameryką. To sytuacja, do której 
trzeba się bardzo dobrze przygotować, 
jeżeli wszystkie strony mają na tym 
skorzystać. Te tematy nie straciły na 
aktualności, ale doszedł nowy – jeżeli 
chcemy ruszyć gospodarkę do przodu, 
musimy zwiększyć inwestycje. Wyzwa-
niem dla całej Europy jest pozostawie-
nie za sobą stagnacji, która czasem 
może być bardziej niebezpieczna niż 
kryzys, bo może się utrzymywać przez 
dekadę i  dłużej. Walczymy o  wzrost 
rzędu 3-5 proc., a nie półtora czy nawet 
pół, jak jest teraz w Europie. 

Mamy dwie drogi. Pierwsza to zwięk-
szenie ilości pieniędzy w  europejskim 
systemie finansowym, a druga to zwięk-
szenie poziomu inwestycji, bo dziś są 
one na poziomie o 20 proc. niższym niż 
przed kryzysem. To bardzo duża różnica 
i  tę sytuację trzeba poprawić. Zdaniem 
ekonomistów, ilość pieniądza w  euro-
pejskim obiegu jest wystarczająca, ale 
problemem jest brak optymizmu. Zada-
niem europejskich instytucji jest zwięk-
szyć poziom zaufania do gospodarki.

Carlos Moedas, 
komisarz UE ds. badań, i innowacji

– Europejski Fundusz Inwestycji Stra-
tegicznych zwiększy nasze możliwości 
finansowania innowacyjnych projektów 
i  po 2020 roku może być kluczowym 
narzędziem wspierania innowacyjności. 
Fundusz pomoże usunąć jedną z barier 
blokujących dziś inwestycje w  innowa-
cje – awersję do ryzyka. 

Europa cierpi obecnie na brak inwesty-
cji. To efekt niepewności co do perspek-
tyw gospodarczych, zjawisko skądinąd jak 
najbardziej zrozumiałe po największym 
od lat kryzysie gospodarczym. Trudno 
zatem oczekiwać, że inwestycje w  in-
nowacyjne rozwiązania, z  natury rzeczy 
najbardziej ryzykowne, będą cieszyły się 
powodzeniem. Niepewność to tylko jeden 
czynnik, drugi to znacznie gorsza sytuacja 
finansowa wielu europejskich firm. Kryzys 
finansowy oznaczał obcięcie budżetów 
badawczo-rozwojowych, a to jeszcze bar-
dziej utrudniło sytuację.

Jeżeli czegoś w  Europie nie robimy, 
jakieś projekty nie są realizowane, to po 
prostu oznacza, że przedsiębiorcy nie 
mają odpowiednich warunków do reali-
zacji swoich celów. Musimy po prostu 
zmniejszyć bariery dla innowacyjności 
w  państwach członkowskich, a  powin-
nością Komisji Europejskiej jest nama-
wianie ich do tego. 

Patrzę ze smutkiem na młodych Euro-
pejczyków, którzy mówią, że musieli wy-
jechać z Europy, aby zrealizować swoje 
innowacyjne projekty. Musimy poradzić 
sobie z barierami regulacyjnymi i barie-
rami w  finansowaniu, które dziś prze-
szkadzają nam w osiąganiu celów.

Janusz Piechociński, 
wicepremier i minister gospodarki RP

– Unia Europejska nadal jest branżowa 
i  podzielona granicami, a  szczególnie 
w obliczu kryzysu gospodarczego ujaw-
niły się tendencje protekcjonistyczne 
w  wielu krajach Wspólnoty. Na dziś 
kluczowe są zamówienia publiczne, do-
pracowanie kryteriów, a  szczególnym 
priorytetem powinno być uwalnianie 
przedsiębiorczości młodych ludzi.

