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X Europejski Kongres Gospodarczy wskazał 
kierunki najważniejszych przeobrażeń, które 
należy brać pod uwagę, kształtując strategie 
rozwojowe państw i firm. Źródła zmian 
w gospodarce leżą, co charakterystyczne, 
poza sferą ekonomii – w świecie cyfrowych 
technologii, w relacjach między człowiekiem 
a środowiskiem naturalnym, w otoczeniu 
prawnym i geopolitycznym.

Oskar Filipowicz
Współpraca: Zbigniew Konarski, Jacek Ziarno

Europa 
w nowym 
świecie
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W   Europie – dekadę po erupcji światowego 
kryzysu finansowego – nie ma mowy o stabil-
ności. Nie ma też klarownej wizji przyszłości, 
a już na pewno – miejsca na „jakoś-to-będzie”. 

Jedynym pewnikiem staje się niestabilność i permanentna zmiana, 
a do listy nierozwiązanych problemów dopisywane są kolejne. Stan 
rzeczy pogarszają nie błędy, lecz brak decyzji, bierność, zaniechania.

Z drugiej strony nowoczesność niesie szanse, o jakich nie śniło się 
autorom książek science fiction. Technologie zmieniają świat, życie 
i gospodarkę – bywa: z dnia na dzień. Ludzie młodzi, liderzy kreatyw-
ności, którzy umieją wykorzystać rodzące się możliwości, tworzą pod-
waliny nowego świata, o którym wiemy tyle, że będzie… całkiem inny.

W  świecie wielkich szans i  równie poważnych zagrożeń Europa 
i świat, gospodarka i – tworząca dla niej ramy – polityka potrzebują 
tego samego zestawu cnót: odpowiedzialności, odwagi i otwartości.

W  takim klimacie myślowym toczono dyskusje w  czasie  
X Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 900 prelegentów podjęło 
próbę sformowania diagnoz, wskazania terapii. Identyfikowano pro-
blemy i wspólnie zbliżano się do ich rozwiązania. 

Tematy, podejmowane na różnym poziomie uogólnień i  spe-
cjalizacji, objęły spektrum rzadko spotykane w  największych wy-
darzeniach tego typu – od globalnych kwestii klimatycznych czy 
megatrendów technologicznych po konkretne rozwiązania i modele 
działania w branżach, specjalnościach, rynkowych niszach.

Co z tą Europą?

Światowy kryzys, który boleśniej dotknął europejską stronę Oceanu, 
udało się wprawdzie zażegnać, ale Stary Kontynent stanął przed wy-
zwaniami, jakich przed dekadą nie można było przewidzieć. Brexit, 
fala buntu przeciw globalizacji oraz dominacja rynków w ich czysto 
liberalnym wydaniu czy nawet – w pewnym sensie – także wybór Do-
nalda Trumpa były ciosem w fundamenty Unii Europejskiej. 

Europa staje wobec konsekwencji wewnętrznych separatyzmów, 
problemu migracji, a wolny rynek wygląda inaczej w kontekście po-
lityki USA czy protekcjonistycznych zapędów w  niektórych krajach 
naszego kontynentu. 

Punktem wyjścia do myślenia o przyszłości pozostaje – co wie-
lokrotnie powtarzano w  czasie obrad – gospodarka. Na Kongre-
sie mającym Europę w  nazwie, krytyka słabości wyrastała z  troski 
o przyszłość europejskiego dorobku: ponad 70 lat bez wojny, dekady 
współpracy politycznej i  gospodarczej, postępującej – prawda, nie 
bez trudności – integracji.

Jeśli jednak Unia Europejska ma pozostać silnym i  liczącym się 
na arenie międzynarodowym sojuszem, to konieczne jest porzucenie 
rysujących się podziałów wewnątrz Wspólnoty. Trwanie w marazmie, 
ostrzegano, może doprowadzić do chaosu i rozpadu Unii – podobnie 
jak urzeczywistnienie „polityki różnych prędkości”.

Myśleniu o unijnej jedności towarzyszy jednak – powracające ze 
strony słabszych ekonomiczne członków Wspólnoty – pytanie, czy 
prawa poszczególnych krajów UE są takie same. Protekcjonistyczne 
działania niektórych państw Europy Zachodniej przeczą podstawo-
wym swobodom UE. Bywa, że paternalistycznie praktyki starszych 
wobec młodszych członków Wspólnoty tworzą niekorzystny klimat 
i są na rękę zwolennikom europejskiej separacji i antyintegracyjnego 
zwrotu.

Nierówności ekonomiczne wciąż się pogłębiają, a europejska de-
mokracja autentycznie cierpi; przekonanie, że władza jest skupiona 
w wąskich grupach i brakuje należytej kontroli popycha ludzi w stro-
nę demagogów.

Politykom proeuropejskiego mainstreamu, jak samokrytycznie 
zauważali jego przedstawiciele, nie udaje się przekonywać zwykłego 
obywatela o wartości wspólnoty, osiągnięciach integracji, zaletach 
wolnego rynku i  demokratycznych standardów; obywatela, który  
– skądinąd: słusznie – pyta, „dla kogo jest ten sukces, skoro go nie 
odczuwam?”. 

Pokolenie młodych Europejczyków po raz pierwszy od zakoń-
czenia II wojny światowej ma mniejsze szanse, by żyć na poziomie 
wyższym niż ich rodzice. Ta sytuacja wymaga budowania polityki na 
zdecydowanych działaniach, a  nie deklaracjach. Nie możemy sobie 

Trwanie w marazmie, ostrzegano, może 
doprowadzić do chaosu i rozpadu Unii podobnie jak 
urzeczywistnienie „polityki różnych prędkości”.

Nowoczesność niesie szanse, o jakich  
nie śniło się autorom literatury science fiction. 
Technologie zmieniają świat, życie i gospodarkę 
z dnia na dzień.
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pozwolić, by popaść w pułapkę kryzysu przywództwa. Nowa czy od-
nowiona europejska polityka powinna opierać się na etyce i posza-
nowaniu godności indywidualnej jako fundamencie przywództwa 
odpowiedzialnego, traktowanego jako służba.

Jako remedium Kongres zalecał też współpracę, jednakowe stan-
dardy dla wszystkich i autentyczną solidarność. Wzrost gospodarczy 
należy rozpatrywać w  kategoriach społecznych, a  nie tylko w  kon-
tekście ekonomiczno-statystycznych implikacji. Nieco upraszczając: 
rozwój – tak, ale z myślą o godności i konkretnej korzyści „szarego 
Europejczyka”, a nie tylko Unii, gospodarki czy bezpieczeństwa. 

O  podmiotowość i  partycypację zwykłych obywateli w  europej-
skiej polityce warto zadbać z pomocą nowych technologii. Budowa 
czy wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego unaoczniające każ-
demu, jak ważne, efektywne i  korzystne są stosowane na co dzień 
demokratyczne reguły, wymaga europejskiego wsparcia – podobnie 
jak inwestycje czy produkcja rolna.

Europa, radzono na kongresowym forum, winna wykorzystać 
sytuację geopolityczną – stać ją bowiem na objęcie przywództwa 
w świecie, kiedy Wielka Brytania i USA „wycofują się z towarzystwa” 
i powstaje swoisty wakat.

Znakiem czasu stały się w  Europie (ale także w  świecie) silne 
tendencje protekcjonistyczne, objawiające się zamykaniem rynków 

i  gospodarek, wprowadzaniem regulacyjnych narzędzi ich ochrony 
– ubrane w  stroje patriotyzmu gospodarczego, ale zdecydowanie 
przekraczające jego ramy.

Co zrobić, by antyrynkowe bariery nie krępowały firm o  mię-
dzynarodowych ambicjach? Czy problem z  niedostatkiem wolnego 
rynku można rozwiązać systemowo? Komisja Europejska wprawdzie 
nie buduje barier dla wolnego rynku, ale niezbyt skutecznie z nimi 
walczy. Tylko jak reagować? Gdy bariery stawia administracja, od-
wołujemy się do instytucji UE. Kiedy przeszkodę tworzy firma – do 
reguł konkurencji.

Roli obrońców wolnego rynku podejmują się młode i  aspirujące 
gospodarki unijne, bo bez niego nie mają szans w często nierównych 
zmaganiach z  silnymi podmiotami z  zachodu Europy. Próby nawet 
„odwetowego” protekcjonizmu zostałyby wykorzystane jako argu-
ment w trudnej europejskiej debacie o wolnym rynku, jego ograni-
czeniach i granicach patriotyzmu gospodarczego. 

Walczmy o wolny rynek, starajmy się usuwać 
bariery, budujmy pozycję firm, a przede wszystkim: 
nie ulegajmy pokusie protekcjonizmu.
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Walczmy o wolny rynek, starajmy się usuwać bariery, budujmy po-
zycję firm, ale pamiętajmy o realiach i dysproporcjach między gospo-
darkami unijnych krajów. Przede wszystkim: nie ulegajmy pokusie 
protekcjonizmu!

Współpraca i  konsolidacja wzmacniają pozycję na europejskim 
rynku, a wolna konkurencja służy wszystkim – w dłuższej perspekty-
wie także firmom mobilizowanym do wysiłku poprzez zdrowe współ-
zawodnictwo o klienta i rynek.

My i reszta świata

Afryka jest dynamicznym, pełnym energii kontynentem. 70-80 proc. 
populacji to osoby w wieku 16-24 lat. Ci młodzi ludzie są często kre-
atywni i  innowacyjni, pełni pasji, uzdolnieni i  otwarci. Potrzebują 
jednak wsparcia – przede wszystkim dostępu do edukacji, a następ-
nie pracy rozwijającej ich kwalifikacje.

Afryka wychodzi z  pętli zadłużenia. Buduje swą przyszłość  
– przede wszystkim pożytkując surowce naturalne i reformując słabo 
jeszcze rozwinięte, niedoinwestowane rolnictwo. 

Eksport w  prostym modelu – jednorazowa sprzedaż towaru 
z  maksymalnym zyskiem – to zła metoda, zmarnowana szansa. 
Afryka potrzebuje know-how, kooperacji, miejsc pracy dla lokalnej 
społeczności. Chcąc inwestować na tym kontynencie, nie można 
tam bywać; trzeba po prostu stale być obecnym. Warto też mieć 
lokalnego partnera, który ma kontakty i wiedzę dotyczącą specyfiki 
danego rynku.

Świadomy, aktywny, otwarty na współpracę inwestor jest w Afry-
ce doceniany i może liczyć na stabilne zyski, oparte na trwałych re-
lacjach z elementami odpowiedzialnego biznesu – ważnymi na kon-
tynencie, gdzie wciąż mocna jest wrażliwość na wszelkie przejawy 
ekonomicznego neokolonializmu.

„Nie można tylko brać. Taki biznes będzie bardzo krótkotrwały”  
– oto najkrótsza rada Afrykańczyków dla inwestorów z Europy. Mą-
dre dzielenie się korzyściami ze społecznością lokalną to etyczna, ale 
i biznesowa konieczność.

Czy Afryka jest potrzebna Europie? Tak. Czy Europa jest potrzeb-
na Afryce? Oczywiście. Niekiedy jednak patrzymy na sąsiedni kon-
tynent z europejskiej perspektywy, która nie zawsze jest właściwa. 
Afryka potrzebuje odmitologizowania, świeżego, oczyszczonego ze 
stereotypów spojrzenia, ale dostrzegającego zarazem realia i  ogra-
niczenia. W ostatnich latach kontynent ten przeszedł wielkie zmia-
ny; wciąż ma bardzo dobre perspektywy, a  kraje tak zróżnicowanej 
wewnętrznie Afryki domagają się indywidualnego podjęcia – nie 
powinny być oceniane według sztywnych kryteriów.

