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W geopolitycznym otoczeniu i w samej  
Unii Europejskiej przybywa zagrożeń, obaw,  
niewiadomych. Europa zachowuje jednak wiele 
ze swoich przewag; trzeba umiejętnie i adekwatnie 
do trudnych uwarunkowań wykorzystać ten potencjał. 
Kraje naszego kontynentu nie wykorzystają szansy 
na „ucieczkę do przodu”, jeśli nie będą solidarnie 
współpracować – politycznie i gospodarczo.

Podstawowe europejskie sprzeczności – między 
polityką ochrony klimatu a  konkurencyjnością, in-
tegracją a  antyunijnym separatyzmem, wspólnym 
bezpieczeństwem i narodowymi partykularyzmami 

– pozostają nierozwiązane.
Postulat gospodarczego wzrostu napotyka trudne uwa-

runkowania geopolityczne, a  polityczne zmiany w  niektó-
rych krajach europejskich oraz ostra krytyka gospodarczego 
liberalizmu podsycają obawy inwestorów.

Europa – jeszcze niedawno oaza polityczno-gospodar-
czej stabilności (dla wielu: nadal raj socjalnego bezpie-
czeństwa czy nawet lokalnie enklawa prosperity) stanęła 
w  obliczu pytań i  wyborów z  gatunku tych ostatecznych. 
Czy Unia pozostanie projektem polityczno-gospodarczym, 
czy też spadnie do roli mniej lub bardziej spójnego „sto-
warzyszenia współpracy” o  charakterze ekonomicznym 
i handlowym?
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Zakończony w maju br. w Katowicach VIII Europejski Kon-
gres gospodarczy (EEC) znów okazał się jednym z  miejsc, 
gdzie wyznaczane są kierunki myślenia o  przyszłości UE 
i  europejskiej gospodarki. I  program, i  uczestnictwo unij-
nych polityków, przedstawicieli rządów krajów centralnej 
Europy, politycznych decydentów i  ludzi gospodarki z Azji 
i  Afryki, a  także bogatej reprezentacji inwestorów, przed-
siębiorców i  ekspertów, zadecydowały o  merytorycznej 
wartości Kongresu.

Geopolityka, solidarność, przyszłość

Czas wychodzenia gospodarek Europy z  kryzysu zbiegł się 
z  niekorzystnymi wydarzeniami politycznymi, wzrosły też 
problemy i  nierówności społeczne, nadszedł kryzys imigra-
cyjny. Osłabło tempo zbliżania się do siebie starej i  nowej 
Unii. Kwestie te – wywołane czynnikami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi – stają się, często cynicznie wykorzystywanym, 
źródłem politycznego paliwa dla eurosceptyków i populistów.

Wobec tego zasadne stało się we współczesnej Europie py-
tanie: czy wciąż jesteśmy skłonni do wspólnotowego działa-
nia? Unia Europejska rozwija się od kryzysu do kryzysu; miała 
już problemy z integralnością. Wyszła jednak na prostą z za-
krętów historii. nie zmienia to faktu, że Wspólnota stoi dziś 
m.in. przed umiejętnym pogodzeniem problemu migracyjnego 
z europejską solidarnością i swobodą przepływu ludzi.

Brexit nie był oczywiście pierwszoplanowym tematem 
kongresowej debaty (brytyjskie referendum odbyło się już 

Europa  
do poprawki

Oto zestaw kluczowych myśli, określających główne, choć rzecz jasna nie 
wszystkie, nurty kongresowej debaty. tekst oparto na charakterystycznych 
opiniach i rekomendacjach, wykorzystując także formułę otwartych pytań 
czy interesujących dylematów. Dyskusja podczas katowickiego spotkania 
nie zamyka poruszanych kwestii, lecz wprowadza je do publicznego obiegu, 
nadaje im wagę, prowokuje dalsze rozważania. I taki jest też cel niniejszej 
publikacji.

Istotnym uzupełnieniem publicystycznego – z natury rzeczy ogólnego  
– tekstu jest część zawierająca obszerny wybór reprezentatywnych wypo-
wiedzi uczestników VIII Europejskiego Kongresu gospodarczego: polityków, 
przedsiębiorców i ekspertów.
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po zakończeniu katowickiego spotkania), ale obawa o decy-
zję wyborców i  niemożliwe w  pełni do przewidzenia skut-
ki exodusu Wielkiej Brytanii przewijały się w  oficjalnych 
i  kuluarowych kongresowych dyskusjach. rozstrzygnięcie 
Brytyjczyków, a  zwłaszcza stopień podatności tamtejszych 
polityków i obywateli na populistyczne hasła, dla wielu li-
derów i społeczeństw unijnych państw są zapewne pewnym 
zaskoczeniem, ale przecież nie realizacją kompletnie niespo-
dziewanego scenariusza.

trudno jeszcze ostatecznie wyrokować, jaki konkretny 
wpływ na kształt Unii będzie miało opuszczenie Wspólnoty 
przez Zjednoczone Królestwo, gdyż nieznane są ani „rozwodo-
we” konkrety, ani zasady, na jakich wyspiarskie państwo ułoży 
sobie stosunki z Unią. Pojawiły się też głosy (choć to zdecydo-
wana mniejszość), że wyjście z UE Wielkiej Brytanii, wiecznie 
negocjującej dla siebie „specjalne warunki”, strategicznie do-
datnio wpłynie na wewnętrzną spoistość Wspólnoty.

Europejscy politycy także uspokajają – nadal są szanse, 
by UE wyszła z opresji silniejsza. Ale Unia stoi na rozdrożu, 
podział został wyraźnie zarysowany, a  najbliższe miesiące 
rozstrzygną, dla których krajów członkowskich będzie nadal 
atrakcyjnym projektem politycznym.

Wydaje się, że model Europy dwóch (czy wielu) prędkości, 
przed którym jeszcze nie tak dawno ostrzegano w publicznej 
debacie, de facto wszedł w  fazę realizacji. niektórzy bruk-
selscy politycy mówią o  „procesie wewnętrznego zamyka-
nia się Unii”. Pracując nad nowym modelem Europy, trzeba 
pamiętać, że współpraca gospodarcza państw – przy obec-
nym stopniu powiązań globalnej i kontynentalnej ekonomiki  
– wymaga decyzji na szczeblu politycznym.

Metoda wspólnotowa coraz szerzej w europejskiej prakty-
ce ustępuje metodzie „międzyrządowej”, polegającej na za-
wieraniu dwustronnych umów, często kompromisów. to wa-
riant preferujący silnych, a upośledzający słabszych – a więc 
pogłębiający dysproporcje.

geopolityczne otoczenie Europy przez kilkadziesiąt lat 
było stabilne i  przewidywalne. Stary porządek na naszych 
oczach obraca się jednak w gruzy (Bliski Wschód, Afryka Pół-
nocna, wojna na wschodzie i polityka rosji), a podstaw no-
wego ładu nie widać… Zrozumienie i opisanie zachodzących 
wokół Starego Kontynentu zmian, a potem ułożenie nowych, 
geopolitycznych relacji staje się dla europejskiej polityki 
podstawowym wyzwaniem.

W  „dynamicznej architekturze” wokół Europy, rejon Kau-
kazu i Bliski Wschód stanowią dominantę; budowa nowego, 
bezpiecznego politycznie i  gospodarczo porządku wymaga 
stanowczych decyzji politycznych, odwagi i  konsekwen-
cji. Czy Europę stać na zbudowanie na nowo swoich relacji  
ze Wschodem i Południem?

Probierzem europejskiej solidarności (czy też jej deficytu) 
stał się też kryzys migracyjny. Słychać głosy, że to zadanie 
wymagające wspólnej strategii europejskiej z  20-letnim 

Zdaniem Jerzego Buzka, erozja europejskiej 
solidarności plus problemy nękające  

państwa Starego Kontynentu, mogą w końcu 
prowadzić do wojny. – Pokazujmy skutki braku 

integracji w Europie, róbmy wszystko,  
aby poprawić stan gospodarki – apeluje Buzek.

horyzontem czasowym, a nie problem, który można byłoby 
„załatwić” (w domyśle: trwale się go pozbyć).

We wspomnianej strategii powinny znaleźć się także od-
powiedzi na pytania dotyczące bezpośrednio warunków roz-
woju gospodarczego, rynku pracy. A  tych pytań jest mnós- 
two. Przykład? Czy państwo opiekuńcze jest tylko dla wy-
branych, „zamkniętych” społeczeństw i wyklucza imigrację? 
Jakie mechanizmy pozwolą włączyć imigrantów w europejski 
rynek pracy, wobec przepisów dotyczących ochrony pracow-
nika, blokujących de facto zatrudnienie przybyszy?

Europejska solidarność, apelowano z  trybuny Kongresu, 
nie może być jednostronna lub cząstkowa, bo staje się ka-
rykaturą, w rzeczywistości emanacją partykularyzmu przed-
stawianego niekiedy jako „obrona narodowego interesu”. 
Zbyt rzadkie stało się postrzeganie Unii jako wspólnego, wy-
magającego odpowiedzialnej postawy, dobra publicznego, 
a nie płaszczyzny walki o wąsko pojmowany, krajowy interes 
– bez względu na racje innych członków Wspólnoty.

Energia, klimat, bezpieczeństwo

Odpowiedzialność za stan środowiska, wspólne bezpieczeń-
stwo i stabilność dostaw energii, jej rynkowa cena nieprze-
kreślająca szans na konkurencyjną globalnie produkcję – to 
kompleks zagadnień o kluczowym znaczeniu dla przyszłoś- 
ci Europy i  jej gospodarki, od pierwszej edycji EEC obecny 
w agendach i debatach.