Witalij Kliczko, 
mer Kijowa

– Sukces Polski we wdrażaniu reform 
jest dla mieszkańców Ukrainy najlepszą 
motywacją. Chcemy jako kraj iść tą samą 
drogą, dążyć do rozwoju gospodarcze-
go i  stabilizacji, i  tak jak Polska stać 
się pełnoprawnym członkiem rodziny 
europejskiej.
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Janusz Lewandowski,
były komisarz europejski, szef Rady 
Gospodarczej przy premierze

– Europa inwestuje dziś za mało, by za-
pewnić sobie odpowiednie tempo wzro-
stu gospodarczego i ożywić rynek pracy 
– pomimo tego, że kapitał niezbędny 
do tych inwestycji jest dostępny. Pro-
blem w tym, że choć pieniądze są, widać 
awersję do podejmowania ryzyka.

Markku Markkula,
przewodniczący Europejskiego  
Komitetu Regionów

– Potrzebujemy inwestycji realizowa-
nych z  wykorzystaniem najnowszych 
technologii, które biorą na siebie ry-
zyko bycia pionierem w  danej dzie-
dzinie. Niezbędne jest mobilizowanie 
regionów europejskich w celu zapew-
nienia „oddolnego” poparcia dla tych 
inicjatyw. 

By planowane inwestycje miały naj-
lepsze skutki dla regionów, potencjał 
inwestycyjny musi przekładać się na ży-
cie codzienne mieszkańców UE. W  tym 
celu konieczne jest wykorzystywanie 
lokalnych zasobów, objęcie inwesty-
cjami małych projektów i klastrów pro-
jektów, a  także innowacyjne łączenie 
różnych elementów, na przykład nowo-
czesnych start-upów z bardziej tradycyj-
nymi projektami o  charakterze choćby 
infrastrukturalnym.

Wojciech Dąbrowski, 
prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej

– W Polsce – podobnie jak w wielu in-
nych krajach – rolę jednego z  liderów 
innowacji może odgrywać przemysł 
zbrojeniowy. Założyliśmy ścisłe współ-
działanie w  triadzie wojsko-nauka-
-przemysł. Mamy sprofesjonalizowaną 
armię, zaszły też zmiany w nauce, takie 
jak komercjalizacja, skonsolidowano 
również przemysł obronny, co pozwa-
la na kumulację środków finansowych 
na najważniejszych przedsięwzięciach 
i niepowielanie pewnych działań. 

PGZ zaprosiła ok. 200 prywatnych 
firm do współpracy. Rozmawiamy, jak 
możemy sobie nawzajem pomóc. My 
pozyskujemy od tych firm technologie, 
zaś ze swojej strony dajemy im dostęp 
do rynku.

Władysław Kosiniak-Kamysz, 
minister pracy  
i polityki społecznej RP

– Bezrobocie wśród młodych to nie tylko 
problem związany z miejscem pracy czy 
założeniem rodziny. To problem poli-
tyczny dla całej Europy, dotykający kwe-
stii utrzymania jej jedności. W Hiszpanii, 
a  także we Włoszech narasta frustracja 
wobec całej wspólnoty unijnej. Młodzi, 
pomimo ukończonych szkół, nie potrafią 
znaleźć pracy. Przekłada się to na posta-
wy antyeuropejskie.

Klaus Dieter Rennert, 
dyrektor generalny Hitachi na kraje 
EMEA oraz CIS

– Jako Europa nie tolerujemy błędów 
i dlatego jesteśmy mniej przychylni in-
nowacjom. Rzeczywiście, jeśli chodzi 
o  połączenie kapitału wysokiego ryzy-
ka i  start-upów w Europie niewiele się 
dzieje. Musimy spojrzeć, przed jakimi 
wyzwaniami stoją poszczególne społe-
czeństwa. W  krajach rozwijających się  
– jak Chiny – wyzwania są inne niż 
w  np. w  Japonii. (...)  Poza specyficzną 
dla danego kraju drogą do innowacyj-
ności, warto również zastanowić się 
nad szerszym kontekstem tego proce-
su. Niemcy koncentrują się na innowa-
cyjności, ale też na opiece zdrowotnej. 
Ważne jest, aby społeczeństwo zrozu-
miało, co planujemy, jeśli dany program 
ma zakończyć się sukcesem. Niezależnie 
jednak od tego, jaki model innowacji 
dany kraj wybierze, nie może pozostać 
na uboczu tego wyścigu. Innowacyjność 
to nie jedna z wielu opcji strategicznych. 
Jest ona imperatywem globalnym.
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Leszek Balcerowicz, ekonomista, 
współtwórca polskich przemian 
gospodarczych, przewodniczący Rady 
Forum Obywatelskiego Rozwoju