Azja Południowo-Wschodnia pozostaje jednym z najszybciej roz-
wijających się regionów świata – z  ambicjami zbudowania gospo-
darki konkurującej z Chinami, Japonią  i Koreą Południową. Ekono-
miczna, społeczna i polityczna ewolucja czyni tę część globu coraz 
bardziej atrakcyjną dla inwestorów – także z Europy. I o rozwoju rela-
cji gospodarczych na tym właśnie kierunku także mówiono w trakcie 
tegorocznego Kongresu.

Potencjał godzien uwagi: 10 krajów ASEAN to 600 mln mieszkań-
ców i  łączny PKB przekraczający 2,6 bln dol. Pomiędzy państwami 
ASEAN wciąż widać duże różnice społeczne i ekonomiczne. Niwelo-
waniu takich dysproporcji służyć powinno także ich otwieranie się 
na świat, co ma szczególne znaczenie w świecie, w którym wyraźnie 
zaznaczają się tendencje przeciwne: tworzenie barier dla handlu 
i  inwestycji. Deklarowane europejskie ambicje roli światowego li-
dera i  promotora wolności gospodarczej wymagają potwierdzenia 
w faktach.

Afryka potrzebuje odmitologizowania, 
świeżego, oczyszczonego ze 
stereotypów spojrzenia, ale 
dostrzegającego zarazem realia 
i ograniczenia.

Ekonomiczna, społeczna i polityczna 
ewolucja Azji Południowo-Wschodniej 
czyni tej rejon świata coraz bardziej 
atrakcyjnym dla inwestorów – także 
z Europy.

O podmiotowość i partycypację zwykłych obywateli 
w europejskiej polityce warto zadbać z pomocą 
nowych technologii.
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Rzecz w tym, by nauczyć się efektywnie działać na egzotycznych 
dla Europejczyków rynkach Wietnamu, Indonezji, Malezji czy Taj-
landii. Większość kapitału inwestycyjnego trafiającego do krajów 
ASEAN pochodzi z Azji Wschodniej; tu jest także miejsce dla Europy. 

Do końca roku ma wejść w życie porozumienie o wolnym handlu 
między Unią Europejską a  Wietnamem (EVTA). Eksperci oczekują: 
może i powinno mieć ono istotny wpływ na stosunki Unii z tym kra-
jem oraz pozostałymi gospodarkami regionu.

Wprowadzenie w  Indiach największego na świecie systemu po-
datkowego (VAT) ułatwia prowadzenie inwestycji, czyni sytuację 
bardziej przejrzystą dla zewnętrznych inwestorów. To także – jak 
podkreślano w trakcie debaty poświęconej współpracy Europy z tym 
państwem – sygnał o kierunku zmian i determinacji tych, którzy je 
urzeczywistniają. Indie ogniskują w sobie ogromny potencjał i wiel-
kie szanse, ale wszelkie zmiany, reformy obejmujące ten wielki kraj 
to operacje o trudnej do wyobrażenia skali i komplikacji. 

Nowe możliwości dla europejskiej gospodarki stworzy, będąca 
w  fazie ratyfikacji, umowa o wolnym handlu miedzy UE a  Japonią. 
Jest rezultatem ponad czteroletnich negocjacji – wzorem wysokich 
standardów, zasad wolnego, uczciwego handlu. Ten układ tworzy 
ogromną, zamieszkałą przez 600 mln ludzi strefę, obejmującą 30 
proc. światowego PKB i 40 proc. światowego handlu.

Klimat, energia, rozwój

O  dylematach europejskiej polityki ochrony klimatu dyskutowano 
w  ramach Kongresu także w  kontekście zbliżającego się (grudzień 
2018 r.) kolejnego szczytu klimatycznego ONZ 2018 i  działań na 
rzecz klimatu w skali globalnej. 

Wymogi środowiskowe UE pozostają w  ścisłej zależności z pod-
noszonymi zdecydowanie przez niektóre państwa członkowskie kwe-
stiami gospodarczej suwerenności i bezpieczeństwa. Jak wypełniać 
zobowiązania, zachowując zdolność podejmowania decyzji w intere-
sie własnej gospodarki? 

Istotne znaczenie dla kształtu polityki klimatycznej na poziomie 
UE i  na szczeblu państw członkowskich będą miały krajowe plany 
na rzecz energii i klimatu; ważnym obszarem działań UE pozostanie 
ograniczanie zależności od importu paliw poprzez rozwój OZE i po-
prawę efektywności energetycznej.

Deklarowane europejskie ambicje roli światowego 
lidera i promotora wolności gospodarczej wymagają 
potwierdzenia w faktach.
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Wyzwaniem – pogłębianym przez szybki postęp technologiczny 
– jest zapewnienie biznesowi stabilności otoczenia regulacyjnego, 
które musi „nadążyć” za zmieniającą się rzeczywistością cyfrowego 
świata, co dotyczy także sektora energii i paliw oraz  rozwoju technik 
służących ochronie środowiska. W  przypadku Polski, należącej do 
państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, bardzo istotną 
rolę w polityce klimatycznej i energetycznej odgrywa i będzie odgry-
wała walka ze smogiem.

Węgiel kamienny i brunatny pozostaną ważnym elementem bez-
pieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, co jednak nie ozna-
cza dla tych dziedzin wygodnego status quo. W związku z konieczno-
ścią wykorzystywania tych paliw trzeba rozwijać czyste technologie 
ich spalania. Jednocześnie przypomniano, że rola konwencjonalnych 
paliw energetycznych będzie maleć, a  ich wzajemna konkurencja 
(węgiel, ropa, gaz) na globalnym rynku – przy obecnych trendach 
cenowych – otwiera nowe możliwości w  kwestii miksu energii, 

inwestycji, bezpieczeństwa energetycznego czy obrotu energią w ra-
mach tworzącego się europejskiego rynku.

Wspólnotowe deklaracje i wysiłki, dotyczące współpracy w dzie-
dzinie energii i  jej w  dużej części importowanych nośników, stają 
jednak niekiedy w sprzeczności z faktami, decyzjami czy konkretnymi 
posunięciami rządów i  konkretnymi rozstrzygnięciami europejskiej 
administracji.

Parlament Europejski przyjął tzw. III pakiet liberalizacyjny, wpro-
wadzający większą przejrzystość rynków energii i  gazu. Wyznacza 
on trzy podstawowe instrumenty, które pomogą w  skuteczniejszej 
realizacji polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Idzie o nowe 
przepisy usprawniające wymianę transgraniczną, większą przej-
rzystość i  dostępność informacji dla wszystkich zainteresowanych 
uczestników rynku oraz o  unbundling, czyli funkcjonalny rozdział 
między produkcją a przesyłem energii i gazu. 

Budowa prawnej i  infrastrukturalnej architektury dla europej-
skiego rynku gazu i energii napotyka jednak na przeszkody, których 
źródłem jest niekonsekwencja – mniej lub bardziej ukryta aprobata 
antyrynkowych preferencji dla wybranych operatorów gazociągów, 
które wyłączane są spod działania unijnych zasad. 

Wobec takich zastrzeżeń dodatkowo ważna jest deklaracja naj-
wyższych urzędników UE o  konieczności ustalenia jasnych zasad 
obowiązujących wszystkich uczestników rynku energii. Należy też 

Czy wszystkie kraje unijne są przygotowane 
na powstanie „stanów zjednoczonych Europy 
w energetyce”? Wygląda na to, że polityków czeka 
tu jeszcze sporo pracy.



9

E U R O P E J S K I  KO N G R E S  G O S P O D A R C Z Y  2 0 1 8

pamiętać o zachowaniu konkurencyjności. Jeżeli firma próbuje pro-
wadzić działania, które nie są zgodne z  przepisami, trzeba podjąć 
kroki, aby takie praktyki ukrócić.

Podejście racjonalne zakłada, że do krajowego bezpieczeństwa 
energetycznego (m.in. połączenia transgraniczne) w istotny sposób 
mogą przyczynić się sąsiedzi i UE. Czy jednak wszystkie kraje człon-
kowskie są przygotowane na powstanie „stanów zjednoczonych Eu-
ropy w energetyce?” – pytano podczas Kongresu. Wygląda na to, że 
polityków czeka tu jeszcze sporo pracy.

Energetyczne transformacje

Zmiany w świecie energii to nie tylko regulacje i rynek, lecz także, 
a może przede wszystkim, postęp technologii. Kongresowe dyskusje 
specjalistów służyły weryfikacji obiegowych opinii i prognoz doty-
czących „energetycznej rewolucji”. Oto kilka ze spostrzeżeń. 

Za kilka lat świat nie będzie się mógł obejść bez magazynowania 
energii. Magazyny odegrają dużą rolę przede wszystkim w  stabilizacji 
sieci energetycznych, narażonych na zawirowania przez wielką zmienność 
poboru energii dla samochodów elektrycznych, a z drugiej strony – przez 
niestabilność dostaw energii z odnawialnych źródeł. Magazyny energii są 
ciągle drogie, brak jeszcze wystarczającego ekonomicznego uzasadnienia 
płynącego z rynku. Jednak będą musiały być rozwijane z powodu koniecz-
ności utrzymania bezpieczeństwa systemu. Wkrótce będzie się opłacało 
magazynować energię w nocy i sprzedawać w ciągu dnia. 

Elektromobilność – uważają eksperci – stanowi przyszłość mo-
toryzacji. Ale obecne podejście do niej może okazać się niezbyt 
korzystne dla zmiany modelu mobilności na świecie, gdyż fawory-
zuje bateryjne samochody elektryczne, które w zasadzie są dobrym 
rozwiązaniem przede wszystkim w poruszaniu się po wielkich aglo-
meracjach, a  nie między nimi. Należy rozmawiać o  ekologicznych 
napędach dla konkretnych odbiorców, o  różnych potrzebach grup 
użytkowników, o (ograniczonej) uniwersalności rozwiązań i specyfice 
wykorzystywania pojazdów.

Legislacja wytworzyła potrzebę poszukiwania nowych źródeł 
energii, tworząc odpowiednie zachęty, a  postęp technologiczny 
sprawia, że te nowe źródła obecnie już bronią się rynkowo. 

Rosnąca dostępność technologii odnawialnych sprzyja rozwojo-
wi energetyki obywatelskiej, rozproszonej, a  inteligentne rozwią-
zania, rosnący w  Europie rynek ESCO, czyli kompleksowych usług 
w gospodarowaniu energią, pozwolą racjonalniej nią gospodarować 
i  gruntownie zmienią relacje na rynkach energii. Rozwijane usługi 
systemowe zapewnią współistnienie odnawialnych, rozproszonych 
i konwencjonalnych źródeł energii. 

W okresie przejściowym – od tradycyjnej ku nowej energetyce – 
ważną rolę przypisuje się zaawansowanym technologiom gazowym. 

Sprawność jednostek skogenerowanych przekroczyła 60 proc. i wciąż 
rośnie. Co ważne, produkcja energii z gazu spełnia wymagania Pakie-
tu zimowego w kwestii dopuszczalnej ilości emisji CO2. Blok gazowo-
-parowy jest przy tym relatywnie tani, bezpieczny, elastyczny, szybki 
w budowie. Energetyce gazowej sprzyja w takich krajach jak Polska 
rozwój infrastruktury i postępujące uniezależnienie od jednego do-
stawcy paliwa.

Rozwój i równowaga

Rosnąca świadomość społeczna dotycząca wpływu produkcji prze-
mysłowej, wytwarzania energii i  innych rodzajów działalności 
człowieka na środowisko czy zmiany klimatu pozostanie jednym 
z czynników zmieniających modele gospodarcze; ograniczy niektóre 
rodzaje działalności, a stworzy nowe. Relacje gospodarki, środowi-
ska naturalnego i  regulacyjnego podporządkowane idei zrównowa-
żonego rozwoju to obszar zainteresowania Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego od pierwszej jego edycji.