Komisja Europejska zamierza wkrótce przedłożyć projekt 
pakietu legislacyjnego dotyczącego nowej architektury ryn-
ku energii elektrycznej – prace nad nim rozpoczną unijne 
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instytucje, a ich efekt poznamy być może dopiero pod koniec 
2018 r. Oznacza to, że właśnie teraz przyszedł najwłaściwszy 
czas na debatę – wypracowywanie konkretnych stanowisk  
dotyczących m.in. zasad funkcjonowania odnawialnych źró-
deł energii (OZE).

– Duży wpływ na regulacje dotyczące OZE i rozwój tego 
sektora może mieć koncepcja Unii energetycznej. Komisja in-
terpretuje ją kompleksowo: w jej obrębie widzi też odnawial-
ne źródła energii – jako sposób na ograniczenie zależności 
energetycznej UE. Przypomnijmy, iż – zgodnie z wytycznymi 
KE – w związku z koncepcją unii energetycznej i ustalenia-
mi co do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 
2030, państwa członkowskie miałyby tworzyć plany krajowej 
polityki energetycznej na okres 2021-2030 (z  perspektywą 
do 2050 r.), zawierające przede wszystkim koncepcję dekar-
bonizacji gospodarki.

Polskie władze uważają, że regionalną współpracę mię-
dzysystemową trzeba rozwijać, ale przy pozostawieniu 
odpowiedzialności za kształt i  działanie krajowych syste-
mów energetycznych po stronie państw członkowskich. 
W  tym ujęciu nowa architektura rynku energii uwzględnia-
łaby utrzymanie odpowiedzialności poszczególnych krajów 
za długoterminowy, satysfakcjonujący poziom zdolności 
wytwórczych.

W  kongresowych debatach nie brakowało głosów o  ko-
nieczności rewizji polityki energetyczno-klimatycznej. Pole-
miści zauważali, że skuteczniejsza od prób kwestionowania 
byłaby konkretna, inna propozycja (np. formuły jej uelastycz-
nienia). Ewentualna nowa formuła tej polityki to kolejne 

„solidarnościowe” wyzwanie dla europejskich, ale i dla pol-
skich polityków, którzy de facto już zadekretowali prowę-
glowy i  sceptyczny wobec OZE zwrot w  krajowej polityce 
energetycznej oraz wyznaczyli kierunki zmian w  źródłach 
i wolumenach importu gazu.

Obawy budzi jednak też realizacja strategii bezpieczeń-
stwa energetycznego UE – definiowana przez brukselskich 
polityków jako „trwający proces oparty na zasadach solidar-
ności”. Bezpieczeństwo energetyczne jest określane oficjal-
nie jako „absolutny priorytet”. tymczasem wydarzenia ostat-
nich miesięcy to dla idei energetycznej solidarności Europy 
próba ognia.

Projekt nord Stream 2 obnażył słabość wspólnej poli-
tyki energetycznej – w  aspekcie zapewnienia bezpieczeń-
stwa dostaw. Kraje środkowej Europy nie umiały skutecznie  
dotrzeć ze swoją argumentacją poza wyraźną granicę, wy-
znaczoną (z grubsza) przez linię Odry.

ta sama idea i  interes interpretowany przez kraje człon-
kowskie w  różnej sytuacji gospodarczej, z  inaczej zbudo-
wanymi systemami energetycznymi i  odmiennym doświad-
czeniem politycznym, prowadzi do rozbieżnych wniosków 

Czy Unia Europejska będzie nadal projektem 
polityczno-gospodarczym, czy też zostanie 
sprowadzona do roli „stowarzyszenia współpracy” 
o charakterze ekonomicznym i handlowym? 
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i decyzji pogłębiających wewnętrzne europejskie pęknięcie. 
Każdy kraj Europy ma prawo do określania własnego mik-
su energii, co przekłada się także na decyzje importowe 
i  inwestycyjne. Czy jednak budowane w pojedynkę krajowe 
systemy bezpieczeństwa energetycznego zdadzą egzamin 
w świecie narastających napięć?

UE jest największą gospodarką na globie i zapewne pozosta-
nie największym importerem energii. Dlatego unijna polityka 
energetyczna ma bezpośrednie przełożenie na resztę świata. 
Z  drugiej strony – zależność od importu energii sprawia, że 
Wspólnota szczególnie narażona jest na napięcia geopolityczne.

W celu dywersyfikacji źródeł energii Europa patrzy w stro-
nę Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. nadzieje budzi powrót 
Iranu do gospodarczej gry. Ale wysokość kwot koniecznych 
do realizacji projektów infrastrukturalnych – przy politycznej 
niestabilności odstraszającej inwestorów – nie wróży dobrze 
procesowi różnicowania dostaw i budowie europejskiego bez-
pieczeństwa energetycznego – z  wykorzystaniem licznych 
nowych inwestycji w globalnej sieci przesyłu gazu.

Bezpieczeństwo energetyczne w  wielu krajach jest rów-
nież zadaniem stawianym przez rząd spółkom energetycz-
nym, które coraz częściej muszą godzić interesy wynikające 
z  ich działalności biznesowej z  celami nadrzędnymi, po-
dyktowanymi polityką państwa. Co więcej: nieustanny stan 
napięcia między polityką energetyczną kraju a  europejską 
polityką energetyczną, w przypadku Polski stał się sporym 
wyzwaniem dla firm z  tej branży, ale doświadczenie to nie 
jest też naturalnie obce innym państwom.

Jak będą wyglądały krajowe miksy i europejski rynek ener-
gii za ok. 30 lat? niepewność w tej mierze negatywnie od-
bija się na skłonności do długofalowego inwestowania – tę 
kwestię jasno stawiali menedżerowie firm energetycznych. 
Wskazywali też na „chroniczną chorobę Europy”, jaką jest 
brak spójności ram prawnych, określających zasady wspar-
cia inwestycji w wytwarzaniu energii. Druga przypadłość to 
częste zmiany przepisów, w szczególności w stosunku do od-
nawialnych źródeł energii.

Polityka energetyczna kraju – postulował ponadto wiel-
ki, energetyczny biznes – musi w miarę precyzyjnie pokazać 
spółkom, w jaki sposób pogodzić ich interes, jako podmiotów 
prawa handlowego z racjami bezpieczeństwa energetyczne-
go państwa – z uwzględnieniem przy tym niepełnej swobo-
dy w  kształtowaniu krajowej polityki energetycznej, która 
musi uwzględniać także cele całej Wspólnoty.

Rynek, państwo, wzrost

Unia zdecydowanie potrzebuje sukcesu gospodarczego, któ-
ry ją powszechnie „uwiarygodni”. Wspólnota była bowiem 
przez lata klubem wygranych, dziś jej członkami są także 
kraje z silnym poczuciem porażki.

Mocna gospodarka – hasło traktowane jako europejskie 
magiczne zaklęcie – ma jednak bardzo ściśle określone, 

realne uwarunkowania. Dlatego za postulatem budowania 
gospodarczego potencjału muszą iść odpowiedzi na waż-
ne pytania szczegółowe: jaka gospodarka, na jakich funda-
mentach oparta, w  jakim stopniu otwarta na konkurencję 
i współpracę, w jaki sposób wspierana i regulowana?

Do publicznej wiadomości przebija się przekonanie,  
że dogmaty polityki gospodarczej zostały zakwestionowa-
ne. Wielu polityków i ekonomistów dowodzi, że kapitał ma 
jednak narodowość, a najsilniejsze gospodarki wykorzystują 
siłę państwa, choć oficjalnie nadal deklarują poparcie dla ni-
czym nieskrępowanej swobody gospodarczej i wymiany han-
dlowej. Pojawia się teza o „niewidzialnej ręce rynku, dobrze 
działającej wtedy, kiedy jest wsparta przez jak najbardziej 
widzialną rękę państwa”.

Droga, którą przeszły kraje transformacji polityczno-gos- 
podarczej, sprzyja w obecnych realiach przekonaniu, że war-
to mieć silne podmioty z dominującym udziałem Skarbu Pań-
stwa, które jednak postępują w sposób rynkowy, a z drugiej 
strony – stanowią bardzo ważny element w strategii rozwo-
jowej kraju.

Czy własność państwowa może być gospodarczym atu-
tem? W jakich sektorach? najczęściej wskazywano na ener-
getykę, gdzie wolność gospodarcza w unijnych realiach jest 
w swoisty sposób reglamentowana. Państwowe spółki mają 
też większą możliwość kształtowania swoich strategii w spo-
sób spójny z długoterminową polityką gospodarczą. to może 
oznaczać dla nich dodatkowe szanse. Może, ale nie musi.

O ile jednak z nową rolą państwa w gospodarce wiążą się 
określone oczekiwania społeczne, o  tyle ze strony biznesu 

W n i o s k i  d l a  E u r o p y  2 0 1 6

Brak europejskiej solidarności to nie tylko 
protekcjonizm czy nawet gospodarczy 

nacjonalizm. To także napięcia między  
unijnymi i krajowymi strategiami,  

tworzące zły klimat dla inwestorów.
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opinie dotyczące skali rewidowania liberalnej doktryny wy-
dają się o wiele mocniej podzielone. Przedsiębiorcy i niema-
ła grupa ekonomistów bardziej są skłonni pamiętać, że od 
modyfikacji czy rewizji liberalno-gospodarczych dogmatów 
niedaleko do różnych form „nieortodoksyjnej polityki gospo-
darczej”, oznaczających pokusę rozwiązań dających szybki 
efekt, ale na dłuższą metę grożących fatalną dla biznesu 
destabilizacją i rozczarowaniem. Z negatywnymi dla gospo-
darki i budżetu państwa reperkusjami włącznie.

rola państwa w gospodarce zmienia się także w kontekś- 
cie narastającej konkurencji globalnej (politycy na świecie 
różnie widzą rolę państwa); widać subiektywne modyfikacje 
definicji tego, co wolnorynkowe. Kraje dyskutują o usuwaniu 
barier, ale – bywa – w rzeczywistości tworzą protekcjonis- 
tyczne blokady, by chronić swe rynki (chodzi tu także o kraje 
najbardziej rozwinięte).

to odpowiedź na kryzysy i napięcia w świecie. Odpowiedź 
czy raczej spontaniczna reakcja? Europa sama siebie skłon-
na jest niekiedy widzieć jako oblężoną twierdzę, atakowaną 
przez ekspansywne gospodarki Azji. Musi sobie zatem od-
powiedzieć na fundamentalne pytania: jakiego światowego 
rynku chcemy, jakimi zasadami winien się on rządzić?