– Te kraje, które bardziej konsekwent-
nie poszły w  kierunku wolności go-
spodarczej i  państwa prawa, uzyskały 
lepsze wyniki pod względem wzrostu 
gospodarczego. A  wzrost ten jest 
absolutnie niezbędny dla biednych 
społeczeństw.

Polska więcej niż podwoiła rozmiary 
gospodarki. Ale nigdy nie jest tak, że 
przeszłe sukcesy są gwarancją przy-
szłych sukcesów. Otóż bez większej 
dawki reform Polska trwale spowolni 
rozwój gospodarczy. Najważniejsze, że 
nie traciliśmy czasu, szerokim frontem 
wprowadziliśmy wolność gospodarczą 
i konkurencję. W małym i średnim kraju 
nie ma konkurencji – bez konkurencji 
zagranicznej. 

W  każdym systemie politycznym 
własność państwowa oznacza władzę 
polityków nad przedsiębiorcami i  jest 
destrukcyjna dla wolności gospodar-
czej. W gospodarce nic nie może zastą-
pić konkurencji.

Jan Kulczyk, 
przewodniczący rady nadzorczej  
Kulczyk Investment,  
założyciel CEED Institute

– Zarzuca się przedsiębiorcom, że chcą 
mieć wpływy polityczne. Nie powinni 
mieć. Dużo częściej to jednak państwo 
przekracza barierę w obszarach gospo-
darczych, nie mając często wystarcza-
jących kompetencji.(...)

Dla przedsiębiorcy prywatnego 
celem jest nie tylko zysk, lecz rozwój 
wieloletni, a nawet przez wiele poko-
leń. Natomiast w  przedsiębiorstwach 
państwowych, tak jak w  polityce, jest 
to kadencyjność. 

Horst Koehler, 
prezydent Niemiec  
w latach 2004-2010,  
ekonomista

– Nie ma modelu idealnego dla wszyst-
kich krajów – każde państwo musi zna-
leźć własną równowagę między wolno-
ścią gospodarczą, własnością prywatną 
i  interwencją państwa. Ważne jednak, 
by trzymać się jasnej zasady, że jeśli 
w  kwestii obecności państwa mamy 
jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze od-
dajemy głos wolności rynkowej.

Josef Janning, 
senior policy fellow ECFR

– Na podpisaniu (TTIP – dop. red.) 
w większym stopniu skorzystają te kraje 
europejskie, które oferują towary konku-
rencyjne i mające potencjalny zbyt w Sta-
nach Zjednoczonych (a  obecnie nieosią-
gające poziomu konkurencyjnego m.in. 
z powodu ceł lub kosztownych procedur 
wejścia na rynek). Mogą stracić te kraje, 
które oferują takie same towary, jakie 
eksportują Stany, bowiem będzie to kon-
kurowanie o rynek. Dlatego UE powinna 
rozważyć też zastosowanie specjalnych 
środków ochronnych dla niektórych sek-
torów, aby miały czas na sprostanie kon-
kurencji amerykańskich towarów. (...)