Nowym trendem i  przykładem tych zależności, przywoływanym 
podczas tegorocznego Kongresu, jest idea gospodarki obiegu za-
mkniętego. Wiele międzynarodowych koncernów już teraz chwali 
się wprowadzeniem w życie założeń circular economy. Czy to jednak 
powszechna praktyka?

Firmy globalne działają w  krajach, gdzie prawo jest bardziej wy-
magające, ale standardy bezodpadowej produkcji często wprowadzają 

Rozwój odnawialnych źródeł energii 
wymusi pojawienie się znacząco 
większej liczby magazynów energii.

Nowe usługi systemowe zapewnią 
współistnienie odnawialnych, 
rozproszonych i konwencjonalnych 
źródeł energii.
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także w swoich wytwórniach zagranicznych – tj. w bardziej liberalnym 
pod tym względem środowisku prawnym. Konieczność przygotowania 
się do zmian dotyczy już jednak wszystkich członków Unii.

W  kwietniu Parlament Europejski zatwierdził kompromisowy 
dokument, dotyczący pakietu dyrektyw odpadowych, zwanych pa-
kietem na rzecz gospodarki o  obiegu zamkniętym. Oznacza to, że 
niebawem KE ogłosi nowe dyrektywy, które wcześniej lub później 
będą musiały zostać przetransponowane do prawodawstwa krajów 
członkowskich. Mniejszym, mniej zasobnym podmiotom przystoso-
wanie się do nowych norm zabierze więcej czasu. Jednak ci, którzy 
w najpełniejszy sposób wykorzystają możliwości circular economy, 
zapewnią sobie istotną przewagę konkurencyjną.

Prośrodowiskowa, ekologiczna wrażliwość wywierająca presję na 
prawodawców, a poprzez normy prawne – na biznes bywa wykorzy-
stywana także przez młode, kreatywne podmioty. Start-upowcy nie 
ukrywają, że aspekt „naprawiania świata” jest dla nich bardzo ważny, 
ale i  zarazem skutecznie przekonują, że walkę o  przyszłość naszej 
planety da się łączyć z  pomysłowym, opłacalnym, perspektywicz-
nym biznesem. 

Technologie zmieniają świat

Digitalizacja zmienia obraz całej gospodarki. Wobec wyzwań cy-
fryzacji staje przemysł, usługi, administracja, rynek pracy i  konsu-
menci. Nowy, cyfrowy świat to jednak zarówno nieznane wcześniej 
możliwości, wyższe zyski, szersza dostępność dóbr i nowe usługi czy 
lepsza jakość życia, jak i problemy, których nie umiemy jeszcze roz-
wiązywać bądź zagrożenia, przed którymi świat nie potrafi (jeszcze?) 
skutecznie się bronić.

Digitalizacja obniża bariery wejścia na rynek dla firm, osób pry-
watnych, start-upów. Na przetwarzaniu danych i  informacji buduje 
się nową gospodarkę. Dane pozostają kluczem do tego, co cyfrowe 
i  istotą przyszłej gospodarki – decydują o  takich dziedzinach jak 
Internet rzeczy, robotyka, blockchain, sztuczna inteligencja… Poja-
wia się jednocześnie problem własności danych i ich zabezpieczenia 
przed nielegalnym wykorzystaniem, na co Unia Europejska kładzie 
obecnie szczególny nacisk. 

Cyfryzacja zmienia tradycyjne i tworzy nowe gałęzie gospodarki, 
przebudowując realia ekonomiczne, modele biznesowe i rynki pracy 
zbyt szybko, by za społecznymi skutkami cyfrowej rewolucji mogły 
nadążyć instytucje – prawodawcy, organy bezpieczeństwa, edukacja.

W  licznych poświęconych technologiom i  cyfryzacji debatom 
Kongresu podkreślano niejednokrotnie, że z dnia na dzień nie uda się 
zastąpić pracy człowieka, wykorzystując automaty, roboty i sztuczną 
inteligencję. „Czynnik ludzki” w produkcji i całej gospodarce pozo-
stanie kluczowy. Dziś automatyzacja jest wskazana tam, gdzie bra-
kuje rąk do pracy. Jutro ludzie będą wykonywać inną (lepszą, mniej 
męczącą, efektywniejszą) pracę, wymagającą nowych kwalifikacji – 
to dla pracowników przyszłości szansa rozwoju.

Wiemy już, że w dającej się przewidzieć przyszłości za sprawą cy-
frowej rewolucji 30 proc. zawodów zniknie. Ale powstaną nowe – i ta 
perspektywa każe myśleć o kreatywnym podejściu do edukacji. Aby 
na rynek pracy trafiały osoby, które będą w stanie nie tylko korzystać 
z technologii, ale także je tworzyć, rozwijać, zmieniać.

Wraz z  ilością danych, które nas otaczają, rośnie liczba zagrożeń 
– dla prywatności, własności intelektualnej, obrotu handlowego czy 
bankowego, ale także dla działania systemów infrastruktury krytycz-
nej czy bezpieczeństwa publicznego. Tym bardziej pilnie potrzebne 
są tu skuteczne rozwiązania z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Nowych zjawisk, choćby dynamicznych i – co do skutków – trud-
no przewidywalnych, nie można i nie należy się bać. Przemysł 4.0 
– skupiający, wiążący w spójny system rozmaite zjawiska cyfryzacji 
w  produkcji, ale także w  finalnej wersji mocno zmieniający m.in. 
system pracy, zarządzania, kształcenia, obyczaje czy życie społecz-
ne – to nie jednorazowe trzęsienie ziemi, lecz proces. Świadome 
firmy śledzą nowe zjawiska i  adekwatnie na nie reagują. Te, któ-
re ich nie zlekceważą, a  także będą umiały pracować z  młodzieżą 
– przetrwają. 

W  procesie sukcesywnego wprowadzania do gospodarki rozwią-
zań z gatunku Przemysłu 4.0 nie bez znaczenia będzie wsparcie pań-
stwa. Wielkie koncerny sobie poradzą; idzie o to, by nieuchronnym 

Fabryki przyszłości stają się teraźniejszością. 
Zadaniami, które musiały jeszcze niedawno 
wykonywać całe sztaby ludzi, zajmuje się dziś kilka 
osób z pomocą robotów.
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zmianom dotrzymały kroku małe i średnie firmy. Nie ma tu bowiem 
prostych uniwersalnych rozwiązań: czy zachować niepodległość, 
czy umiejętnie wpisywać się w  łańcuchy produkcyjne „pod kurate-
lą” potentatów? Na pewno jednak w  decyzjach dopomoże wiedza 
i umiejętności. I tu w sukurs przedsiębiorstwom z sektora MSP może 
przyjść państwo – m.in. poprzez programy czy instytucje szkolenio-
wo-doradcze. Polska chce tu się odwołać do niemiecko-francuskich 
dobrych wzorców.

Biznes jest najważniejszy

Zwiększenie poziomu inwestycji, zwłaszcza prywatnych, stanowi 
jedno z największych wyzwań, z którym zmaga się zarówno Europa, 
jak i Polska. Po kryzysie finansowym na globalnych rynkach widać 
dużą nadwyżkę kapitału, który mógłby zostać przeznaczony na in-
westycje. Tymczasem w  ostatnich latach Europa traci swą pozycje 
wobec USA oraz Azji.

Czym można i warto przekonywać do siebie międzynarodowych in-
westorów? Przede wszystkim stabilnym i długoterminowym wzrostem 
gospodarczym. Problemem dla Polski wciąż jest zbyt mały kapitał 
i kwestia jego racjonalnego zaangażowania, choć i to można traktować 
jak sygnał zwiastujący, że polska gospodarka nadal będzie się rozwijać. 

Argumentem Polski są doskonale wykształceni, energiczni i kre-
atywni ludzie. Inwestorzy nie przyjeżdżają już dziś tu po to, by ko-
rzystać z tanich pracowników; przyjeżdżają po to, by zdobyć pracow-
ników najlepszych. Przekonuje ich stan infrastruktury i  obiecujący 
rynek nieruchomości. 

Nowych zjawisk nie należy się bać, nie 
można ich też lekceważyć. Przemysł 
4.0 to nie jednorazowe trzęsienie 
ziemi, lecz proces. Obserwujmy go 
i reagujmy adekwatnie.
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Analitycy wiedzą, że motorem naszego rozwoju była dotąd kon-
sumpcja i  przewidują, że będzie ona ustępować miejsca w  tej roli 
właśnie inwestycjom. 

Region Europy Środkowej łączą priorytety inwestorów i  prze-
strzeń, w której chcą się oni poruszać. Interesują ich małe i średnie 
przedsiębiorstwa, gotowi są inwestować w  przedsięwzięcia zwięk-
szające efektywność energetyczną, wspierać innowacyjność.

W dialogu polityków i biznesu, który tworzy żywą materię Kon-
gresu, powtarzały się oczekiwania wobec „atrakcyjnego inwestora” 
– chodzi o jego długoterminowe zaangażowanie w podnoszenie po-
ziomu gospodarki i  tworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy 
najczęściej podnosili zaś kwestię stabilności prawa, niezmienności 
reguł i podkreślali znaczenie wszelkich działań łagodzących trudną 
sytuację na rynku pracy.

Ta zaś zmieniła się radykalnie. Jeszcze nie tak dawno największy-
mi problemami były brak miejsc pracy i ich niestabilność. Dziś coraz 
częściej to dostępność pracowników o  określonych kwalifikacjach, 
a  w  krajach szybkiego wzrostu gospodarczego, takich jak Polska – 
niska jakość miejsc pracy (w tym niskie wynagrodzenia) oraz kłopoty 
w relacjach między pracodawcą a pracownikiem.

Państwo powinno wprowadzać system zachęt do rozwijania 
działalności badawczo-rozwojowej. Potrzeba też otwartego dialogu 
z decydentami. Jako przykład przywoływano debatę publiczną pro-
wadzoną w  Polsce w  kontekście „Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju”.

Kongres przyniósł spektrum poglądów na role państwa w gospo-
darce. W dobie szybkich przemian technologicznych i nowych ocze-
kiwań społecznych częściej niż w poprzednich obradach wskazywano 
potrzebę aktywności polityki i administracji w obszarze gospodarki 
– różnie jednak ją interpretując i różne wyznaczając jej granice.

W krąg aktywności publicznej włączane są obecnie m.in. inkuba-
cja innowacyjnych rozwiązań, zasilanie innowacyjnego biznesu w fa-
zie zalążkowej, finansowanie badań podstawowych, w które niechęt-
nie inwestuje biznes, edukacja dla rynku pracy, przekwalifikowanie 
osób „wyrzucanych” z niego przez przemiany technologiczne, a także 
redystrybucja środków (podatki) – z  myślą o  tych, którzy ponoszą 
koszty cyfrowej transformacji. Opcja bardziej liberalna postulowała 

Istotna pozostaje nie tylko współpraca między 
doświadczonym biznesem i inwestorami a młodą, 
innowacyjną przedsiębiorczością, lecz także 
konkurencja między start-upami o prywatny 
kapitał.
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ograniczenie roli państwa do funkcji regulatora, widząc w tej rosną-
cej aktywności istotne zagrożenie dla mechanizmów rynkowych.

O  inwestycjach rozmawiano także w  kontekście rozwoju miast  
– twórczej siły nowoczesnych i  ambitnych metropolii nadającej ton 
i kierunek wzrostowi regionów i gospodarek. Inwestycje i nowe, atrak-
cyjne dla młodych ludzi miejsca pracy, ale także sprawny transport 
i komunikacja oraz wszelkie zmiany w przestrzeni podnoszące jakość 
życia – te kwestie definiowano jako główne wyzwania dla europejskich 
miast i metropolii – wspólne dla ośrodków na różnym poziomie orga-
nizacyjnego, cywilizacyjnego i technologicznego rozwoju.