W najbliższych latach chińska gospodarka (z olbrzymimi 
rezerwami mocy wytwórczych) zapewne zyska status gospo-
darki wolnorynkowej (MES). tym samym narzędzia ochrony 
europejskiego rynku, którym już teraz wiele się zarzuca, 
przestaną być skuteczne.

Czy wobec tego Europa musi otoczyć gospodarkę murem, 
uznając, że wolnorynkowe jest tylko to, co korzystne dla nas? 

Bardziej racjonalne i  efektywne od trwania w  defensywie 
i  „odpierania ataków” wydają się strategiczne środki zapo-
biegawcze, rzut oka w przyszłość. Zaporowe metody pozwa-
lają jedynie zyskać na czasie, nie są rozwiązaniem problemu.

Alternatywą dla izolacjonizmu i  anachronicznej w  obec-
nych realiach autarkii są scenariusze globalnej kooperacji 
– z wykorzystaniem możliwości logistyki, nowoczesnych na-
rzędzi komunikacji, a przede wszystkim oparcie europejskiej 
produkcji na innowacji, kreatywności, dizajnie; czyli na tym, co 
niekiedy stanowi największą część finalnej wartości produktu.

Jedno miejsce pracy w nowoczesnym przemyśle to sześć 
miejsc w  jego kooperacyjnym otoczeniu. Można wszak fi-
zycznie produkować w Chinach, a rynek, kooperantów i do-
stawców, pion badań i rozwoju czy usługi serwisowo-dorad-
cze lokować w  Europie, czerpiąc z  tego faktu gospodarcze 
i prowzrostowe profity.

W  świecie narastającej konkurencji i  utrzymujących 
się dysproporcji rozwojowych z  pewnością napięcia będą 

Kryzys uchodźczy można i trzeba zażegnać.  
Ale migracje z globalnego Południa na Północ 
określą na lata, a być może dziesięciolecia, 
przyszłość Europy. Potrzeba długofalowej 
europejskiej strategii, uwzględniającej aspekt 
humanitarno-społeczny oraz polityczno- 
-gospodarczy tego zjawiska.
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narastały. Powinnością polityków jest szukanie takich  
rozwiązań, by nieuniknione sprzeczności nie prowadziły  
do otwartych konfliktów.

Wydaje się, iż Europa, ze swoimi ambicjami przyspieszenia 
wzrostu, ostatecznie porzuca przekonanie, że usługi mogą 
w gospodarce zastąpić przemysł. Państwa, które mają prze-
mysł dobrze rozwinięty, są odporniejsze na kryzysy i  lepiej 
sobie z nimi radzą. Ale unijna reindustrializacja wciąż loku-
je się bardziej w sferze politycznych postulatów niż faktów. 
W  2020 r. UE chce zwiększyć udział przemysłu w  PKB do 
20 proc. (z 15,1 proc. w 2013 r.). Operację tę trzeba jednak 
oprzeć na innowacyjności i  rozwoju gałęzi zapewniających 
wysoką wartość dodaną.

Państwa centralnej Europy widzą swą rolę w  tym proce-
sie nieco inaczej – nie chcą gonić Zachodu po śladach pop- 
rzedników. Politycy krajów zwanych wciąż „nową Europą” 
podkreślają potrzebę skoku, poszukiwania i  koncentracji na 
branżach z wysokimi marżami, gdzie można wykorzystać wie-
dzę, specjalizację. Przykładem może być Plan na rzecz Odpo-
wiedzialnego rozwoju polskiego rządu – wśród jego filarów 
znalazły się zarówno wsparcie dla innowacyjnej gospodarki, 
jak i dla ekspansji rodzimych firm na zagranicznych rynkach. 

Co dalej? Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis  
przedstawił w  czasie Kongresu europejski punkt widzenia na 
wzrost, a ściślej: przyjęty w maju tzw. pakiet wiosenny z zalece-
niami dla poszczególnych krajów na najbliższe 12-18 miesięcy.

Pakiet kładzie duży nacisk na reformy strukturalne, usu-
nięcie przeszkód utrudniających ów wzrost i  pobudzenie 
zatrudnienia. Chodzi o  modernizację rynku pracy, rynków 
produktowych i usług oraz ułatwienie w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej i inwestowaniu, m.in. poprzez reformę 
administracji i  zmianę systemu podatkowego na „sprawie-
dliwszy i bardziej efektywny”. W Katowicach mocno akcen-
towano wspólną odpowiedzialność za powodzenie polityki 
stymulującej europejską gospodarkę.

Innowacje, cyfryzacja, młodość

– Europa z użytkownika cyfrowej gospodarki musi stać się jej 
twórcą i kreatorem – przekonywał günther Oettinger, komi-
sarz UE ds. gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa.

Ambicją Unii jest stać się centrum cyfrowego świata. Euro-
pejski konsument już korzysta z  tego rodzaju ułatwiających 
życie produktów, rozwiązań czy technologii, ale do niedawna 
były one ograniczone do określonych branż, jak telekomuni-
kacja oraz sektor usług. W ostatnich pięciu latach (zwłaszcza) 
światy cyfrowy i realny zaczęły w coraz większym stopniu się 
przenikać i łączyć. ten proces będzie, rzecz jasna, coraz szyb-
ciej postępował.

Europa ma szansę, by znaleźć się w światowej czołówce 
– pod warunkiem, że tradycyjne przemysły zareagują dosta-
tecznie szybko i  aktywnie potraktują cyfryzacyjne wyzwa-
nie. Wciąż zbyt mały jest udział małych i średnich przedsię-
biorstw w  cyfrowej rewolucji. Mniej niż 2 proc. MSP w  UE 
wykorzystuje zaawansowane technologie do wspierania 
procesów produkcyjnych. 

transformacja cyfrowa to już codzienność, lecz tempo 
przyswajania zmian bywa różne – nie zawsze zadowalające. 
Powszechność przemian hamują braki w harmonizacji stan-
dardów w całej Unii; legislacja nie jest w pełni przygotowana 
na cyfrową gospodarkę. Bariery są także po stronie edukacji 
i kadr – zbyt mało inżynierów czy menedżerów w Europie ma 
dostatecznie rozwinięte umiejętności cyfrowe.

Innowacyjność – hasło od lat obecne w różnych ujęciach  
kongresowej agendy – zyskuje ostatnio w polityce UE szcze-
gólne znaczenie. Problematyka innowacji w  praktyce była 
obecna także w tegorocznej debacie – na rozmaite sposoby.

Wynalazki to za mało, by mówić o  innowacyjnych zmia-
nach w gospodarce. Liczy się rynek i sprzedaż, bo prawdzi-
wą innowacją jest pomysł, który udaje się skomercjalizować. 
to punkt widzenia, którego w unijnym wspieraniu innowacji 
często brakuje, a odzwierciedleniem tej ułomności pozostaje 
wciąż niska jakość współpracy nauki z biznesem. Kreatyw-
ność nierzadko hamuje inercja administracji, formalizm, biu-
rokracja i nieumiejętność zarządzania ryzykiem.

Proces rozwijania innowacyjności wymaga przywódcy – oso-
bowości utożsamiającej się ze zmianą, a nie ze strukturą, lidera 
stymulującego pracowników do ciągłego, twórczego kwestiono-
wania tego, co jest. tacy przywódcy wywodzą się m.in. ze środo-
wiska młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości. Europejskie start-
-upy tworzą nową siłę gospodarki i zwiększają potencjał, łącząc 
się w klastry, współpracując z inwestorami i korporacjami.

Właśnie start-upom poświęcone było wielkie wydarzenie 
towarzyszące EEC –  European Start-Up Days. Korporacje co-
raz dobitniej zdają sobie sprawę, że powinny współpracować 
ze start-upami, bo same są często za mało proinnowacyjne 

Państwa europejskie niechętnie 
dokładają do wspólnego budżetu;  

są coraz bardziej skłonne  
do finansowania konkretnych celów 

po mozolnych negocjacjach.



9– innowacyjność nie leży w naturze dużych, silnych, ale mało ela-
stycznych i stroniących od ryzyka organizmów gospodarczych.

W  Unii Europejskiej powstaje coraz więcej start-upów. 
A jeszcze kilkanaście lat temu mniej niż 1 proc. ludzi po stu-
diach chciało zakładać własne firmy... Dziś w takich krajach 
jak Polska mamy do czynienia z prawdziwym „start-upowym 
boomem”. European Start-Up Days w  Katowicach – wyda-
rzenie towarzyszące EEC – zgromadził ponad 2000 uczest-
ników, a halę Spodka, w której zorganizowano to spotkanie, 
odwiedziło też ok. 2,5 tys. gości EEC. to o skali zainteresowa-
nia i potrzebie takiego forum mówi samo za siebie…

Współczesny biznes, w którym tak wiele przewag konku-
rencyjnych ma źródło w szybszym i bardziej kreatywnym wy-
korzystaniu nowych technologii i narzędzi, nie może rozwijać 
się bez świeżego spojrzenia, głów pełnych pomysłów, pod-
miotów działających z akceptacją wyższego poziomu ryzyka, 
nie wahających się chodzić nowymi drogami.