Jeżeli układ zostanie zawarty, Chiń-
czycy niekoniecznie będą brać pod uwa-
gę proponowane standardy wymiany 
handlowej. Ale gdy układ nie dojdzie do 
skutku, Chińczycy skrupulatnie wyko-
rzystają taką rzeczywistość.
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Ivan Hodać, 
prezes zarządu, członek rady 
dyrektorów Aspen Institute Prague, 
były sekretarz generalny (w latach 
2001-13) Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Samochodowych (ACEA)

– Przemysł motoryzacyjny postuluje 
m.in. wszechstronne i ambitne negocjacje 
na temat współpracy w sprawie ustalania 
norm. Jeżeli ich nie będzie, amerykański 
przemysł pójdzie do Azji. Nasz przemysł 
chce zarazem wszechstronnej umowy, tj. 
obejmującej główne postulowane zagad-
nienia, a nie tylko np. liberalizacji handlu 
i  zniesienia ceł. To nie tylko wypaczy 
sens umowy, na co się nie zgadzamy, ale 
odłoży na czas nieokreślony domknięcie 
innych regulacji. Albo więc teraz podpi-
szemy kompleksową TTIP, albo poniesie-
my klęskę.

Adam Purwin, 
prezes zarządu PKP Cargo

– Operatorzy i logistycy muszą podążać 
za potrzebami klientów, spośród któ-
rych wielu działa w  skali regionalnej, 
ale część także w skali globalnej. Wtedy 
istotą jest działanie w kategoriach kory-
tarzy transportowych. 

Powstały i tworzą się nowe korytarze, 
zarówno te morskie, np. znad Bałtyku do 
Adriatyku, jak i  lądowe. Do Polski już 
przyjeżdżają z Chin Środkowych pocią-
gi z towarami w ciągu 14 dni, a wkrótce 
zbudujemy największy suchy port lądo-
wy dla ich obsługi. 

Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, 
przewodnicząca Komisji Unii  
Afrykańskiej

– Jeszcze niedawno nazywano Afrykę 
kontynentem beznadziei. Od ponad 10 
lat jest to jednak jeden z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się regionów 
na świecie, miejsce wielkich możliwości 
i kontynent przyszłości – ze względu na 
młodą populację i rosnącą klasę średnią.

Prognozy wskazują, że dzięki tak dy-
namicznemu rozwojowi, rośnie popyt 
i w ciągu kolejnej dekady Afryka będzie 
kontynentem z  300 milionami konsu-
mentów z  klasy średniej, czyli równej 
obecnie Europie. 

Nie chcemy być jednak tylko rynkiem 
zbytu towarów lub miejscem pozyski-
wania surowców. Chcemy być miejscem 
silnego uprzemysłowienia, gdzie dobrze 
rozwinięte są usługi. Chcemy dywersy-
fikować gospodarkę i przejść do takich 
gałęzi przemysłu, które z wykorzystania 
tych surowców są w stanie wyprowadzić 
wyższe wartości dodane. 

Wśród wielu potrzeb Afryki trzeba 
wymienić konieczność rozbudowy po-
tencjału produkcji energii, dla potrzeb 
krajów, w których rośnie zapotrzebowa-
nie na nią w związku z rozwojem sekto-
ra przemysłu. Powinien to być jednak 
miks energetyczny, oparty w większym 
stopniu na źródłach odnawialnych, co 
wymaga inwestycji i technologii. 

Herbert Wirth, 
prezes zarządu KGHM Polska Miedź

– Zaufanie jest fundamentem długo-
terminowego biznesu, obojętnie pod 
jaką szerokością geograficzną, bowiem 
to ono decyduje, czy biznes będzie miał 
charakter długoterminowy i  stabilny.
(...) Jesteśmy zarazem na progu pewne-
go przełomu. Mówi się wiele o innowa-
cyjności, która jest potrzebna do wy-
przedzenia konkurencji, ale popatrzmy, 
czy realizując ją, nie powodujemy erozji 
typowych miejsc pracy. Mam co do tego 
wątpliwości, bowiem w wielu przypad-
kach innowacyjność to gra w jedną stro-
nę, pęd, który nie uwzględnia wymiaru 
społecznego.