O  przyszłości metropolii decydować będzie to, jak ich władze 
w stworzonych im ramach regulacyjnych będą potrafiły stymulować 
wykorzystywanie nowych technologii – usprawniających funkcjono-
wanie dużych organizmów miejskich, otwierających nowe możliwo-
ści przed mieszkańcami, inwestorami, gospodarzami metropolii. 

Miasto zrównoważonego rozwoju, inteligentne, przyjazne, otwar-
te na nowości i  różnorodne, a  jednocześnie sprawnie zarządzane to 
wyzwanie dla gospodarzy wszystkich metropolii. 

Zdecydowany i świeży głos biznesu wyszedł ze strony uczestników 
III edycji European Start-up Days (ESD) – wydarzenia towarzyszącego 
Kongresowi, w tym roku szczególnie blisko z nim zintegrowanego.

Młody biznes i wielkie przedsiębiorstwa mogą się od siebie na-
wzajem uczyć. Przeciwstawianie korporacji i start-upów to dziś już 

anachronizm: oba oblicza biznesu się przenikają. Korporacje mogą 
często młody firmom pozazdrościć elastyczności w działaniu, szyb-
kości, śmiałości i odbiurokratyzowania decyzji, dynamizmu, impul-
sów do innowacyjności – podkreślano w dyskusjach.

Tegoroczne hasło ESD „Technologie, które zmienią nasz świat” 
znalazło pełne odzwierciedlenie w  licznych przykładach, młodych, 
śmiałych biznesów opisywanych w czasie spotkania start-upowców 
z  dojrzałym już biznesem. I  oczywiście w  formułowanych na tej 
konkretnej podstawie uogólnieniach. Bo na przykład w takich dzie-
dzinach, jak sztuczna inteligencja, rozszerzona czy wirtualna rzeczy-
wistość, Internet rzeczy, ochrona klimatu czy e-commerce start-upy 
nie tylko znajdują się w  awangardzie postępu, lecz de facto wręcz 
współdecydują o kształcie i ścieżkach rozwoju.  

Wsparcie i inwestycje w start-upy większych firm branżowych i in-
westorów finansowych to zatem niejednokrotnie odważny – choć nie 
pozbawiony szczypty ryzyka – kurs na przyszłe przewagi konkuren-
cyjne. Tymczasem aż 80 proc. transakcji inwestycyjnych w start-upy 
w ciągu 10 lat w Polsce odbyło się z udziałem elementu publicznego. 
Tym bardziej istotne pozostaje zatem rozwijanie współpracy mię-
dzy doświadczonym biznesem i  inwestorami a młodą, innowacyjną 
przedsiębiorczością. Dla dobra rynku ważna jest przecież konkuren-
cja między start-upami o prywatny kapitał. 

Start-upy – także na dynamicznych rynkach takich jak polski – 
są coraz bardziej dojrzałe, ale wciąż brakuje im biznesowego podej-
ścia do finansowania czy projektowania bazy klientów. Zakładanie 
start-upu dlatego, że to jest modne, jest bez sensu – wskazywano 
w rozmaitych dyskusjach. Podobnie jak ich wspieranie bez przekona-
nia i autentycznej potrzeby, lecz wskutek narzuconej z góry decyzji, 
konieczności plasowania się w rozmaitych programach wsparcia czy 
– ponownie – mody. 

Europa jest nadal przeregulowana, co nie jest to dobre generalnie 
dla biznesu, a już na pewno dla start-upów. Europejski biznes – przede 
wszystkim sektor usług – wciąż działa na rozdrobnionym rynku Unii, 
podzielonym granicami i  odrębnymi regulacjami krajowymi, co słono 
kosztuje całą europejską gospodarkę (wydatki na dostosowywanie się do 
innych przepisów w każdym kraju czy związana z tym obsługa prawna).

Na 28 relatywnie małych rynkach Unii globalni dostawcy usług 
konkurują z  mniejszymi europejskimi firmami, w  tym start-upami, 
pokonując te same bariery przy innych możliwościach (finanse, ob-
sługa prawna). Wspólne europejskie regulacje – spójne, skoordyno-
wane, odpowiadające na nowe potrzeby, ale nie krępujące inicjatywy 
– to prorozwojowa rekomendacja Kongresu dla całej europejskiej 
przedsiębiorczości, nie tylko młodych firm technologicznych.

W tekście wykorzystano materiały prasowe powstałe w ramach 
pracy zespołów dziennikarskich mediów Grupy PTWP – będące 
dziennikarskim plonem X Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
Wypowiedzi uczestników pochodzą z debat i rozmów dziennikarzy z ich 
uczestnikami.

Europejski biznes – przede wszystkim sektor usług 
– wciąż działa na sfragmentaryzowanym rynku Unii, 
podzielonym granicami i odrębnymi regulacjami 
krajowymi.
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Herman Van Rompuy, 
emerytowany przewodniczący  

Rady Europejskiej

– Jeśli chcemy być w centrum wydarzeń, to 
wcześniej czy później trzeba będzie przyłą-
czyć się do strefy euro. Można organizować 
demokrację według własnych modeli, ale 
musimy respektować wspólne wartości.

W  Europie nie ma „koalicji krajów pro-
tekcjonistycznych”, a UE podpisuje i nego-
cjuje najważniejsze umowy o wolnym han-
dlu (z  Japonią, Brazylią), przejmując rolę 
lidera wolnego rynku w świecie. 

Iveta Radičová, 
premier Słowacji w latach 2010-2012

– Nieskutecznie przekonujemy zwykłych 
obywateli o  naszym sukcesie, unaocznia-
jąc niedopasowanie makroekonomii i  losu 
zwykłego obywatela, który słusznie pyta, 
„dla kogo jest ten sukces, skoro go nie od-
czuwam”. (…)

Rośnie napięcie między zainteresowa-
nym monopolem i przywilejami globalnym 
biznesem a  demokratycznymi rządami. 
Pogłębiają się podziały społeczne; młode 
pokolenie po raz pierwszy od zakończenia 
II wojny światowej ma mniejsze szanse, by 
żyć na poziomie wyższym niż ich rodzice. 
Ta sytuacja wymaga budowania polityki na 
działaniach, a  nie deklaracjach, oparcia jej 
na etyce i odpowiedzialności.

Jerzy Buzek, 
poseł do Parlamentu Europejskiego,  

były jego przewodniczący, szef Rady  

Europejskiego Kongresu Gospodarczego

– Kongresową debatę 10 lat temu zaczyna-
liśmy w sytuacji kryzysu. Udało się go zaże-
gnać, ale dziś mierzymy się z  wyzwaniami, 
o  których wówczas nawet nie myśleliśmy. 
Stajemy wobec konsekwencji brexitu, we-
wnątrz europejskich tendencji separaty-
stycznych, problemów migracji, a  wolny 
rynek wygląda inaczej w kontekście polityki 
USA. Punktem wyjścia do myślenia o przy-
szłości pozostaje gospodarka.

Ian Brzezinski, 
ekspert ds. polityki zagranicznej i spraw 

wojskowych 

– NATO potrzebowało trzech lat, by wpro-
wadzić trzy tysiące żołnierzy do państw 
bałtyckich, dwóch lat, by podjąć taką decy-
zję. Była to reakcja powolna i symboliczna. 
Sankcje, z którymi mamy dziś do czynienia 
wobec Rosji, nie są skuteczne. Gospodarka 
rosyjska w  dużej mierze opiera się na eks-
porcie ropy do Europy. Gdybyśmy chcieli 
poważniej podchodzić do sankcji, przyjęli-
byśmy sektorowe, a  nie punktowe sankcje. 
Poważna presja Zachodu tak by wyglądała. 
Nie robiąc tego, dajemy przyzwolenie na 
takie inwazje. 

Sztuczna inteligencja może zmienić zna-
cząco nie tylko sferę militarną, ale i  moż-
liwość wpływania na decyzje polityczne. 
Chiny wydają ogromne pieniądze na rozwój 
sztucznej inteligencji, o  wiele większe niż 
Europa.

George A. Papandreu, 
premier Grecji w latach 2009-2011

– Kryzys to pochodna braku dialogu poli-
tyki ze światem gospodarki oraz patologii 
w wielkich instytucjach finansów i biznesu. 
Pieniądze wypływają z systemu i wracają do 
polityki, napędzając koło korupcji.

Nierówności społeczne wciąż się pogłę-
biają. A  władza jest skupiona w  wąskich 
grupach przy braku kontroli. Na tym cierpi 
demokracja, to popycha ludzi w  kierunku 
demagogów. W  starożytnej Grecji z  dema-
gogią, głównym wrogiem demokracji, wal-
czono przez edukację.

Musimy uczynić wszystko, by głos oby-
watela był lepiej słyszalny i  brany pod 
uwagę – wykorzystujmy do tego nowe 
technologie.

P O G L Ą DY  I  KO M E N TA R Z E
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Alexander Stubb, 
wiceprezes zarządu Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, były premier Finlandii

– Nie skupiajmy się na podziałach Europy, 
bo różnic jest dużo. Skupmy się na tym, co 
wspólne. Transformacja technologiczna 
sprawi niedługo, że powstanie „algorytm 
rozwoju świata”. Zadbajmy o  to, by byli 
wówczas przy władzy ludzie rozsądni, a nie 
szalony despota.

Trzeba przejąć inicjatywę, by propagować 
wolny rynek i liberalną demokrację. (…)

Rewolucja technologiczna zmienia na-
sze życie, a  rozwój nauki uzależnia nas od 
techniki, zmienia ludzki genom, stawia nas 
wobec zasadniczych pytań. Potrzebujemy 
wielkiego traktatu międzynarodowego, 
który podejmie próbę uregulowania tego 
nowego świata.

Jiří Rusnok, 
premier Republiki Czeskiej w latach  

2013-2014, prezes Narodowego  

Banku Czeskiego 

– Dla Czechów, będących formalnie w takiej 
samej sytuacji jak Polska, temat strefy euro 
nie jest przedmiotem politycznego sporu na 
żadnym szczeblu. Poglądy są stabilne. 73 
proc. obywateli jest przeciw albo „nie za” 
przystąpieniem do eurostrefy. Większość 
partii w  parlamencie także nie jest za i  to 
nie zmieni się szybko. Ten sceptycyzm ma 
różne korzenie. Generalnie Czesi są scep-
tykami z  natury, a  nie mieliśmy bolesnych 
przeżyć związanych z narodową walutą i po 
prostu lubimy koronę.

Mniejsza gospodarka słowacka miała 
większą potrzebę i  wolę stabilizowania 
swojej waluty. Słowacja jest przykładem 
sukcesu, ale to nie świadczy, że dziś, w przy-
padku innego kraju przyjęcie euro musi być 
sukcesem.

Konrad Szymański, 
sekretarz stanu ds. europejskich,  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

– Otwartość instrumentów strefy dla 
państw spoza strefy i integralność, jedność 
wspólnego rynku, „nie” dla podziałów Unii 
w  oparciu o  euro. To się dzieje, jesteśmy 
zadowoleni, nasi partnerzy z centralnej Eu-
ropy też. 

Nie twórzmy antagonizmu euro versus 
non-euro, by popędzać w  kierunku strefy. 
Żaden pociąg bez nas nie odjeżdża. Ci, któ-
rzy straszą, nie mają racji. 