– Bardzo ważna jest elastyczność gospodarki. Chcemy ją re-
alizować przez innowacyjność, która pozwoli nam się wyrwać 
z pułapki średniego dochodu, ale też przeciętnego produktu 
– uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, 
który wśród filarów wzrostu wymienia industrializację „rozu-
mianą w duchu polityki Komisji Europejskiej, czyli z uwzględ-
nieniem wszystkich elementów gospodarki cyfrowej”.

Europa globalnie: ekspansja i współpraca

Motorem europejskiego wzrostu ma być też gospodarcza 
ekspansja i eksport – to wspólny mianownik m.in. dla kra-
jów środkowej i  wschodniej Europy, które są za małe, by 
budować rozwój gospodarczy wyłącznie na fundamencie 
wewnętrznych rynków. Ba!, także rynek wewnętrzny Unii, 
choć ogromny i w dużym stopniu zintegrowany, okazuje się 

dla szybko rosnących gospodarek i  dynamicznych firm po 
prostu za ciasny.

Polska gospodarka – wciąż w UE jeden z liderów wzrostu 
– mimo niewątpliwego sukcesu eksportowego w  ostatnim 
dziesięcioleciu, potrzebuje nowych bodźców, by co najmniej 
utrzymać tempo rozwoju. Jeszcze szersze wyjście na świat to 
konieczność – recepta na pułapkę uzależnienia zaledwie od 
kilku dużych rynków zbytu.

W ciągu najbliższych 10-15 lat ok. 90 proc. wzrostu będzie 
dziełem państw spoza Unii Europejskiej. trzeba zatem szukać 
mocniejszych powiązań handlowych z nowymi centrami gospo-
darczymi świata. Międzynarodowa wymiana zwiększyła swą 
rolę w tworzeniu globalnego wzrostu ekonomicznego i kreowa-
niu nowych miejsc pracy – i ten trend będzie się nasilał.

nowymi centrami ekonomicznego wzrostu są dziś Ame-
ryka łacińska, Afryka i Daleki Wschód. rolą rządów ma być 
tworzenie – poprzez dwu- i  wielostronne umowy – ram  
do budowy relacji ekonomicznych z  tymi regionami. Kraje 
Europy budują własne systemy wsparcia globalnej ekspan-
sji gospodarczej i  zachęt, skupionych przede wszystkim na 
łagodzeniu ryzyka i  ułatwianiu działalności „na miejscu”; 
zawierają sojusze, konstruują mechanizmy usuwania barier  
we współpracy gospodarczej i w wymianie handlowej.

Strategiczne dla Europy kierunki ekspansji i  współpracy 
gospodarczej znalazły odzwierciedlenie w programie wkom-
ponowanych w  Kongres spotkań i  forów gospodarczych  
– z udziałem gości z Afryki i Azji.

Chiny, od dłuższego czasu znajdujące się w  dobie wiel-
kich przeobrażeń, stanowią szczególnego rodzaju przykład 
budowy gospodarczej potęgi. rzuca się w oczy godna podzi-
wu globalna ekspansja Kraju Środka, a także coraz bardziej  
przyspieszający transfer wiedzy i technologii.
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Chinom zależy na tworzeniu nowych powiązań infrastruk-
turalnych i gospodarczych. tak, koncepcja nowego Jedwab-
nego Szlaku służy interesom gospodarczego mocarstwa, 
ale stwarza zarazem szansę dla partnerów. Idzie nie tylko 
o większy dostęp Chin do Europy (i wzajemnie); dla krajów 
europejskich, w  tym Polski, wyłania się też możliwość uła-
twień w kontaktach z innymi, również interesującymi i roz-
wojowymi azjatyckimi rynkami.

na Chinach nie kończą się bowiem możliwości europej-
skiej ekspansji gospodarczej w  azjatyckim kierunku. W  In-
diach umacnia się i rozrasta klasa średnia, rozwija się rynek 
o  olbrzymim potencjale, kształtują gospodarczy partnerzy, 
w  tym w nowoczesnych gałęziach gospodarki. Otwarciu na 
świat mogą dopomóc stopniowo wprowadzane przez indyj-
ski rząd udogodnienia dla gospodarczej obecności zagranicz-
nego biznesu w tym kraju. Warto na tamtejszy rynek wejść, 
zanim się nasyci. Potrzeby inwestycyjne takich sektorów jak 
wydobycie węgla, produkcja energii, obronność, branża me-
dyczna czy rolno-spożywcza są gigantyczne…

Japonię od dziesięcioleci stawia się za przykład gospodar-
czego rozwoju. to rynek trudny, bo bardzo konkurencyjny, ale 
zarazem chłonny. Obecność na nim częstokroć stanowi dla 
eksportera czy inwestora cenną rekomendację i  faktyczną 
„przepustkę” na rynki całej Azji. Japońscy goście EEC podkreś- 
lali, że przekonanie o hermetycznym dla zagranicznych inwe-
storów i dużej części eksporterów rynku to w dużej mierze mit, 
a koszt „robienia biznesu” jest w  tym kraju nawet o połowę 
mniejszy niż w Singapurze czy Szanghaju. nowe perspektywy 
stworzy też zapewne rychłe podpisanie umowy o  partner-
stwie gospodarczym Japonia-Unia Europejska (Economic Part-
nership Agreement – EPA) – jak się uważa, negocjacje zbliżają 
się do końca i powinny zostać sfinalizowane jeszcze w 2016 r.

Afryka… Zamieszkały przez ponad miliard ludzi kontynent 
jest w stanie wchłonąć różne inwestycje, co nie oznacza, że 
biznes może tu działać bez żadnych problemów, a każdy to-
war znajdzie nabywcę. Kraje Starego Kontynentu rozwijają 
się nierównomiernie, co jest spowodowane przyczynami 
wewnętrznymi i międzynarodowymi – ekonomicznymi, spo-
łecznymi, politycznymi, ale i dramatami, jak terroryzm bądź 
konflikty zbrojne. tempo wzrostu PKB w wielu przypadkach 
wyhamowało, ale perspektywiczne poszukiwanie tam part-
nerów (rządy i firmy) świetnie rokuje na przyszłość.

Afryka potrzebuje współpracy, inwestycji, a nie doraźnej po-
mocy. to może być atut europejskich przedsiębiorstw (mamy 
już i polskie przykłady) – i nie należy zwlekać, bo konkurenci 
– vide: Chiny – wypracowują sobie tam mocną pozycję. Dla 
inwestorów z Europy Środkowej, zwłaszcza z Polski, rysują się 
szanse na nowe przedsięwzięcia – m.in. w górnictwie, energe-
tyce, telekomunikacji, turystyce i usługach biznesowych.

A  jeśli już wspomnieliśmy o  liberalizacji handlu Europy 
z  innymi częściami świata, to zastanawiają przeciągające 
się negocjacje dotyczące transatlantyckiego Partnerstwa 
w  dziedzinie Handlu i  Inwestycji (ttIP). trudności na linii 

UE-USA tworzą tu m.in. obustronne obawy (choć europej-
skie wydają się mocniejsze) przed niekorzystnym wpływem 
umowy na niektóre sektory gospodarki, żmudne negocjo-
wanie wyłączeń plus silne lobbies, zmierzające do utrzyma-
nia przywilejów, a  także rozmaite populistyczne argumen-
ty wzmacniające rezerwę polityków i  społeczeństw wobec 
przełomowego układu. 

Optymistyczne deklaracje z zeszłego roku, że zakończenie 
rozmów do końca roku 2016 jest realne, mocno straciły na 
prawdopodobieństwie. Decyzja o opuszczeniu UE przez Wiel-
ką Brytanię – jednego z wpływowych orędowników wspom- 
nianego porozumienia – dodatkowo zagmatwała sytuację. 
Pozostaje mieć nadzieję, że uda się jednak porozumieć, gdyż 
ttIP – zestalone w oczekiwanej przez europejski biznes for-
mie – miałoby niewątpliwie spory wpływ na rozruszanie „le-
niwej” od ładnych kilku lat gospodarki w krajach „starej Unii” 
i na przyspieszenie rozwoju jej członków z centralnej Europy.

W poszukiwaniu spoiwa

Czy sukces gospodarczy może okazać się antidotum na 
„zwątpienie w Europę”? Zapewne, ale z zastrzeżeniami doty-
czącymi polityki społecznej i na nowo odczytanej odpowie-
dzialności państwa za gospodarkę – słychać było nierzadko 
podczas Kongresu.

– Dla polskiego rządu gospodarka jest priorytetem 
– przekonywała w Katowicach Beata Szydło, prezes rady Mi-
nistrów. – Program na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju daje 
Polsce i poszczególnym regionom szanse na zrównoważony 
rozwój. Musimy zrobić wszystko, aby z owoców rozwoju mo-
gli korzystać wszyscy, a nie tylko wąskie grupy. to ambitny 

W Europie już teraz napływ imigrantów 
i uchodźców – poprzez erozję strefy Schengen  

– zmienia warunki obrotu gospodarczego. 
Wkrótce zapewne zjawisko to wymusi zmiany 
modelu państwa opiekuńczego i prawa pracy. 
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plan, ale w biznesie i gospodarce potrzeba odwagi, optymi-
zmu oraz odpowiedzialności. nie brakuje nam odwagi i opty-
mizmu, ale jesteśmy też przede wszystkim odpowiedzialni.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zachęcał, by nie fety-
szyzować wskaźników PKB, lecz „spojrzeć na jakość wzrostu, 
który ma służyć ludziom”. Zdrowy rdzeń wzrostu nie może 
zawierać ziaren przyszłej porażki, jak w  antyprzykładzie 
szybko niegdyś rosnącej gospodarki greckiej.

nierzadkie nadwątlenie poczucia unijnej wspólnoty 
wśród społeczeństw to efekt kryzysu gospodarczego i kry-
zysu zaufania do unijnych instytucji, narastającej fali kry-
tyki brukselskiego biurokratyzmu, nadmiernych regulacji, 
ale i – z drugiej strony – rozmaitych zaniechań, a wreszcie 
poważnych problemów z terroryzmem i imigracją, z którymi 
Unia radzi sobie, powiedzmy, średnio. 