Mark Cliffe, 
główny ekonomista Grupa ING

– Kilka krajów europejskich notuje ro-
snącą dynamikę eksportu wyższą niż 
PKB, bowiem zarówno rozszerzają ofer-
tę towarową, jak i  rynki zbytu. Do tej 
grupy należą m.in. Niemcy, Holandia, 
Polska i Węgry.(...) Przy planowaniu eks-
pansji zagranicznej nie powinno chodzić 
tylko o  rynki dalekie, ale także dobre 
radzenie sobie na rynkach bliskich. Dla 
Polski to Niemcy są i  będą głównym 
rynkiem, ale polskie firmy mogą się też 
skupić na kooperacji i rozwoju łańcucha 
dostaw w ramach regionu.
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Mankeur Ndiaye, 
minister spraw zagranicznych 
Senegalu

– Afryka potrzebuje dziś z  Europy nie 
tylko towarów. Wszyscy musimy przy-
znać, że najważniejsze dla gospodarki 
są inwestycje i  to inwestycje bezpo-
średnie. Z tego punktu widzenia należy 
zauważyć pozytywną ewolucję poziomu 
zagranicznych inwestycji, zwłaszcza 
jeśli uwzględnimy kryzys finansowy. Je-
steśmy usatysfakcjonowani, że w Afryce 
można zauważyć tak wielki wzrost in-
westycji europejskich firm. 

Charles M. Kitwanga, 
wiceminister energii i górnictwa 
Tanzanii

– Tanzania dysponuje całym wachla-
rzem surowców i  minerałów, a  nasze 
doświadczenie i wiedza w tej dziedzinie 
powodują, że jesteśmy w stanie je wydo-
bywać. Jednak skoro 30 proc. wszystkich 
minerałów pochodzi z Afryki, podobnie 
jak 60 proc. wydobywanego na świecie 
złota, to powstaje pytanie, dlaczego nie 
przyczynia się to do szybszego wzrostu 
gospodarczego krajów afrykańskich. (...)

Mamy doświadczenie w  wydobyciu 
minerałów, większość firm jest kompe-
tentna, ale brakuje nam doświadczenia 
komercyjnego, np. w  kwestii finanso-
wania czy w obszarach prawno-handlo-
wych. Brakuje nam osób, z którymi mo-
glibyśmy przedyskutować możliwości 
rozwojowe, jakie są w naszym kraju.

Miguel Arias Cañete, 
komisarz UE ds. działań w dziedzinie 
klimatu i energii

– Z  punktu widzenia Unii energetycznej 
najważniejsze jest zmodernizowanie ryn-
ku energii w  Unii Europejskiej, bo wciąż 
jesteśmy za bardzo uzależnieni od dostaw 
surowców energetycznych z zewnątrz.

Musimy poszukiwać nowych dróg moder-
nizacji europejskiego przemysłu energetycz-
nego, który w ciągu najbliższych dwudziestu 
lat w znacznej mierze będzie już wyeksplo-
atowany. Szacujemy, że aby zmodernizować 
ten przemysł, potrzeba będzie co najmniej 
biliona euro na inwestycje.

Niezwykle istotna jest rola bliższej 
współpracy transgranicznej i budowy inter-
konektorów, umożliwiających przesył ener-
gii pomiędzy poszczególnymi krajami Unii. 

Jeśli uda nam się efektywnie połączyć 
nasze rynki, powinno to przyczynić się 
do obniżenia cen energii na terenie Unii; 
wysokie ceny energii w  porównaniu 
do innych regionów świata są obecnie 
niewątpliwie najpoważniejszym proble-
mem tego sektora w krajach unijnych. 

.

Bohdana Horáčková, 
prezes zarządu, dyrektor generalny 
CEZ Polska

– Na wsparcie odnawialnych źródeł 
energii w  Czechach od 2010 r. już wy-
dano ok. 150 mld koron, za 15 lat duża 
część tych instalacji będzie przestarzała 
technologicznie. Dla porównania, koszt 
jednego bloku jądrowego to ok. 100 mld 
koron, ale jego żywotność to ok. 60 lat.