Kraje południa Europy nie mają poczu-
cia, że euro wzmocniło ich pozycję. A  są 
kraje, które postrzegają to jako element 
ograniczenia. Kibicujemy eurostrefie, by 
wyszła z  problemów i  sprzeczności. Kryzys 
strefy euro destabilizuje Europę, co jest nie-
korzystne dla naszej gospodarki. 

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  E U R O P Y
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Miguel Arias Cañete, 
komisarz ds. klimatu, Komisja Europejska 

– Czyste technologie to nie tylko droga do 
poprawy jakości życia, ale szansa na stwo-
rzenie nowych miejsc pracy. Jest jasne, że 
będą pewne obszary, którym trudno będzie 
się dostosować do nowej rzeczywistości, 
dlatego KE stworzyła specjalną inicjatywę 
skierowaną do regionów górniczych. Jako 
politycy jesteśmy odpowiedzialni za to, by 
żaden region nie był pozostawiony samemu 
sobie. Transformacja na obszarach pogórni-
czych ma służyć powstaniu na nich nowych, 
nowocześniejszych rodzajów działalności 
gospodarczej.

Andris Piebalgs, 
komisarz ds. energii w latach 2004-2010, 

komisarz ds. rozwoju w latach 2010- 2014, 

Komisja Europejska

– W  Unii Europejskiej powinny być wyko-
rzystywane różne nośniki energii. Musimy 
pamiętać, że węgiel i gaz to konkurencyjne 
wobec siebie paliwa. Gdy ceny gazu rosną, 
węgiel staje się konkurencyjny, ale to nie 
oznacza, że technologie węglowe mogą stać 
w miejscu. 

Muszą być wprowadzane nowoczesne 
technologie wykorzystywania węgla, takie 
jak CCS. Należy podkreślić, że węgiel ka-
mienny i brunatny będą ważnym elementem 
bezpieczeństwa energetycznego Unii Euro-
pejskiej, w  związku z  tym trzeba te czyste 
technologie rozwijać. (…)

W  ramach Unii Europejskiej wykorzy-
stujemy wszelkie instrumenty, by zapewnić 
jak największą solidarność energetyczną. 
Są jednak w tym zakresie trzy podstawowe 
słabości. Po pierwsze brak odpowiedniej 
infrastruktury. Drugą słabością, widocz-
ną szczególnie na rynku gazu, jest brak 
znajomości wielkości przepływu gazu, 
pojemności gazociągów i  magazynów. Po 
trzecie – niektóre kraje członkowskie Unii 
przyjęły takie regulacje wewnętrzne, które 
uniemożliwiają wymianę transgraniczną 
gazu. Podejmujemy jednak działania, aby 
tę sytuację zmienić. Zostały przyjęte nowe 
regulacje dotyczące bezpieczeństwa dostaw 
gazu, podjęliśmy uzgodnienia w  sprawie 
rozwoju rynku. 

Tomasz Rogala, 
prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, 

prezydent Euracoal

– W 2017 r. w UE wzrosło zużycie węgla bru-
natnego, a  import węgla kamiennego się-
gnął 172 mln ton. Czy ten model jest wła-
ściwy? W ten sposób przenosimy pozytywne 
efekty gospodarcze wydobycia poza Europę, 
a szkodliwy efekt spalania do Europy.

Shawn Bennett, 
Deputy Assistant Secretary of Energy for 

Oil and Gas, U.S. Department of Energy

– Od lat 70-80. inwestujemy w badania. Po-
zwoliły one nam skomercjalizować to, czego 
efektem jest rewolucja łupkowa. W 2040 r. 
nasza produkcja będzie mogła wynieść na-
wet 800 mld m3 gazu ziemnego. Obecnie 
w  Europie ważną rolę odgrywa gaz z  Rosji. 
Jednak jest w  niej miejsce także na suro-
wiec z USA. Zwłaszcza że w odróżnieniu od 
rosyjskiego, amerykański surowiec nie jest 
obarczony ryzykiem politycznym.

Alfred Hoffmann, 
dyrektor ds. strategii (wiatr) w Vattenfall 

– Warunki regulacyjne to jeden z  podsta-
wowych czynników powodzenia inwestycji 
w energetykę wiatrową. Żeby postawić wie-
żę z  turbiną, tak samo jak stabilny grunt, 
potrzebne jest stabilne prawo.

E U R O PA ,  E N E R G I A ,  R Y N E K
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Krzysztof Tchórzewski, 
minister energii, Polska

– Dyskutujemy nad tym, czy powinniśmy 
wytwarzać tyle energii odnawialnej, ile 
wynika z  naszych zobowiązań. Są też tacy, 
którzy uważają, że stać nas na więcej; inni 
mówią, że jeśli będzie trochę mniej, to też 
będzie to dobry wynik. Z  drugiej strony 
wiemy, że musimy zmieniać cały system 
energetyki konwencjonalnej – ten, który 
gwarantuje pewne, stałe dostawy energii, 
który umożliwia funkcjonowanie energety-
ki odnawialnej. Musimy zatem także pamię-
tać, że rozwijanie energetyki odnawialnej 
nie przynosi nam rzeczywistego wzrostu 
mocy owej energetyki „pewnej”. Owszem, 
zwiększa udział w systemie energii wytwa-
rzanej w  sposób mniej emisyjny, ale mocy 
stanowiącej o pewności dostaw energii nie 
przysparza. 

Žygimantas Vaičiūnas, 
minister energetyki Litwy 

– Każde państwo Unii ma przed sobą jakieś 
wyzwania, a  dla państw bałtyckich takim 
wyzwaniem jest synchronizacja z  europej-
skim systemem. Energetyczne cele w  Unii 
powinny być z  jednej strony ambitne, 
a  z  drugiej winny przynosić korzyści reali-
zującym je państwom. 

Grzegorz Tobiszowski, 
sekretarz stanu, Ministerstwo Energii, 

Polska, pełnomocnik rządu 

ds. restrukturyzacji górnictwa 

węgla kamiennego 

– W  wyniku reform ostatnich dwóch lat, 
obecnie nikt nie stawia już pytań o to, czy 
potrzebny jest polski węgiel i  polskie ko-
palnie. Akcent przesunięty został na to, 
jaka jest wizja działania sektora węglowe-
go i  perspektywy przed polskim węglem 
i  górnictwem, aby było stabilne, sprawne, 
bezpieczne i efektywne. Polska energetyka 
zyskuje realne pieniądze dzięki temu, że 
kupuje tańszy krajowy węgiel; to po prostu 
nam się biznesowo opłaca.

Bohdana Horáčková, 
prezes zarządu, dyrektor generalny, 

CEZ Polska

– Czechy muszą podjąć ważne decyzje poli-
tyczne o przyszłości energetyki. Pod koniec 
lat 20. zaczniemy zamykać elektrownie 
węglowe, a w 2035 r. zniknie połowa mocy 
naszego atomu – odpowiedź na pytanie, co 
dalej, musi zostać udzielona teraz i ma cha-
rakter polityczny.

Henryk Baranowski, 
prezes zarządu, PGE Polska Grupa 

Energetyczna 

– Za kilka lat duża część polskich źródeł 
energii musi zostać wyłączona ze względu 
na wiek. W ich miejsce PGE ma trzy obszary 
strategiczne – atom, co najmniej dwa bloki 
gazowe i offshore.

E U R O PA ,  E N E R G I A ,  R Y N E K

Mirosław Kowalik, 
prezes Grupy Enea

– Polityka klimatyczna miała dać impuls 
dla rozwoju OZE i to się stało. Jednak dla 
części krajów inwestycje w źródła od-
nawialne pociągają za sobą duże koszty  
– zarówno dla przemysłu, jak i dla klientów 
indywidualnych.

Musimy pamiętać, że nie ma odwrotu 
od inwestycji w OZE, te technologie są 
coraz bardziej dostępne. Regulacje Pakie-
tu zimowego wspierają rozwój energetyki 
odnawialnej i rozproszonej.  Testujemy 
energetykę prosumencką, wychodzimy na-
przeciw oczekiwaniom klienta, który zysku-
je autonomię. To tworzy nowy model rynku 
energii.
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Piotr Woźniak,
prezes zarządu, PGNiG

– PGNiG jest spółką działającą według re-
guł wolnego rynku. Nie jesteśmy jednak 
w  stanie w  pełni wykorzystać swobód ryn-
kowych, z  powodu tylko jednego, choć de-
cydującego, szczegółu: jesteśmy związani 
długoterminowym kontraktem z  jednym, 
wschodnim sąsiadem. 

W  ciągu ostatnich dwóch lat – od roku 
2016 do roku 2017 – popyt na gaz ziemny 
wzrósł w  Polsce prawie o  2 mld m sześc. 
A  w  tym roku rośnie jeszcze dynamiczniej. 
Tak wielkiego wzrostu od lat nie zanotowa-
no nigdzie w Europie. Co za nim stoi? Przede 
wszystkim podjęte w  sektorze elektro-
energetycznym decyzje o  budowie bloków 
gazowych. Przewidujemy bardzo ostrożnie, 
że jego zapotrzebowanie na gaz wzrośnie 
w  ciągu najbliższych trzech, czterech lat 
o  kolejne 4 mld m sześc. Doprowadzenie 
więc do ładu systemu zaopatrzenia w  gaz 
już dawno przestało być problemem PGNiG. 
Teraz jest zmartwieniem nas wszystkich, 
a  przede wszystkim rządzących, którzy zo-
staną z tego rozliczeni.

Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu, Tauron Polska Energia

– Czasami wydaje się, iż Unia wyżej stawia 
kwestie zdrowotne nad bezpieczeństwem 
dostaw energii. Rozumiejąc ogólny trend 
i  to, że w bardzo długiej perspektywie wę-
giel przestanie być paliwem gwarantują-
cym bezpieczeństwo energetyczne Polski, 
powinniśmy poszukiwać jakiejś innej drogi 
pozwalającej podążać za UE w swoim tem-
pie. Dojdziemy do określonych celów, ale 
własną drogą, także dlatego, że mieliśmy 
inny punkt startu.

E U R O PA ,  E N E R G I A ,  R Y N E K

Claude Turmes, 
poseł do PE, Zieloni – Wolny Sojusz 

Europejski 

– W Parlamencie Europejskim pracujemy 
nad umacnianiem solidarności energetycznej 
krajów członkowskich. Między innymi, wy-
korzystując wsparcie Polski, chcemy pomóc 
państwom bałtyckim odłączyć się od systemu 
energetycznego Rosji. Angażujemy się także w 
projekt Baltic Pipe, żeby całkowicie uniezależ-
nić was od „Wielkiego Brata”. (…)

Zużycie ropy naftowej w Europie spada. A 
to dzięki temu, że rozwijane są nowe, odna-
wialne źródła energii. To także kwestia in-
nowacyjności i budowania konkurencyjno-
ści. Zwykle, gdy o tym mowa, przywoływana 
jest Skandynawia i inne państwa Europy Za-
chodniej. Trzeba jednak zmienić ten punkt 
widzenia. Innowacje przyjdą także z Estonii, 
z Łotwy, z Polski. Powinniśmy z optymi-
zmem postrzegać rolę państw tego regionu 
w procesie przemian technologicznych.