Frustracja niezadowolonej z siebie Europy to jednak także 
woda na młyn populistów, zwolenników rzekomo zbawien-
nych operacji opuszczenia Unii, swoistego izolacjonizmu. 
Ważnym i  niecierpiącym zwłoki zadaniem umiarkowanych, 
racjonalnych i  proeuropejskich elit pozostaje redukowanie 
oddziaływania radykałów – żeby ich demagogiczne hasła 
nie padały na podatny grunt.

Do środków zaradczych należy właśnie poszukiwanie, 
a czasami – nadanie nowego sensu spajającym w skali euro-
pejskiej ideom, które mogłyby stanowić antidotum na prześ- 
wiadczenie o marginalizacji, odrzuceniu, wyobcowaniu wiel-
kich grup społecznych i powolnym, faktycznym rozpadzie Unii, 
jakie żywią dziś jej obywatele znacznie częściej niż przed laty.

Czy taką ideą może być transatlantyckie partnerstwo, spój-
na gra o wartości świata Zachodu?

– Musimy pomyśleć o wspólnym programie w skali euro-
pejskiej, o przedsięwzięciu, które by nas połączyło – apelo-
wał Jerzy Buzek, przywołując przykład amerykańskiego pro-
gramu kosmicznego, który otworzył USA drzwi do przewag 
technologicznych, gospodarczych i  – do pewnego stopnia 
– zmian społecznych.

Ile ze swojej soft power zachowała Europa we współcze-
snym świecie, gdzie pod względem tempa rozwoju czy nowo-
czesności liderują już inni (tymczasem? – może nasz konty-
nent się obudzi…)? Jaką naprawdę siłą dysponuje, jeśli chodzi 
o  „czystą” produkcję, odpowiedzialność w  relacji gospodarki 
ze środowiskiem, innowacyjną energetyką? Możliwe, iż takim 
wielkim projektem stać się może upowszechnienie innowacyj-
ności – na co zwracał uwagę podczas EEC günther Oettinger.

tego rodzaju pytania można mnożyć. tymczasem ważne,  
że Unię stać na autorefleksję. Idzie o to, by znaleźć strategicz-
ne wektory, które w  umiejętny sposób połączą tradycyjne, 
uniwersalne wartości, od lat propagowane przez Wspólnotę, 
z konkretnymi, zrozumiałymi dla szerokich rzesz i nieabstrak-
cyjnymi prądami. A potem umiejętnie umocować je w złożo-
nych uwarunkowaniach współczesnego świata.

Czy wyraźnie już popękaną Europę będzie stać na wspólną 
wizję? Oby odpowiedzią na to – coraz bardziej hamletowskie 
– pytanie nie była jedynie, jak w  Szekspirowskim dramacie, 
chorobliwa awersja do działania. Pozostańmy optymistami.

W tekście niniejszego opracowania wykorzystano wypowiedzi uczestników  
VIII Europejskiego Kongresu gospodarczego, który odbył się w Katowicach  
18-20 maja 2016 r. Opracowanie całości: Oskar Filipowicz – na podstawie materiałów  
dziennikarskich, przygotowanych przez zespół miesięcznika nowy Przemysł,  
portalu wnp.pl i innych portali grupy PtWP. Współpraca: Jacek Ziarno.
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Valdis Dombrovskis,
wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej

– Nadszedł czas, by pełnym głosem do-
magać się  silnej i  spójnej Unii Europej-
skiej. Gospodarki państw członkowskich 
powoli wychodzą z pokryzysowej zapaś- 
ci. Musimy pójść dalej… Ta gospodarcza 
odbudowa wciąż jest bowiem skromna, 
niejednorodna, widać tendencje do po-
większenia nierówności społecznych czy 
poziomu ubóstwa. Niektóre grupy spo-
łeczne nie radzą  sobie w  pokryzysowej 
rzeczywistości. Stąd konieczność  przyś- 
pieszenia procesu konwergencji. To on 
przecież  był czynnikiem napędzającym 
rozwój Europy w  pierwszych latach  
po rozszerzeniu Unii.

Jarosław Gowin,
wicepremier, minister  
nauki i szkolnictwa wyższego

– Chcemy, by reindustrializacja kojarzyła 
się  w  Polsce nie tylko z  powstawaniem 
nowych firm, ale przede wszystkim ze 
wzrostem poziomu innowacyjności, ja-
kości polskich produktów, podnoszeniem 
bezpieczeństwa i  jakości pracy. Reali-
zując te założenia, stworzymy w  Polsce 
nowoczesny przemysł – liczącego się 
gracza na rynkach światowych. To dzia-
łania, które stawia przed sobą  rząd. Ale 
podkreślam: w gospodarce nic nie zastąpi 
inicjatywy jednostki i prywatnej własności 
– kreatywności twórcy, jakim jest każdy 
przedsiębiorca.

Mateusz Morawiecki,
wicepremier, minister rozwoju

– Dogmaty, którymi żył świat zachodni, 
a my przyjmowaliśmy z dobrodziejstwem 
inwentarza, zostały mocno zakwestiono-
wane. Czy swobodny przepływ pozbawio-
nego narodowości kapitału jest zawsze 
dobry i pożądany? Po 8 latach kryzysu już 
wiemy, co może się zdarzyć, gdy sektor 
finansowy nie jest uporządkowany. Inny 
dogmat stanowił, że państwo to niepot- 
rzebny przeżytek... Spór o jego znaczenie 
wiedli niegdyś Thomas Jefferson i  Ale-
xander Hamilton. Pierwszy mówił: „Oby 
jak najmniej państwa”; drugi: „Wykorzy-
stajmy siłę państwa”. A  dziś największe 
państwa zachowują się, jak chciał Hamil-
ton, ale mówią jak Jefferson. Powinniśmy 
wziąć pod uwagę i to, że możni tego świa-
ta co innego mówią, a co innego robią.

Jerzy Buzek,
europoseł, przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego w latach 2009-2012, 
przewodniczący Rady EEC

– Czy Europa przetrwa? Rok temu nie 
było takiego kryzysu… Myśleliśmy, że po-
rozumienie mińskie wpłynie na sytuację 
na wschodzie Europy. Nie był tak aktual-
ny Brexit i zagrożenia z nim związane. Nie 
byliśmy po kolejnych doświadczeniach, 
które uświadomiły nam, że z  Grecją nie 
wszystko udało się załatwić. Nie wiado-
mo, ile jeszcze kryzysów trzeba będzie 
zażegnać... Stawiamy te pytania na Euro-
pejskim Kongresie Gospodarczym, bo są 
to sprawy dla przedsiębiorców niezwykle 
ważne. Biznes oczekuje stabilności.

Beata Szydło,
prezes Rady Ministrów

– Stawiamy na reindustrializację. Ale sta-
wiamy też na rozwój kapitału, na wspie-
ranie firm. Zapraszamy wszystkich tych, 
którzy chcą tutaj inwestować, budować 
swój potencjał gospodarczy, dawać za-
trudnienie Polakom i  – nie ukrywam  
– płacić w Polsce podatki. Z tych podat-
ków chcemy realizować inwestycje – te 
projekty, które będą wpływały na szybszy 
rozwój Polski. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, 
że mamy ogromną szansę przed sobą. 
Żeby ją wykorzystać,  Polska musi jesz-
cze szybciej się rozwijać. Musimy zrobić 
wszystko, żeby z tego rozwoju mogli ko-
rzystać wszyscy, a nie tylko wąskie grupy. 
To plan ambitny, ale w biznesie i gospo-
darce potrzebna jest odwaga, optymizm 
oraz odpowiedzialność. Nie brakuje nam 
odwagi i optymizmu, ale przede wszyst-
kim jesteśmy odpowiedzialni. 
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Günther Oettinger,
komisarz UE ds. gospodarki  
cyfrowej i społeczeństwa

– Ważne dla nas wszystkich przesłanie 
brzmi tak: byłoby doskonale, gdyby to Eu-
ropa stała się centrum cyfrowego świata. 
Unijny przemysł wysokich technologii już 
znajduje się wśród światowych liderów, 
ale istnieją też problemy, które należy 
przezwyciężyć. Mniej niż 2 proc. małych 
i średnich firm w UE używa zaawansowa-
nych technologii do wspierania procesów 
produkcyjnych. Unijna legislacja nie jest 
też w  pełni przygotowana na nadejście 
cyfrowej gospodarki. No i  zbyt mało  
inżynierów i menedżerów ma dostatecz-
nie rozwinięte umiejętności cyfrowe.

Micheil Saakaszwili,
gubernator Odessy, prezydent Gruzji 
w latach 2004-07 i 2008-13

– Kiedy w  Gruzji poradziliśmy sobie 
z problemami, kiedy wyeliminowaliśmy 
korupcję, Europa nie podała nam ręki, 
tłumacząc, że „nie mamy zdolności in-
stytucjonalnej”. Nie pasowaliśmy do 
sztywnego, brukselskiego modelu go-
spodarki, choć przecież wyznawaliśmy 
te same wartości.