Marek Woszczyk, 
prezes zarządu PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej

– Punkt startu, w  którym rozpoczęto 
wdrawżanie celów polityki energetycz-
no-klimatycznej, był inny w  15 pań-
stwach „starej” UE, a  inny w  nowych 
państwach członkowskich. Dlatego dla 
nowych państw członkowskich, w  tym 
i  Polski, ważne są mechanizmy kom-
pensacyjne, aby móc się dostosować 
do kosztów i przemian w odpowiednim 
tempie. Niezbędne jest uwzględnianie 
specyfiki poszczególnych państw UE, 
ich zasobów i uwarunkowań geograficz-
nych. (…)

Osiemdziesiąt procent mocy 
energetyki odnawialnej zbudowały 
w  Europie koncerny energetyczne, 
a więc jeśli traktować je całościowo, 
nie przez pryzmat samej energetyki 
konwencjonalnej, widać, że starają 
się one dostosowywać do realiów 
tworzonych przez regulacje.  Rynek 
energii nie tyle transformuje samo-
rzutnie, wskutek oczywistego postę-
pu technologicznego; ta zmiana jest 
stymulowana przez regulacje, ale to 
pokazuje, że firmy energetyczne do-
stosowują się także i w tym zakresie, 
bez jakichś uprzedzeń do tej czy in-
nej technologii i  potrafią optymali-
zować swój portfel inwestycyjny pod 
kątem rentowności.
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Surojit Ghosh, 
członek zarządu ArcelorMittal Poland

– Sektor stalowy jest ważnym ele-
mentem przemysłu, stal jest potrzebna 
wszędzie. Branża stalowa w  UE prze-
żywa jednak kłopoty, ponieważ ceny 
energii elektrycznej w Europie są blisko 
o połowę wyższe niż w Stanach Zjedno-
czonych, a ceny gazu są wyższe o ok. 1/3. 
Nasi klienci nie chcą płacić za to, że w UE 
energia jest droższa niż gdzie indziej. Jak 
ktoś na świecie jest w stanie wyprodu-
kować stal taniej niż w Europie, to klienci 
tam ją będą kupować. To politycy za-
decydują, czy stal będzie produkowana 
w Europie, czy gdzieś indziej na świecie.

Często słyszymy, że reindustrializa-
cja dla UE jest bardzo ważna, ale mamy 
wrażenie, że to tylko słowa bez pokry-
cia. Widzimy sprzeczność tych deklaracji 
z polityką klimatyczną UE.

Unijni i  krajowi decydenci powinni 
bardziej słuchać biznesu. Europejski prze-
mysł potrzebuje bezpiecznej, dostępnej 
i niedrogiej energii, tak jak reszta świata.

Leszek Miller,
przewodniczący Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej

– Poza strefą euro Polska będzie się 
błąkać po peryferiach Europy. Musimy 
przestać straszyć społeczeństwo euro. 
Nie ma dla nas innej drogi.

Rokas Masiulis, 
minister energetyki Litwy

– W  UE wiele się robi, by zwiększać 
udział energetyki odnawialnej i zmniej-
szać emisję CO2. Świeże, nowoczesne 
spojrzenie na energetykę – tak, ale naj-
pierw zadbajmy o jej fundamenty. 

Często się mówi na przykład o kosz-
tach emisji, ale my, na Litwie w pierw-
szej kolejności pytamy, czy energia jest 
w ogóle dostępna… Bo najdroższa ener-
gia to taka, której nie ma, kiedy potrze-
bują jej konsumenci. Litwa to, być może, 
jeden z  krajów najbardziej narażonych 
na ryzyko energetyczne.

Włodzimierz Karpiński, 
minister Skarbu Państwa RP

– Polskie firmy energetyczne, w których 
Skarb Państwa ma udziały, planują do 
2020 r. inwestycje o wartości ok. 25 mld 
euro (w  elektroenergetyce większość 
z  nich pozostaje już na poziomie zgód 
korporacyjnych). Mamy szczęście, że nie 
dotknęła nas moda przesuwania aktyw-
ności gospodarczej z obszaru przemysłu 
do usług. 