Diego Pavia, 
dyrektor generalny InnoEnergy

– Praca innowatorów polega na tym, by 
życie ludzi czynić prostszym. Ale innowa-
cyjność to nie tylko technologia. To także 
innowacyjne modele biznesowe i innowacje 
społeczne. I w tej ich kategorii mieszczą się 
na przykład polskie klastry energii. Pro-
muje się w ten sposób wspólnoty energe-
tyczne. To miejsce dla ludzi reagujących na 
wyzwania. Powstają tam nowe firmy, które 
tworzą, produkują, zapełniają puste miejsca 
w systemie. Gratuluję Polsce owych 33 kla-
strów energii!
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Jacek Czaputowicz, 
minister spraw zagranicznych RP

– Podziały w  Europie przebiegają między 
państwami będącymi za utrzymaniem czte-
rech podstawowych swobód UE i  Europą 
protekcjonistyczną – krajami, które te swo-
body chcą ograniczać. Jeśli ci ostatni zwy-
ciężą, znaczenie Europy w  świecie będzie 
słabło. (…)

Musimy znaleźć model relacji mię-
dzy państwami strefy euro i  pozostałymi 
członkami UE. Potrzebujemy silnej Europy 
opartej na demokracji, włączającej w debatę 
także sceptyków. Potrzebujemy swobody 
nie tylko dla elit i wybranych. Chodzi nam 
o Europę solidarną wobec słabszych, Euro-
pę, która jest przykładem dla innych. 

Paweł Borys, 
prezes zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

– Po kryzysie finansowym na globalnych 
rynkach istnieje duża nadwyżka kapitału, 
który mógłby zostać przeznaczony na przed-
sięwzięcia. Tymczasem jednak w  ostatnich 
latach Europa traci swoją pozycję inwesty-
cyjną na tle USA oraz Azji. Obecnie dodatko-
wą niepewność powoduje napięcie związane 
z potencjalną wojną handlową, której powo-
dem może być polityka prezydenta Donalda 
Trumpa. Jej skutki mogę być bardzo nega-
tywne dla opartej na eksporcie niemieckiej 
gospodarki, z  którą jest natomiast mocno 
powiązana Polska.

Cecilia Malmström, 
komisarz UE ds. handlu, Komisja Europejska 

– Zanika dziś podział na prawicę i  lewicę. 
Główna linia podziału przebiega między 
postawą otwartości i  zamknięcia. Otwar-
tość polega na tym, że nie boimy się tego, 
co jest poza granicami, jesteśmy otwarci na 
zmianę, wierzymy w  wolności osobiste. To 
nie tylko kwestie handlu, to także otwar-
tość na ludzi, pomysły i  innowacje. Strona 
zamknięta woli budować mury, wytyczać 
granice. (…)

Podczas kryzysu wiele osób straciło 
pracę na skutek globalizacji. Trzeba tym lu-
dziom pomóc, szkolić, edukować, by mogli 
się dalej rozwijać. Kształtujmy globalizację 
i nie pozwalajmy, by ona kształtowała nas. 
Na kolejnych umowach o  wolnym handlu 
skorzystają również polscy przedsiębiorcy, 
zwłaszcza mali i średni.

Marcin Ociepa, 
podsekretarz stanu odpowiedzialny 

za sprawy europejskie, Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii, Polska

– Czy problem z  niedostatkiem wolnego 
rynku można rozwiązać systemowo? Przed 
wejściem do UE martwiono się, jak sobie 
poradzimy na wolnym rynku. Dziś to my 
zabiegamy o konsekwencję w kształtowaniu 
wolnego rynku, o  znoszenie barier. To my 
stoimy na straży fundamentów Unii.

Część narzędzi walki z ograniczaniem wol-
nego rynku leży w gestii rządu, część to kom-
petencje Komisji Europejskiej. KE wprawdzie 
nie buduje barier, ale nieskutecznie z  nimi 
walczy…

Państwo, występując jako adwokat 
przedsiębiorcy, nie może i  nie powinno go 
protekcjonistycznie promować, lecz egze-
kwować normy wolnego rynku. Sami przed-
siębiorcy podkreślają, że nie oczekują przy-
wilejów, lecz równego traktowania.

W O L N O Ś Ć  I   KO N K U R E N C J A
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Jadwiga Emilewicz, 
minister przedsiębiorczości i technologii, 

Polska

– Rewolucja technologiczna, czy jakakol-
wiek inna, charakteryzuje się radykalizmem. 
Zaskakuje nas, nie zawsze jesteśmy przy-
gotowani na to, co przynosi. Rewolucja to 
zmiany w  sposobie produkcji towarów czy 
dostarczania usług. Ma to swoje konse-
kwencje. 30 proc. zawodów obecnie wy-
konywanych zniknie. Ta perspektywa każe 
nam już dziś bardzo aktywnie myśleć o kre-
atywnym podejściu do edukacji. Aby rynek 
był nasycony osobami, które będą w stanie 
nie tylko korzystać z technologii, ale także 
tymi, którzy je będą tworzyć.

Polska leży na styku dwóch „płyt”. Jedna 
to innowacyjny świat, który od lat dużo in-
westuje w badania i rozwój. Z drugiej strony 
mamy społeczeństwa, które chcą żyć równie 
innowacyjnie, ale nie stać ich na to. Naszym 
wyzwaniem jest sprawienie, aby większa 
część populacji mogła korzystać z rewolucji 
technologicznej. 

Andrus Ansip, 
wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku 

cyfrowego, Komisja Europejska, premier 

Estonii w latach 2005-2013

– W  UE udało nam się stworzyć jednolity 
rynek w sensie fizycznym. Znieśliśmy bariery 
między krajami członkowskimi i  wszyscy na 
tym skorzystali. Natomiast jeśli chodzi o jed-
nolity rynek cyfrowy, mamy tak naprawdę cią-
gle 28 osobnych rynków krajowych. Jednolity 
rynek cyfrowy obecnie w UE nie istnieje.

Niezwykle ważna jest kwestia reformy 
praw własności, praw autorskich. Obywatele 
chcą mieć dostęp w każdym kraju UE do tre-
ści, które zakupili zgodnie z prawem w swoim 
własnym kraju. W tej chwili tak nie jest.

Yousef Alhammadi,
 advisor, Office of Strategic Affairs, 

General Secretariat of the Executive 

Council in Abu Dhabi (GSEC) and Executive 

Committee Office (ECO) 

– Dane to dane, więc teoretycznie nieważ-
ne, jak ich jest dużo, bo od tego,  by tymi 
danymi obracać, są analitycy, informaty-
cy. Obecnie jednak analizom poddawane 
są ogromne ilości danych i  wyzwaniem są 
zmiany i  szybkość ich zachodzenia oraz to, 
że wiele procesów odbywa się jednocześnie 
– wyzwaniem jest nie ilość, a sposób zarzą-
dzania danymi. Na pierwszy plan wysuwają 
się kwestie prywatności i własności danych, 
czyli cyberbezpieczeństwa. 

C Y F R Y Z A C J A ,  T E C H N O L O G I E ,  C Z Ł O W I E K

Ellen Tauscher, 
była podsekretarz stanu USA  

ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa 

międzynarodowego

– Myślę, że jeśli chodzi o współpracę go-
spodarczą, jest jeszcze wiele wyzwań przed 
nami. Musimy zrozumieć nawzajem sposób 
funkcjonowania naszych gospodarek, aby 
wiedzieć, w jaki sposób postępować.

Jednym z najważniejszych powodów, dla 
których amerykańskie przedsiębiorstwa 
cenią Polskę, jest  bardzo dobrze wykształ-
cona siła robocza. Dużo ludzi mówi po an-
gielsku, można znaleźć wielu pracowników 
z inicjatywą, którzy chcą ciężko pracować. 
Takich właśnie ludzi potrzebuje amerykań-
ski biznes.

Miriam Gonzalez Durantez, 
partner Dechert LLP

System zapewnienia warunków konkurowa-
nia oparty na WTO był pomyślany jako dyna-
miczny, ale taki nie jest. 

Mamy jednocześnie do czynienia z  nie-
zwykłym przyspieszeniem tempa obrotu 
handlowego. Firmy mogą przenosić swoje 
siedziby i produkcję z kraju do kraju, ogra-
niczenia znikają. Brakuje nam narzędzi, by 
dotrzymać kroku tym dynamicznym prze-
obrażeniom. System oparty na taryfach i in-
nych regulacjach nie jest w  stanie zagwa-
rantować równych warunków prowadzenia 
biznesu. 
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Jowita Michalska, 
prezes, Fundacja Digital University, 

Singularity University Warsaw 

– Wiele przedsięwzięć biznesowych wpada 
w  kłopoty, bo całe grupy pracowników po-
zostają zapatrzone w  przeszłość i  są nie-
chętne zmianom. W  takiej sytuacji trzeba 
przyjąć zdecydowaną postawę: dobrze, dziś 
tego nie znamy, ale poznamy i pójdziemy do 
przodu. Za tak definiowanymi potrzebami 
nie nadąża edukacja. Umiejętności absol-
wentów opuszczających dziś uczelnie mają 
niewiele wspólnego z  wymaganiami rynku 
pracy. Toczy się wielka dyskusja: czy studia 
są potrzebne liderom przyszłości? Dolina 
Krzemowa jest pełna firm zarządzanych 
przez trzydziestoparoletnich rzutkich face-
tów, którzy uciekli ze Stanfordu, Oxfordu 
czy MIT w  połowie studiów, bo woleli do-
świadczenia zbierane w praktyce. 

Tomasz Domogała, 
przewodniczący rady nadzorczej, TDJ

– Żyjemy już w  innej rzeczywistości. We 
wszystkich obszarach technologicznych po-
stęp jest ogromny. Moim zdaniem sztuczna 
inteligencja to technologia, która będzie 
najmocniej na nas wpływała. 
Komputery same się uczą. To dla gospodarki 
wielka szansa, ale też wielkie zagrożenie dla 
całej ludzkości; nowe narzędzie, nad któ-
rym musimy zapanować. Weźmy pod uwagę 
chociażby to, że prawdopodobnie jeszcze 
w  tym roku zostanie uruchomiony kompu-
ter kwantowy – 256 razy szybszy niż oparty 
na mikroprocesorach. 

Adam Góral, 
prezes zarządu, Asseco Poland

– Niektórzy chcą, żebyśmy byli zalęknieni, 
konfrontując się z wyzwaniami stawianymi 
przez technologię. Mój pomysł na nas, na 
Polskę, polskich przedsiębiorców jest więc 
taki: powinniśmy nadal być ogromnie pra-
cowici, cierpliwi i poszukiwać swojego miej-
sca na światowych rynkach. 

Z  tą rewolucją przemysłową 4.0 to nie 
jest tak, że coś się wydarzy z dnia na dzień. 
To procesy. Wszystkie świadome firmy śle-
dzą je. Te, które ich nie zlekceważą, będą 
umiały pracować z młodzieżą – przetrwają. 
Te, które będą się tylko pocieszały – zginą.

Brunon Bartkiewicz, 
prezes zarządu, ING Bank Śląski

– Zmiana technologiczna nie jest już uzależ-
niona od technologii jako takiej, tylko od na-
szej zdolności i kreatywności zorganizowania 
się, aby móc ją wykorzystać. Jesteśmy na 
etapie, kiedy technologia nie jest już wyzwa-
niem. W moim przekonaniu będzie po prostu 
szybciej, prędzej, jeszcze lepiej. To, co wy-
twarzamy, nie jest już istotnym elementem, 
bo jesteśmy w  stanie stworzyć wszystko. 
Chodzi nie o  to, by znaleźć odpowiedź, lecz 
by zadawać właściwe pytania. (…)

Jesteśmy otwarci na współpracę w  dzie-
dzinie elektromobilności. Trzeba się skrzy-
kiwać i  łączyć siły, aby rozpocząć budowę 
infrastruktury. Z  jednej strony przyzwycza-
jać społeczeństwo, że jest to nowa forma 
i  wymaga pewnych nakładów, a  z  drugiej 
niezbędna jest również budowa słupków do 
ładowania. W przeciwnym razie będziemy się 
zastanawiali, co musi być pierwsze: kura czy 
jajko. A musi być i jajko, i kura, i to napędzi 
kulę śnieżną. 