István Mikola,
sekretarz stanu ds. współpracy 
w zakresie polityki bezpieczeństwa 
i współpracy międzynarodowej 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
i Handlu Węgier

– W  ciągu najbliższych 10-15 lat ok.  
90 proc. światowego wzrostu PKB będzie 
generowane poza Starym Kontynentem. 
Dlatego tak potrzebne są mocne powią-
zania Europy ze światem. Eksport i han-
del zagraniczny to dziedziny, od których 
zależy rozwój gospodarczy. Dlatego UE 
działa na rzecz obniżania kosztów wy-
miany towarowej i znoszenia barier. 

Maroš Šefčovič,
komisarz UE ds. unii energetycznej

– Unia Europejska stoi wobec bardzo istot-
nych wyzwań. To kwestia emigrantów, 
problemy związane z  zachowaniem eu-
ropejskiej solidarności i  swobody przep- 
ływu ludzi. Wcześniej kryzys finansowy, 
a teraz migracyjny, spowodowały rozsze-
rzenie się  tendencji eurosceptycznych. 
Komisja Europejska traktuje te wyzwania 
nadzwyczaj poważnie; wierzymy, że uda 
nam się je przezwyciężyć.

Tomáš Novotný,
wiceminister przemysłu 
i handlu w rządzie Republiki Czeskiej

– Czesi – ze względu na kryzys grecki 
i  kryzys migracyjny – są sceptycznie 
nastawieni wobec Unii Europejskiej. Ale 
w  ciągu 12 lat, które upłynęły od na-
szego wstąpienia do UE, poprzez unijne 
fundusze strukturalne otrzymaliśmy 
nawet o  20 mld euro więcej, niż sami 
wpłaciliśmy do jej budżetu. To widać. 
Nieustannie trzeba jednak tłumaczyć 
opinii publicznej, jakie korzyści płyną 
z członkostwa w Unii.
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Andrzej Dera,
sekretarz stanu w Kancelarii  
Prezydenta RP 

– Słupsk nigdy nie wygra z Gdańskiem, 
ale trzeba stworzyć warunki, by mniejsze 
miasta mogły się rozwijać, nie wyludniały 
się, bo to będzie problem państwa. Samo-
rządy same wszystkiego nie udźwigną; 
muszą mieć wsparcie – np. przy budowie 
infrastruktury transportowej czy polityce 
demograficznej. Powinny ze sobą współ-
pracować i  prowadzić politykę zrówno-
ważonego rozwoju.

Paweł Szałamacha,
minister finansów

– Moim sukcesem, w  kategoriach mie-
rzalnych, byłoby ograniczenie vatowskiej 
luki do średniej europejskiej. A cel jakoś- 
ciowy? Zmiana nastawienia większości 
przedsiębiorców i podatników: by uważa-
li, że ich przewaga konkurencyjna bierze 
się na przykład nie z agresywnej optyma-
lizacji podatkowej, lecz z  produkcji lep-
szego towaru, wymyślenia lepszej usługi. 
Niech będą naszymi sojusznikami! Admi-
nistracja państwowa zapewni reguły gry 
fair – równe dla wszystkich. Wówczas po-
wstaną w Polsce warunki do racjonalnej 
dyskusji o poziomie podatków: czy są za 
wysokie, czy za niskie, czy motywują do 
aktywności gospodarczej, czy ją duszą...

Jerzy Polaczek,
poseł na Sejm, wiceprzewodniczący 
parlamentarnego zespołu ds. wsparcia 
polskiego przemysłu obronnego

– Akty terrorystyczne są w  świadomo-
ści społecznej bytami powszechnej wy-
obraźni. Globalna wioska – przepływ 
informacji on-line – która rozlewa się 
w przestrzeni publicznej, także w przeka-
zie tradycyjnym, telewizyjnym, radiowym, 
oddają tę sytuację. Przez ostatnie lata nie 
dostrzegamy jednak polityki adekwat-
nej do zagrożeń. Na przykład w  kwestii 
budowy odpowiednich systemów cyber-
bezpieczeństwa. To pięta achillesowa  
administracji publicznej. Zaakcentował-
bym to jako pilne zadanie – do realizacji 
już w najbliższej przyszłości.

Ali Nur Ismail Ali,
główny sekretarz, naczelnik  
Państwowego Departamentu  
ds. Spółdzielczości w Ministerstwie 
Przemysłu, Inwestycji i Handlu Kenii

– XXI wiek będzie wiekiem Afryki. Takie 
kraje jak Egipt, Angola, Maroko, Ghana 
i Kenia odnotowują roczne wzrosty PKB 
od 5 do nawet 10 proc. Reformujemy 
administrację, prowadzimy inwestycje 
publiczne, zwiększamy dyscyplinę fiskal-
ną, tworzymy lepsze warunki dla rozwoju 
biznesu…. Afryka czeka na inwestorów 
z Europy Środkowej, szczególnie z Polski. 
Potrzebujemy inwestycji m.in. w  prze-
mysł, górnictwo, energetykę, telekomuni-
kację, turystykę i usługi biznesowe.

Krzysztof Tchórzewski,
minister energii

– Rynku energii tak naprawdę nie ma,  
bo w ramach UE istnieje zgoda na wspie-
ranie energii odnawialnej praktycznie 
w nieskończoność. Dotychczas Unia wy-
dała na nie 500 mld euro. To efekt wy-
przedzania świata w realizacji polityki kli-
matycznej. Jak mamy się w tym odnaleźć 
z  naszymi realiami gospodarczymi? Nie 
ma stałych i bezpiecznych dostaw energii 
bez energetyki konwencjonalnej. Może-
my ją modernizować, poprawiać wskaź-
niki emisji, ale ona musi istnieć. I zawsze 
pozostanie droższa, jeśli energetyka od-
nawialna nadal będzie subwencjonowana 
w takim stopniu, jak dotychczas. Jak dłu-
go Europa to wytrzyma?

Ajay Bisaria,
ambasador Indii w Polsce

– Indie to najszybciej rozwijająca się  
gospodarka świata. W następnych dwóch, 
trzech dekadach wartość indyjskiego 
wzrostu PKB rok do roku nierzadko bę-
dzie wyrażana dwoma cyframi. Jesteśmy 
otwarci na polskie firmy. Program Make 
in India, ogłoszony we wrześniu 2014 r., 
wprowadza ułatwienia dla inwestorów 
w  działalności gospodarczej na rynku 
indyjskim. Szacunki wskazują, że w  cią-
gu dekady zwiększy się udział produkcji 
(przemysłowej) w indyjskim PKB z 15 do 
25 proc. i  owocować będzie ok. 10 mln 
nowych miejsc pracy rocznie. 
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Maciej Witucki,
prezes zarządu Work Service

– Kryzys uchodźczy, Brexit, nierozwią-
zany kryzys rosyjsko-ukraiński i  wciąż 
trzeszczący system bankowy nie ułat- 
wiają podejmowania skoordynowanych 
działań na szczeblu unijnym. Każdym 
z tych pożarów zajmujemy się z osobna, 
najczęściej na poziomie krajowym. Czy 
Unia jako instytucja ma zatem szansę  
na globalny skok do przodu? Nie. Ale 
wierzę w  „motory gospodarcze”. Mamy 
rozwinięty przemysł motoryzacyjny, ma-
szynowy, obronny. Ważnym argumentem 
Europy są jej wykształcone, wydajnie 
pracujące „niebieskie kołnierzyki”. Zatem 
Europa – nie, europejskie firmy – tak.

Sanjay Samaddar,
prezes zarządu ArcelorMittal Poland

– Kontynuacja polityki zrównoważonego 
rozwoju ma absolutnie kluczowe znacze-
nie dla takich branż jak przemysł stalowy. 
Europa będzie potrzebowała stali, nie ma 
więc powodu, by jej tu nie produkować. 
Nasza stal jest świetnej jakości, jesteśmy 
globalnym liderem w  dziedzinie badań 
i  rozwoju, znacząco ograniczyliśmy nasz 
ślad węglowy. W Polsce wydamy 6 mld 
zł, głównie na ograniczenie emisji. To 
potwierdza tezę, że tradycyjne przemys- 
ły mogą być  zrównoważone. Ale trzeba 
zachować właściwą równowagę między 
potrzebami branży a jej otoczeniem.

Karol Zarajczyk,
prezes zarządu Ursusa

– Plan Morawieckiego zaczęliśmy reali-
zować, zanim powstał. Zaczynaliśmy od 
zera w 2011 r. – z trzema konstruktorami 
w  Lublinie. W  ciągu 4 lat stworzyliśmy 
Grupę Ursus – z ponad tysiącem zatrud-
nionych, 400 polskimi poddostawcami, 
gamą produktów i planami kolejnych in-
westycji. Bardzo ważne są instrumenty 
wspierające eksport i  inwestycje zagra-
niczne. Podoba mi się zapisany w Planie 
Morawieckiego pomysł powołania do 
życia „superorganizacji”, która miała-
by skoordynować działania polskich 
eksporterów.

Mirosław Bendzera,
prezes zarządu Famuru

– Ekspansja zagraniczna to proces, do 
którego trzeba się odpowiednio przygo-
tować organizacyjnie i  merytorycznie. 
Zdobyć wiedzę o nowych rynkach, o  lo-
kalnej kulturze biznesu, warunkach dzia-
łania i przepisach prawnych. Famur przy-
gotowywał się do tego kilkanaście lat… 
Duża firma to często okręt flagowy, który 
prowadzi całą flotę mniejszych jednostek. 
Tylko mocny podmiot ma szanse realnej 
walki z dużymi, międzynarodowymi kor-
poracjami. Dlatego konsolidacja silnych 
firm jest właściwym kierunkiem do pro-
wadzenia zagranicznej ekspansji.