Dziś inwestycje w  przemyśle i  ener-
getyce realizuje się w Polsce na najwyż-
szym poziomie technologicznym, choć 
pod presją wysokiego ryzyka, związane-
go z polityką klimatyczną UE. Polska czy 
Litwa przez ostatnie 25 lat przemodelo-
wały swój przemysł. Dziś na przykładzie 
energetyki można powiedzieć, że doko-
nuje się rewolucja technologiczna.

Marcin Korolec, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska RP, pełnomocnik rządu 
ds. polityki klimatycznej

– Według prognoz na świecie do roku 
2030 na inwestycje w odnawialne źró-
dła energii zostanie wydanych prawie 
trzy razy więcej pieniędzy niż na inwe-
stycje oparte na paliwach kopalnych.(…)

Około roku 2025 będziemy mieć wię-
cej odpowiedzi dotyczących tego, na ja-
kich źródłach wytwarzania oparta będzie 
energetyka. Dziś rynek mówi, że będą to 
OZE, problem w tym, że są to źródła nie-
stabilne i  subsydiowane. To technologia 
zadecyduje, jaka będzie przyszłość.

Heinz Schernikau, 
CEO w HMS Bergbau AG

– Uważamy, że rynek węgla w  świecie 
będzie rósł. Europejskie poglądy na pro-
dukcję węgla są bardzo kontrowersyjne. 
(...) Mamy w Niemczech nieudaną politykę 
węglową. Produkcja energii jest niewła-
ściwie dotowana, a społeczeństwo musi 
partycypować w tych dopłatach. 

Inwestujemy w Polsce, gdzie warun-
ki dla inwestycji są dobre. Decydować 
będą koszty produkcji. Kopalnia Si-
lesia pracuje siedem dni w  tygodniu, 
a  zatem ma przewagę nad tymi, któ-
rzy pracują przez pięć dni w tygodniu. 
W  obszarze Orzesze będzie możliwe 
efektywne i  tanie wydobycie węgla. 
Gdyby to nie było opłacalne, to byśmy 
nie inwestowali.



Robert Biedroń,
prezydent Słupska 

– Głos regionów nie jest słyszalny 
w procesie dystrybucji unijnych środków 
na rozwój. Nie sprostamy wyzwaniom 
najbliższych lat, jeśli nadal będziemy 
w Europie myśleć kategoriami ciasnych, 
egoizmów narodowych. Musimy budo-
wać europejskie społeczeństwo obywa-
telskie i myśleć „bardziej regionalnie”. 
W naszym kraju musimy zastanowić się, 
czy środki europejskie są sprawiedli-
wie dystrybuowane – być może warto 
na nowo podjąć dyskusję nad kwestią 
zrównoważonego rozwoju. Polskie me-
tropolie szybko nadrabiają dystans do 
miast zachodniej Europy, czego zdecy-
dowanie nie można powiedzieć o śred-
nich i  mniejszych ośrodkach miejskich 
w Polsce.
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Dominique Ristori, 
dyrektor generalny  
ds. energii z Komisji Europejskiej

– Polityki energetycznej UE nie moż-
na zredukować do wymiaru emisji CO2 
i przemysłu. Reindustrializacja powinna 
być prowadzona w sposób niskowęglo-
wy i konkurencyjny, a energia, przemysł 
i klimat powinny się wzajemnie wzmac-
niać. Można prowadzić politykę energe-
tyczną, biorąc pod uwagę wszystkie te 
trzy rzeczy, one się wzajemnie napędza-
ją. Trzeba przy tym pamiętać również 
o odbiorcach energii.