C Y F R Y Z A C J A ,  T E C H N O L O G I E ,  C Z Ł O W I E K
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Dominika Bettman, 
prezeska zarządu, Siemens 

– Jeśli chodzi o kierunki inwestowania Sie-
mensa w  Polsce, są to przede wszystkim 
inwestycje w  kapitał ludzki i  długofalo-
wą współpracę z  klientami. Inwestujemy 
w  tych, którzy pracują po stronie naszych 
klientów, ale i w tych najmłodszych, którzy 
dopiero się uczą – i tu wiele można by po-
wiedzieć o naszej współpracy z uczelniami. 

Nasze dotychczasowe doświadczenia 
są takie, że inwestycje w  Polsce są bardzo 
potrzebne, mają charakter długofalowy 
i następuje w ich trakcie transfer technolo-
gii. Technologia, która występuje w krajach 
Europy Zachodniej, najczęściej w  Polsce 
bardzo dobrze się przyjmuje dlatego, że jest 
dużo polskich przedsiębiorstw, które są do-
skonale przygotowane do tego, aby przyjąć 
te nowoczesne technologie; właśnie w  ta-
kim modelu współpracujemy, a więc przede 
wszystkim transfer technologii powiązany 
z transferem know-how, a inwestycje głów-
nie w kapitał ludzki. 

Jako Polska mamy w dziedzinie innowa-
cji i technologii jeszcze sporo do zrobienia, 
ale są „kominy”, w których już zaszliśmy na-
prawdę daleko.

Daniel Navarro, 
dyrektor Lokalnej Jednostki Biznesu 

Robotyki, ABB 

– Technologia w  ostatnich latach bardzo 
znacząco się rozwinęła. W  latach 80. słu-
żyła jedynie instytutom badawczym czy 
wojsku. Potem pojawiły się komputery, na-
stępnie routery, aby je łączyć. Od 2000 r.  
nastąpił szalony rozwój technologiczny, co 
jest dyktowane przez odbiorców. Pamię-
tam, że gdy 20 lat temu zacząłem pracować 
w  ABB, trzeba było być naprawdę dobrym 
programistą, by nauczyć robota wykonywać 
proste czynności. Teraz mówimy o  robo-
tach współpracujących i  mogą one służyć 
automatyzacji. Kiedyś nie było to możliwe. 
Roboty te jednak wykonują najprostsze 
czynności, tzw. wartości dodane są w rękach 
człowieka i to się nie zmieni.

C Y F R Y Z A C J A ,  T E C H N O L O G I E ,  C Z Ł O W I E K



23

Mateusz Morawiecki, 
prezes Rady Ministrów, Polska

– Żyjemy w świecie borykającym się z głę-
boką nierównowagą. Po kryzysie roku 2008 
wiele państw zrozumiało, że konieczna jest 
solidarność, a  społeczeństwo i  gospodarka 
to awers i rewers tej samej monety. Że roz-
wój lokalnego kapitału wymaga wsparcia 
państwa. (…) Państwo – wbrew tej filozofii 
lat dziewięćdziesiątych i  dwutysięcznych  
– to nie jest żaden nocny stróż. Państwo ma 
wspierać przedsiębiorców, zwłaszcza tych 
najmniejszych, w  ich ekspansji międzyna-
rodowej. Chcemy doprowadzić do tego, by 
małe firmy mogły rosnąć i  „wybijać się na 
innowacyjność”.

W  ostatnich latach przebudowaliśmy 
model gospodarczy i politykę fiskalną. Two-
rzymy środowisko sprzyjające małym i śred-
nim firmom, łącząc to z  konsekwentnymi, 
zdecydowanymi, opartymi na zasadzie rów-
nego traktowania działaniami wobec wiel-
kich firm obecnych na naszym rynku. 

Wierzę, że za 10 lat Polska będzie krajem 
high-tech, krajem, który autentycznie bę-
dzie zdumiewać inne państwa i  wiele firm 
na świecie swoją nowoczesnością i  swoją 
innowacyjnością. Może się tak stać przede 
wszystkim dzięki dobrej współpracy między 
start-upami oraz małymi i średnimi firmami 
a całym środowiskiem gospodarczym. (…)

(fragmenty wystąpienia w  trakcie Euro-
pean Start-up Days)

Justin Yifu 
Lin, dziekan, Institute of New Structural 

Economics, Peking University, były główny 

ekonomista i starszy wiceprezes zarządu 

Banku Światowego

– Państwo winno wspierać inkubację in-
nowacyjnych rozwiązań, zasilać młode 
firmy kapitałem zalążkowym, finansować 
badania podstawowe, w  które niechętnie 
inwestuje biznes. W  kręgu aktywności 
publicznej mieści się też edukacja, prze-
kwalifikowanie osób „wyrzucanych z  rynku 
pracy” przez przemiany technologiczne, 
a  także redystrybucja środków (podatki) 
z myślą o wszystkich, którzy ponoszą koszty 
transformacji.

Jarosław Gowin, 
wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki 

i szkolnictwa wyższego, Polska 

– W kształceniu stawiamy już nie na ilość, 
lecz na jakość. Liczą się proporcje pomiędzy 
liczbą studentów a  pracowników nauko-
wych. Na jednego pracownika naukowego 
powinno przypadać maksymalnie 13 stu-
dentów. Uczelnie, które stwarzają takie wa-
runki, są premiowane finansowo.

Doktoranci nie realizują zadań teoretycz-
nych – pracują nad konkretnymi wdrożenia-
mi gospodarczymi. Zainteresowanie tym 
projektem wykazały zarówno duże spółki 
Skarbu Państwa, jak i  prywatni przedsię-
biorcy. To najlepszy test. Jeśli prywatny biz-
nes reaguje na coś pozytywnie, to znaczy, że 
ma to ręce i nogi. 

I N N O WA C J E ,  S TA R T- U P Y,  W S P Ó Ł P R A C A
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Tomasz Hanczarek, 
wiceprzewodniczący rady nadzorczej, 

Work Service

–  Osiem na dziesięć start-upów bankrutu-
je w  ciągu pierwszych trzech lat istnienia, 
a  80 proc. z  tych, które przetrwały, upada 
w  ciągu kolejnych dwóch lat – ryzyko dla 
inwestorów jest spore. Ale świat nie jest 
w stanie istnieć w starej technologii.

Ruch start-upowy pokazuje, w  którym 
kierunku idzie świat i  jak młodzi się zmie-
nili. Walczymy o  to, by wyłapać ze społe-
czeństwa przyszłych liderów, którzy będą 
ciągnąć świat do przodu. Musimy stworzyć 
im możliwości. Dawanie pieniędzy to wska-
zywanie, kto może być liderem. Lider musi 
jednak sam pokazać, co potrafi, bo nikt 
za niego nie zarobi pieniędzy. Trzeba ich 
wspierać. To nie ma nic wspólnego z  roz-
dawnictwem i rozpieszczaniem.

Marcin Korolec, 
prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elek-

trycznych, minister środowiska w latach 

2011-2013, pełnomocnik rządu do spraw 

polityki klimatycznej w latach 2013-2015

– Mamy do czynienia z jakimś nieprawdopo-
dobnym i  niemożliwym do powstrzymania 
apetytem społeczeństw na zmianę sposobu 
przemieszczania się, na zmianę przyzwycza-
jeń. To także musimy mieć w głowie, myśląc 
o  budowaniu infrastruktury dla samocho-
dów elektrycznych.

Nie wiem, czy będzie to rok 2023 czy 
2025, ale wcześniej czy później cena sa-
mochodu elektrycznego zrówna się z  ceną 
samochodu tradycyjnego. I wtedy naprawdę 
nie będzie już powodu, by ów tradycyjny sa-
mochód kupować. Ludzie po prostu zaczną 
na potęgę kupować samochody elektryczne. 
Musimy więc przygotować się do tej rewo-
lucji i  już teraz myśleć o zbudowaniu dzie-
siątków i setek tysięcy punktów ładowania. 

I N N O WA C J E ,  S TA R T- U P Y,  W S P Ó Ł P R A C A
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Teresa Czerwińska, 
minister finansów, Polska

– Atrakcyjny inwestor to taki podmiot, któ-
ry jest pozytywny dla kraju nie tylko pod 
względem wpływów podatkowych, ale także 
długoterminowego zaangażowania w  pod-
noszenie poziomu gospodarki i  tworzenie 
nowych miejsc pracy. Zależy nam na tym, 
aby przyciągać te inwestycje, które doty-
czą innowacyjnych sektorów i w ten sposób 
mogą pozytywnie wpływać na strukturę 
PKB.

Największym utrudnieniem dla inwe-
stycji w Polsce są bariery administracyjne, 
a  nie podatki. Resort finansów podejmuje 
działania, aby mikroklimat do współpracy 
pomiędzy administracją publiczną a bizne-
sem był coraz lepszy.

Rokas Masiulis, 
minister transportu i komunikacji, Litwa

– Litwa buduje nowoczesną sieć kolejową  
– liniową i punktową, także ją elektryfikuje. 
W  tej perspektywie finansowej przeznacza 
na to łącznie 7 mld euro. 

Ale zmiany te muszą uwzględniać uwa-
runkowania gospodarcze i  położenie geo-
graficzne kraju. Obecnie kolej w  ok. 1/3 
przewozi ładunki na potrzeby wewnętrzne 
gospodarki, reszta stanowi tranzyt, któ-
ry podlega wahaniom, także z  powodów 
politycznych. 

Staramy się systematycznie zmniejszać 
uzależnienie od usług przewozu w  kierun-
ku oferowania bardziej kompleksowych 
rozwiązań, z wyższą wartością dodaną. Po-
magać ma w tym realizowana idea Nowego 
Jedwabnego Szlaku. 

Ważną rolę w  planach modernizacji ko-
lei na Litwie odgrywa budowa Rail Baltica, 
czyli linii o  „europejskim” rozstawie szyn, 
biegnącej z Tallina do Warszawy. 

Hadley Dean, 
prezes zarządu, EPP 

– Liczba inwestycji zagranicznych w Polsce 
zwiększa się co roku o ok. 45 proc. Myślę, że 
rola inwestorów zagranicznych na polskim 
rynku nadal będzie rosła. Oczywiście nie 
przechodzi bez echa polityczna ingerencja 
w  system sądowniczy czy incydenty doty-
czące wątków żydowskich sprzed kilku mie-
sięcy, ale rzeczywistość jest taka, że biznes 
w  Polsce będzie się rozwijał. Gospodarka 
jest czymś tak dynamicznym i  silnym, że 
głupotą byłoby, gdyby inwestorzy zaczęli 
inwestować gdzie indziej. W  Polsce leży 
przyszłość Europy.

Sadzę, że znacząco urośnie rynek logi-
styczno-przemysłowy. Sektor ten wzmacnia 
się dzięki szybko rozwijającej się sprzedaży 
internetowej, co tak naprawdę uzupełnia 
handel w tradycyjnych sklepach. 

I N W E S T YC J E ,  I N F R A S T R U K T U R A ,  M I A S T O
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Mikołaj Wild, 
sekretarz stanu, Ministerstwo 

Infrastruktury, Polska, pełnomocnik rządu 

ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

– Pierwszym etapem realizacji koncepcji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego było 
przekształcenie setek analiz i  projektów, 
które powstawały w  ciągu dziesięcioleci, 
w  spójną wizję CPK. W  dokumencie, który 
przyjęła Rada Ministrów, zapisano trzy cele. 
Pierwszy to budowa międzykontynentalne-
go portu lotniczego, który mógłby zastąpić 
port Chopina. Drugim jest rozbudowa sieci 
kolejowych i takie przemodelowanie syste-
mu transportu kolejowego, by był on kon-
kurencyjny wobec indywidualnego trans-
portu drogowego. Trzeci: integracja Łodzi 
i Warszawy.