Don Grantham,
prezes Microsoftu na region CEE 

– W kwestii cyfryzacji kraje Europy Środko-
wo-Wschodniej dzieli spory dystans od eu-
ropejskiej czołówki, o USA nie wspominając. 
Potrzebują one czasu na stworzenie nasta-
wionej na zmiany kultury korporacyjnej. Po-
tencjał jest. W regionie pracuje milion nie-
zależnych deweloperów, twórców aplikacji  
– relatywnie więcej niż na Zachodzie. 

 Tetsuro Fukunaga,
dyrektor wykonawczy Japan  
Machinery Center for Trade  
and Investment w Brukseli 

– Negocjacje umowy o partnerstwie gos- 
podarczym UE i Japonii są na ukończeniu. 
Raczej nie zwiększy to jednak przepływu 
towarów. Wiele japońskich firm zainwe-
stowało już w Europie. Te inwestycje mogą 
jednak jeszcze się zwiększyć. UE spodzie-
wa się, że długoterminowo porozumienie 
przyczyni się do przyspieszenia wzrostu 
PKB o ok. 0,75 proc. 
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Maciej Andrzej Libiszewski,
prezes zarządu PKP Cargo

– 35 lat temu kolej w Polsce przewozi-
ła rocznie ponad 500 mln ton towarów. 
Dzisiaj jeżeli przewieziemy 100 mln ton, 
to będzie dobrze… Tymczasem transport 
samochodowy to dziś 900 mln ton, co  
widać na polskich drogach… Czy zmienią 
to dotacje, subwencje, a może dodatki do 
przewozów kolejowych? Konsekwentnie 
odpowiadam: nie. Rozwiązania muszą być 
systemowe, potrzeba nowego otwarcia. 
Wszyscy wiemy, że kolej jest najlepsza  
– trzeba to teraz pokazać czynami!

Krzysztof Niemiec,
wiceprezes zarządu Track Tec

– Według projekcji z roku 2008, w 2015  
roku kolej miała przewieźć w Polsce ok.  
360 mln ton. Przewieziono o  ponad  
130 mln ton mniej, co skutkowało spad-
kiem o niemal 900 mln zł przychodów PLK. 
Te pieniądze byłyby istotne dla wsparcia 
inwestycji w okresie po poprzedniej pers- 
pektywie unijnej… Nie można zgodzić 
się na przewidywania, że do 2030 r. przy-
rost przewozów towarów samochodami 
będzie 10-krotnie wyższy niż koleją. Te 
dodatkowe 500 mln ton po prostu na pol-
skich drogach się nie zmieści!

Tomáš Čoček,
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Transportu Republiki Czeskiej

– Wyzwaniem pozostaje szybsza i spraw-
niejsza realizacja inwestycji infrastruktu-
ralnych. W Czechach zajmują one średnio 
10-15 lat, licząc od momentu rozpoczę-
cia prac przygotowawczych po oddanie 
do użytku. Wśród naszych priorytetów 
– poza projektami transgranicznymi  
– znajdują się też m.in. interoperacyj-
ność, nowoczesne systemy sterowania 
siecią kolejową oraz rozwój transportu 
intermodalnego. Chcemy też częściej ko-
rzystać z formuły „projektuj i buduj” oraz 
z partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Marek Cywiński,
dyrektor zarządzający Kapsch  
Telematic Services

– Interoperacyjność unijnych dróg 
w  kwestii wspólnego systemu poboru 
opłat od kierowców jest raczej celem 
utopijnym. Na przeszkodzie stoi odmien-
ność systemów w  poszczególnych pań-
stwach UE, a także duża liczba prywat-
nych koncesjonariuszy. Ale korzystanie 
z  infrastruktury drogowej może stawać 
się bardziej przyjazne dla użytkowników 
– pod wpływem coraz większego zasto-
sowania inteligentnych systemów trans-
portowych. Mam nadzieję, że w  efekcie 
prowadzonych obecnie programów inwe-
stycyjnych Polska stanie się europejskim 
prymusem w integracji i interoperacyjno-
ści systemów transportowych.

Krzysztof Krystowski,
wiceprezes zarządu Finmeccanica 
Helicopter Division

– Odnoszę wrażenie, że przez wiele lat 
decyzje dotyczące zakupów dla wojska 
miały charakter nie tyle merytoryczny, 
ile przede wszystkim służyły budowaniu 
aliansów międzynarodowych i  zapew-
nianiu międzynarodowych partnerów 
o naszej do nich miłości i oddaniu. Rządy 
się zmieniają – i  wraz z  nimi zmieniają 
się polityczne sympatie. Raz jest miłość 
do Francji i Niemiec, drugi raz – do USA. 
Nie było alternatywy… Jaki wpływ mają 
na to polskie przedsiębiorstwa: PZL Świd-
nik, WB Electronics czy nawet potężna 
państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa 
z  pracownikami zatrudnionymi w  jej 
zakładach?

Jerzy Kwieciński,
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju

– Polska gospodarka potrzebuje nowych 
bodźców rozwojowych. Dziś grozi jej pu-
łapka średniego dochodu. Rozwijaliśmy 
się dotąd w dużej mierze wspierani kapi-
tałem zewnętrznym (lub zadłużając się). 
Polegaliśmy na nim w zbyt wielkim stop-
niu, kosztem budowy rodzimego kapitału. 
Słabe są instytucje państwa; przyszłość 
widzimy w ich usprawnianiu – m.in. po-
przez cyfryzację administracji i stworze-
nie lepszego otoczenia regulacyjnego. 
Chcemy się też oprzeć na reindustriali-
zacji rozumianej jako wprowadzanie „go-
spodarki 4.0” – by na fundamencie inno-
wacji polskie firmy budowały swój kapitał 
i  konkurencyjność. Ważna jest również 
ekspansja zagraniczna. No i zrównoważo-
ny rozwój społeczny.
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Ivo Hlaváč,
członek zarządu ČEZ

– Długotrwałą chorobą Europy pozostaje 
brak spójności ram prawnych. Jako przed-
stawiciel grupy obecnej w  wielu pań-
stwach europejskich mogę stwierdzić, że 
działalność w  Polsce, Bułgarii, Rumunii 
i  w  Niemczech to są naprawdę zupeł-
nie różne rzeczy. A powinniśmy mieć te 
same podstawy prawne… Inna choroba 
to częste zmiany przepisów, w szczegól-
ności w stosunku do odnawialnych źródeł 
energii.

Remigiusz Nowakowski,
prezes zarządu Tauron Polska Energia 

– Energetyka to nie jest czysto ko-
mercyjny biznes. Jako spółki giełdowe, 
opierające się na płaszczyźnie Kodeksu 
spółek handlowych, wybieramy bowiem 
najlepsze rozwiązania biznesowe; ale 
z drugiej strony działamy w ramach niez- 
wykle sztywno określonych regulacji, bo 
sektor energetyczny należy do bardziej 
regulowanych obszarów gospodarki.  
Jeśli bezpieczeństwo energetyczne to 
element, który musi, siłą rzeczy, być wpi-
sany w strategię firm energetycznych, to 
powstaje dylemat: jak pogodzić sferę czy-
sto komercyjną z pewną misją?

Piotr Woźniak,
prezes zarządu PGNiG

– To, co się dzieje w Europie od 2009 r., od 
tzw. III Pakietu energetycznego, jest re-
wolucją: doszło do dalekiego zaawanso-
wania w przygotowaniach wspólnych re-
guł gry. Ale wspólnego rynku jeszcze nie 
ma… Unia energetyczna przechodzi fazę 
głębszej refleksji. Kluczowa jest tu euro-
pejska solidarność – i  to, jak ją przekuć 
w  przepisy. Wyważenie proporcji kogo 
i jak obciążyć, by wszyscy byli bezpiecz-
ni, jest niesłychanie trudne. Bo kto jest 
w UE odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
energetyczne, na przykład gazowe? Nie 
Komisja, Unia czy Parlament, ale każde 
państwo członkowskie z osobna – wobec 
swoich obywateli. 

Tomasz Stępień,
prezes zarządu Gaz-Systemu

– Nasze cele koncentrują się już nie 
tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego i  radzeniu sobie w  sy-
tuacjach kryzysowych. Projektujemy 
nowe techniczne zdolności przesy-
łowe systemu i  tworzymy taki rynek 
gazu, na którym możliwa będzie pełna  
alternatywa w doborze dostawców gazu 
do Polski i  całkowita niezależność od  
dostaw z  któregokolwiek kierunku. Am-
bicją Gaz-Systemu jest stać się silną, kon-
kurencyjną spółką przesyłową w Europie 
Środkowo-Wschodniej – z  połączeniami 
między różnymi źródłami produkcji gazu 
i systemami ościennymi, gdzie prowadzą 
działalność potencjalni odbiorcy tego 
surowca.

Zbigniew Jagiełło,
prezes zarządu PKO BP

– Na początku transformacji mieliśmy 
duży sektor państwowy, który stopniowo 
prywatyzowaliśmy. Brak było polskiego 
kapitału, więc ten etap był potrzebny. Po 
latach nadal nie mamy kapitału prywat-
nego... Dlatego musimy zaakceptować to, 
co jest i mądrze tym zarządzać. Najlepszy 
model państwa? Gdy jest obrońcą wła-
snego kapitału, i regulatorem dbającym, 
by ów kapitał pracował dla społeczeń-
stwa w sposób racjonalny i sprawiedliwy.