Dariusz Lubera, 
prezes zarządu  
Tauron Polska Energia

– Pakiet energetyczno-klimatyczny ge-
neruje wzrost kosztów funkcjonowania 
gospodarki, poprzez rosnące ceny CO2 
i rosnący ich wolumen powoduje wzrost 
cen energii elektrycznej. Na wzrost 
cen energii wpływają również systemy 
wsparcia dla różnych źródeł energii.

Paweł Olechnowicz, 
prezes zarządu i dyrektor generalny 
Grupy Lotos

– Do roku 2014 głównym celem poli-
tyki energetycznej UE było dążenie do 
redukcji emisji CO2. Wówczas doszło do 
ważnych zdarzeń wpływających na po-
litykę energetyczną, w  efekcie czego 
teraz inaczej postrzegamy Rosję, a Unia 
Europejska przyjęła założenia Unii 
energetycznej. (...) Ważnym elementem 
scalającym Unię Europejską i zwiększa-
jącym jej bezpieczeństwo energetyczne 
jest rozwój infrastruktury, jak transgra-
niczne ropociągi, gazociągi, linie elek-
troenergetyczne, ale także kolejowe.

László Szabó, 
wiceminister spraw zagranicznych 
i handlu Węgier

– Trzeba patrzeć szerzej, także na kra-
je spoza UE, żeby Wspólnota mogła być 
w odpowiedni sposób połączona ze świa-
tem zewnętrznym. Potrzebujemy infra-
struktury, potrzebujemy interkonektorów 
energetycznych, bo energia w UE jest dwa 
razy droższa niż w Stanach Zjednoczonych 
i  z  tym coś trzeba zrobić, jeśli europejska 
gospodarka ma mieć szansę konkurować 
w przyszłości na globalnym rynku.
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Adekwatna do wyzwań agenda i  sprawna organizacja nie 
przywiodłyby na Śląsk najważniejszych polityków i przedsta-
wicieli wielkiego biznesu, gdyby nie chęć otwartej rozmowy, 
skonfrontowania swoich poglądów, poznania opinii innych, 
a  w  konsekwencji wspólnego ustalenia, dokąd zmierzamy 
i skąd wieją niespokojne wiatry.
Możemy – razem z  naszymi Gośćmi – być dumni z  tego, że 
wspieramy ideę europejskiego dialogu.

Dialog ma swoje oblicze – mówiące niekiedy więcej niż sta-
rannie dobrane słowa. W wydawnictwie przynoszącym wybór 
najważniejszych wniosków, opinii i rekomendacji, jakie pojawi-
ły się w trakcie ponad stu debat, nie mogło zabraknąć części 
ilustrującej ten proces. Na kolejnych stronach fotoreporterzy 
pokazują, w jakiej atmosferze i otoczeniu tworzył się myślowy 
dorobek tegorocznej edycji EEC.

W tym roku, podczas VII edycji, tych interakcji – kuluarowych 
rozmów, wymian opinii, nowych i odnowionych kontaktów czy 
choćby uścisków dłoni z wymianą wizytówek – było szczegól-
nie dużo. Cały Kongres po raz pierwszy odbywał się bowiem 
pod jednym przestronnym dachem w nowoczesnym centrum 
kongresowym w Katowicach. Kongresowe życie między deba-
tami i wieczorem, kiedy nadchodził czas na wydarzenia kultu-
ralno-towarzyskie, mogło tym razem kwitnąć bez przeszkód 
– wykorzystując atut nowej lokalizacji. 

Zobaczmy, przypomnijmy sobie, jak to było... (off)

Kongres to ludzie i spotkania  
– nic bardziej oczywistego. 

Obraz dialogu



19



20

F O T O R E P O R T A Ż  E U R O P E J S K I  K O N G R E S  G O S P O D A R C Z Y  2 0 1 5



21



22

F O T O R E P O R T A Ż  E U R O P E J S K I  K O N G R E S  G O S P O D A R C Z Y  2 0 1 5



23



ZAPRASZAMY ZA ROK 
NA VI I I  EUROPEJSKI  KONGRES GOSPODARCZY
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