Maciej Bando,
prezes Urzędu Regulacji Energetyki

– Ile ma być rynku w  energetyce, a  ile 
sterowania przez systemy wsparcia i poli-
tykę państwa? Czy model pełnej liberali-
zacji rynku, i w ogóle sektora energetycz-
nego, sprawdził się? Wprowadzenie rynku 
mocy to trudna politycznie decyzja, gdyż 
jej horyzont wybiega poza kadencję par-
lamentu. Skutkować też będzie podwyż-
ką cen energii dla odbiorców końcowych.
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Tomasz Rogala,
prezes zarządu Polskiej  
Grupy Górniczej

– Utworzenie Polskiej Grupy Górniczej 
zapobiegło destabilizacji znacznej części 
sektora węgla kamiennego w Polsce, a to, 
że udziałowcem nowej firmy jest energe-
tyka, daje jej stabilizację. PGG będzie się 
koncentrować na zaspokajaniu rynku we-
wnętrznego, uwzględniając strategiczne 
plany, że to węgiel ma być wiodącym pa-
liwem w naszym miksie energetycznym.

Mariusz Machajewski,
wiceprezes zarządu, dyrektor ds. eko-
nomiczno-finansowych Grupy Lotos 

– Jeśli mówimy o finansowaniu inwestycji 
w infrastrukturze i energetyce, to zawsze 
to będzie miks źródeł: państwowego 
i  prywatnego. Za pieniędzmi publiczny-
mi pójdzie pieniądz prywatny, bo wtedy 
łatwiej przekonać Europejski Bank Odbu-
dowy i Rozwoju czy Europejski Bank In-
westycyjny do udziału w przedsięwzięciu. 
Polski Fundusz Rozwoju będzie dyspono-
wał odpowiednim kapitałem na wsparcie 
dużych inwestycji.

Piotr Chełmiński,
członek zarządu ds. rozwoju  
i energetyki PKN Orlen

– Jeśli chodzi o  redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, w  szczególności CO2, to 
Unia Europejska pozostaje globalnym li-
derem. Unijna wspólnota nie jest jednak 
wyspą odizolowaną od reszty świata. 
Odpowiada za 30 proc. światowego PKB 
i  15 proc. emisji. Trzeba tu zachować 
zdrowy balans… Należy się przyglądać 
realizacji porozumienia paryskiego, 
w tym przez takie kraje jak Stany Zjed-
noczone i Chiny.

Gérard Bourland,
dyrektor generalny Grupy  
Veolia w Polsce 

– Musimy myśleć globalnie, a wytwarzać 
lokalnie… Wyobrażamy sobie, że do inno-
wacji dochodzi tylko w chmurze, w sekto-
rze IT. Nieprawda. Przemysł też może być 
innowacyjny. Na przykład projektując sieć 
dystrybucji wody, korzystamy z wielu in-
nowacyjnych rozwiązań. 25 lat temu uży-
wano zupełnie innej technologii. Rurocią-
gi, które teraz instalujemy, nie mają wiele 
wspólnego z układanymi na początku lat 
90. Co istotne: wytwarzane są lokalnie. 
Ważna jest też budowa bazy kompeten-
cji zawodowych – by za 10 czy 20 lat nie 
było trudności w  znalezieniu wykwalifi-
kowanych pracowników do ich obsługi.

George Zhang,
Director of Public Affairs,  
Huawei CEE & Nordic Region

– Rozwój telekomunikacji wzbogaca ży-
cie, zbliża do siebie ludzi. Przypomnijmy 
sobie, jak sytuacja wyglądała jeszcze  
12 lat temu, ile płaciło się za telefon 
komórkowy i  internet… Nasza wizją 
jest rozwój nowych technologii inter-
netowych czy  telekomunikacyjnych 
i udostępnienie klientom całej ich gamy. 
Szczególny nacisk kładziemy na techno-
logie „on demand”, na sieci społeczno-
ściowe – postrzegamy je bowiem jako 
rozwiązania przyszłościowe. 

Ernest Jelito,
prezes zarządu,  dyrektor generalny 
Górażdże Cement

– O powodzeniu inwestycji decyduje wy-
bór rzetelnego i  kompetentnego wyko-
nawcy. Dlatego należy starannie weryfi-
kować potencjał oferentów i zawężać ich 
grono w kolejnych fazach postępowania 
przetargowego. Tak, by ci, którzy dotarli 
do jego końcowego etapu, koncentrowali 
się na jakości i efektywności ofert, a nie 
na cenie samej usługi. Dobrą możliwość, 
by wykonawca wykazał się kompetencja-
mi, stwarza formuła „projektuj i buduj”.  



19

Brunon Bartkiewicz,
prezes zarządu ING Banku Śląskiego

– Sektor bankowy w  Polsce? Jesteśmy 
ostoją spokoju. Nie ma konieczności 
wielkich transformacji. W  porównaniu 
z innymi rynkami polskie banki są zdrowe 
i działają prawidłowo. Na tle Europy wy-
różniamy się też wysokim poziomem di-
gitalizacji relacji z klientami. Nie musimy 
równać do europejskiej przeciętnej. Jest 
akurat dokładnie odwrotnie – to euro-
pejskie banki mogą pójść naszym śladem. 

João Brás Jorge,
prezes zarządu Banku Millennium

– Banki istnieją na świecie już bardzo 
długo. Dlatego żywię przekonanie, że 
jako takie przetrwają, nawet jeśli nie 
będą w  przyszłości takie same jak dzi-
siaj. System bankowy może nie za pięć, 
ale za kilkadziesiąt lat będzie wyglądał 
zupełnie inaczej niż obecnie. Innowacyj-
ność zawsze była cechą bankowości... 
Á propos innowacyjności: Polska ma tu 
duże możliwości. Połowa wzrostu PKB 
pochodzi właśnie z  innowacji, choć wi-
dać spore różnice między regionami. Na 
przykład: Lublin czy Rzeszów cechuje 
wielki potencjał innowacyjny, ale też 
– na razie – relatywnie niski poziom 
współtworzenia PKB.

Dariusz Żuk,
prezes Business Link Poland

– Start-upów powstaje coraz więcej. Kor-
poracje czują, że powinny z nimi współ-
pracować, bo są za mało innowacyjne. 
Z  badań przeprowadzonych na Uniwer-
sytecie Harvarda wynika, że najbardziej 
zaawansowane pomysły rodzą się dziś 
nie w  centrach badawczo-rozwojowych, 
a właśnie w start-upach. 

Artur Kupczunas,
wiceprezes zarządu Saule Technologies, 
prezes zarządu Bridge One

– Współpraca nauki i  biznesu pozwala 
sprawnie działać i realizować cele nauko-
we i biznesowe. Włączanie w ekosystem 
dużych graczy też jest ważne, a  chodzi 
o  to, żeby testować możliwości aplika-
cyjne nowej technologii w zastosowaniu 
przemysłowym jeszcze na etapie, kiedy 
ona nie jest w pełni opracowana. My nie 
zamykamy się w czterech ścianach swoje-
go laboratorium.

Dominika Bettman,
wiceprezes ds. finansowych Siemensa

– Innowacyjna spółka musi wiedzieć, jak 
pozyskać  i utrzymać wartościowych pra-
cowników. Dzisiaj trzeba rozmawiać ze 
studentami drugiego-trzeciego roku, bo na 
piątym jest już zazwyczaj za późno.

Tomasz Czechowicz,
prezes zarządu MCI Capital

– W coraz mniejszym stopniu innowacje 
powstają w wyniku działalności korpora-
cyjnych działów R&D. Mamy do czynienia 
z outsourcingiem innowacji – z wykorzy-
staniem firm CVC. Są one w końcu akwi-
rowane przez strategicznych partnerów 
albo same zajmują ich miejsce. 

Grzegorz Błażewicz,
założyciel, prezes zarządu  
SALESmanago Marketing Automation

– Urzędnicy bywają „odklejeni od rzeczy-
wistości”, nie rozumieją biznesu, a struk-
tury oferujące wsparcie finansowe nie 
akceptują ciągłych zmian decyzji charak-
terystycznych dla start-upów. 
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W tym�roku�europejski�Kongres�Gospodarczy�po�raz�pierwszy�
zagościł� w  katowickim� Spodku,� architektonicznej� legendzie�
polski� lat�70.,� do�dziś�uderzającym�śmiałością� koncepcji.� Za-
sadnicza�część�obrad�toczyła�się�zaś�w o ponad�cztery�deka-
dy� późniejszym� Międzynarodowym� Centrum� Kongresowym� 
–�wielokrotnie�nagradzanym,�największym�i najnowocześniej-
szym�tego�typu�obiekcie�w naszym�kraju.
Wygoda�i funkcjonalność�wnętrz�stają�się�jednak�ważne�dopiero�
wtedy,�gdy�licznie�wypełnią�je�ludzie…�VIII�europejski�Kongres�
Gospodarczy�przyciągnął�rekordowe�ponad�8�tys.�gości.�to�nie�
koniec:�przeszło�2�tys.�osób�uczestniczyło�w european�Start-up�
Days�–�nowatorskim�w formie�spotkaniu�młodych�z pomysłami�
i doświadczonych�biznesmenów�z wielkich�firm,�a 2� tys.� stu-
dentów�zainteresował�projekt�eeC�–�Liderzy�przyszłości.
a  przecież� Kongres� to� nie� tylko� oficjalne� dyskusje.� to� także�
przypadkowe�i nieprzypadkowe�dialogi�przy�kawie�i spotkania�
biznesowe,� które� owocować�mogą� wspólnymi� przedsięwzię-
ciami.�odnawiane�przyjaźnie�i nowe,�networkingowe�kontakty.�
rozmowy� z  którymś� z  ponad� 550� dziennikarzy,� akredytowa-
nych�przy�eeC.�Koncerty.�Koncentracja�i relaks.�a także�kawałek�
Śląska�wokół�–�regionu,�który�szybko�zmienia�swe�utrwalone�
kiedyś,�stereotypowe�oblicze.
I  właśnie� tę� unikatową� atmosferę� największej� gospodarczej�
konferencji�w centralnej�europie�chcemy�–�choćby�punktowo� 
–�przypomnieć�w naszym�fotoreportażu.� (Z)

Forum rozmów
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