Lekcja, którą wynieśliśmy z  zeszłorocz-
nego Kongresu, to ta, by precyzyjnie do-
stosowywać szczegółowe harmonogramy 
prac do zewnętrznych okoliczności. Z  tym 
zastrzeżeniem: w  przyszłym roku powinni-
śmy być w trakcie wykupu gruntów i w trak-
cie badań środowiskowych, powinniśmy być 
po wyborze doradców technicznych oraz po 
rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję ar-
chitektoniczną portu.  

Krzysztof Mamiński, 
prezes zarządu, PKP 

– Dziś już nikt nie zadaje pytania, czy uda 
się wykorzystać prawie 67 mld zł zapisa-
nych na inwestycje i prace modernizacyjne 
w Krajowym Programie Kolejowym.

Kiedy osiągniemy europejskie standar-
dy? Powiem tak: mamy skłonność do sa-
mobiczowania. Przecież już osiągnęliśmy 
i przekroczyliśmy standardy z lat dziewięć-
dziesiątych. Już mamy lepszy tabor. Pod 
względem jakości infrastruktury i  średnich 
prędkości – też jesteśmy lepsi. Mamy szan-
sę przenieść w  ciągu najbliższych dwóch 
lat obsługę pasażerów do lepszych, nowo-
czesnych dworców i  jeździć ze wspólnym 
biletem. 

Problemem kolei może być liczba projek-
tów – zbyt wielka, by można było wszyst-
kie je sfinansować. To zupełne odwrócenie 
sytuacji: pamiętam lata dziewięćdziesiąte, 
gdy likwidowano linie kolejowe; pamiętam 
późniejsze kłopoty finansowe firm kolejo-
wych. Tamte czasy minęły. Dziś mamy szan-
sę: jest koncept, są pieniądze. Cieszy mnie 
również to, że liczba zastrzeżeń co do spo-
sobu wykorzystania unijnych funduszy jest 
coraz mniejsza. 

Jerzy Kwieciński, 
minister inwestycji i rozwoju, Polska

 – Inwestycje są nam potrzebne do utrzyma-
nia wysokiego wzrostu gospodarczego. Są 
one „jakościowo najlepszym” silnikiem dla 
gospodarki. Rząd chce przyciągać inwesty-
cje zagraniczne, która dotyczą nowych tech-
nologii – przede wszystkim takich, których 
obecnie w Polsce nie ma.

Stepan Kubiv, 
pierwszy wicepremier, minister rozwoju 

gospodarczego i handlu Ukrainy

 – Powinniśmy przewidywać zagrożenia sys-
temowe, co nie jest łatwe, bo obserwujemy 
nowe ich formy takie jak wojny hybrydowe. 
Co ważne – takim zagrożeniom jesteśmy 
w stanie przeciwstawić się skutecznie tylko 
wspólnie. 

Agresja rosyjska jest zagrożeniem nie 
tylko dla Ukrainy, ale dla całego wolnego 
świata. Ukraina powstrzymuje ją, jedno-
cześnie konsekwentnie reformując swoją 
gospodarkę. Nasz kraj pozostaje przy tym 
atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, 
awansuje w  rankingu państw przyjaznych 
dla inwestycji. Tworzenie warunków sprzy-
jających inwestycjom pozostaje jednym 
z priorytetów rządu.

I N W E S T YC J E ,  I N F R A S T R U K T U R A ,  M I A S T O
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Andrzej Bittel, 
wiceminister infrastruktury 

– Przedsięwzięcia inwestycyjne na kolei 
zaplanowane na okres przyszłej perspekty-
wy budżetowej Unii Europejskiej zostaną 
rozpoczęte, zanim poznamy ostateczną 
alokację unijnych środków finansowych na 
ich realizację. I  to jest ta istotna różnica 
w  stosunku do poprzedniej perspektywy. 
Skoro bowiem namówiliśmy wykonawców, 
by zwiększyli swoje moce, rozbudowali po-
tencjał – bo w roku 2018 wydamy na inwe-
stycje 10 mld zł, w przyszłym jeszcze nieco 
więcej, a  w  następnym podobnie – to nie 
możemy sobie pozwolić na to, by w  latach 
2021-2023 nastąpiło zmniejszenie tych 
wydatków. Musimy zatem w rok 2024 wejść 
z nowym programem. Oczywiście kluczowe 
jest to, jak wyglądać będą unijne wielo-
letnie ramy budżetowe i  jaki będzie miała 
w nich udział polska kolej, ale 2024 będzie 
kolejnym rokiem wielkich inwestycji na 
kolei. Będzie wdrażany Europejski System 
Zarządzania Ruchem Kolejowym, będziemy 
zwiększać prędkość pociągów, zainwestuje-
my w tabor. Musimy też przygotować się do 
otwarcia rynku kolejowego. Wyzwanie jest 
ogromne, ale jeśli nie będziemy stawiali 
sobie takich zadań, nie osiągniemy zapla-
nowanych celów.  

Beata Daszyńska-Muzyczka, 
prezes BGK

– Trudno porównywać gospodarkę Polski 
z  okresu dwudziestolecia międzywojenne-
go z  ówczesnymi gospodarkami Niemiec 
czy Wielkiej Brytanii. Polski nie było wte-
dy, gdy one się rozwijały. Musieliśmy kon-
struować państwo i finansować rodzące się 
wtedy pomysły. Kredyty państw zachod-
nich były drogie, więc zdecydowano się na 
utworzenie banku emitującego obligacje 
długoterminowe i listy zastawne, z których 
sfinansowano między innymi budowę Gdyni 
oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Działalność BGK jest bardzo podobna. 
Finansujemy przedsiębiorstwa, zapraszamy 
do współpracy banki komercyjne; właśnie: 
nie konkurujemy z  nimi, lecz współpra-
cujemy, by tworzyć wartość dodaną dla 
przedsiębiorców. 

Sanjay Samaddar, 
prezes zarządu ArcelorMittal Poland,  

dyrektor generalny części wschodniej  

europejskiego segmentu wyrobów płaskich 

– Polska jest dla nas jednym z  najatrak-
cyjniejszych miejsc w  Europie, jeśli chodzi 
o  produkcję stali. To gospodarczy środek 
ciężkości w  regionie. Polska gospodarka 
świetnie sobie poradziła z kryzysem, rozwi-
ja się, a popyt na stal rośnie. Dlatego nadal 
intensywnie inwestujemy w Polsce.

Zależy nam przy tym, by rozwijał się pol-
ski sektor energii, a czynnikiem bardzo dla 
nas ważnym pozostaje stały dostęp do wę-
gla potrzebnego do produkcji stali. Istotne 
jest też to, że Polska korzysta z funduszy eu-
ropejskich napędzających inwestycje infra-
strukturalne, ponieważ rozwój infrastruk-
tury pociągnie za sobą kolejne inwestycje 
m.in. w motoryzacji. 

Sprawnie działające w Polsce instytucje 
umożliwiają inwestowanie w  nowoczesne 
technologie. Polska jest obecnie jedną 
z  najnowocześniejszych gospodarek, jeśli 
chodzi o  produkcję hutniczą. A  te nowe 
technologie zostają tu na zawsze.

I N W E S T YC J E ,  I N F R A S T R U K T U R A ,  M I A S T O
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Maciej Dyjas, 
partner zarządzający Griffin Real Estate

– Co buduje atrakcyjność Polski w  oczach 
międzynarodowych inwestorów? Długo-
terminowy wzrost, dostępność talentów 
i wykształconych pracowników; kiedyś była 
to też cena siły roboczej. I wszystko to w po-
łączeniu z przyzwoitą infrastrukturą. Polska 
ma oczywiście także kilka problemów, ta-
kich jak niski poziom kapitału przypadają-
cy na jednego pracownika czy stosunkowo 
niska produktywność. Ale w pewnym sensie 
to bardziej nasza zaleta niż wada, dlatego że 
inwestor może liczyć na to, że polskiej go-
spodarce będzie się nadal polepszało. 

Marcin Krupa, 
prezydent Katowic

– Europejski Kongres Gospodarczy to jedno 
z  najważniejszych takich wydarzeń w  tej 
części Europy. Myślę, że to dobre miejsce 
do wymiany doświadczeń pomiędzy dojrza-
łym biznesem a  młodymi ludźmi z  niesza-
blonowymi pomysłami tworzącymi nową 
rzeczywistość. Rewolucja przemysłowa, 
która odbyła się ponad sto lat temu, też 
była swoistym start-upem, który przyniósł 
nowoczesne rozwiązania – wtedy myślano, 
że rodem z  piekła. Dzisiaj jest tu młody 
biznes z  otwartymi umysłami; młodzi lu-
dzie, którzy będą wprowadzali nowoczesne 
technologie do codziennego użytku. Cieszę 
się, że wśród dojrzałych biznesmenów jest 
wielu takich, którzy to doskonale rozumieją 
i temu kibicują. 

Kazimierz Karolczak, 
przewodniczący zarządu  

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

– Trzeba mieć marzenia, by robić coś wyjąt-
kowego. 41 gmin przekształciło się w metro-
polię możliwości.

Chcemy świadczyć usługi, które podniosą 
jakość życia. Wielkość miast, różnorodność 
zabudowy w Metropolii dają ogromne możli-
wości. Testowanie u nas nowych technologii 
takich jak drony sprawi, że można ją będzie 
stosować w dowolnym miejscu na świecie. (…)

Tylko 15 proc. mieszkańców metropolii 
korzysta z komunikacji publicznej. To ozna-
cza, że oferta transportowa na Śląsku jest 
słaba. Musimy myśleć o  tym, jak stworzyć 
nowy system. Nie chodzi tylko o  autobus, 
kolej czy samochód. Musimy zastanowić się, 
jak zapewnić „ostatnią milę” w  drodze do 
pracy czy szkoły. To może być rower miejski, 
skuter albo system powiązany z  Uberem. 
Miasta, nie tylko metropolie, powinny mieć 
wizję tego, jak się poruszać, żeby w  ogóle 
mówić o mobilności.

Wojciech Saługa, 
marszałek województwa śląskiego

– Pytanie, jak i czym zastąpić miejsca pracy 
w  górnictwie, by mieszkańcy nie wyjeżdżali 
z  takich regionów jak Śląsk. Województwo 
śląskie restrukturyzuje się od 1989 r. Poma-
gają nam w  tych procesach środki unijne – 
widać, jak dzięki nim miasta w  regionie się 
zmieniają. Jednak największym skarbem są 
ludzie. Inwestycje powinny mieć na uwadze 
ludzi, bo młodzi wyjeżdżają z regionu i poja-
wia się niebezpieczny problem braku rąk do 
pracy.

Problem polega też na tym, że miasta 
wyglądają dobrze... z głównej drogi, ale jeśli 
wejdzie się głębiej, widać wymarłe dzielnice 
czy pewną niemoc mieszkańców, którzy po 
zamknięciu zakładu nie są aktywni zawodowo.

I N W E S T YC J E ,  I N F R A S T R U K T U R A ,  M I A S T O
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Jarosław Wieczorek, 
wojewoda śląski 

– Tu, w  województwie i  mieście, udało się 
wypracować modele rozwojowe dla gospo-
darki, m.in. inwestycyjny Program dla Ślą-
ska. Po to, by realizować je odpowiedzialnie, 
potrzebna jest aktywność przedsiębiorców 
i kapitał ludzki. 

I N W E S T YC J E ,  I N F R A S T R U K T U R A ,  M I A S T O

Liron Ben Eliahu, 
kierownik ds. strategii cyfrowej 

i rozwoju w Tel Awiwie

– Najpierw musimy określić potrzeby miesz-
kańców. Technologia nie jest celem samym 
w  sobie, jej celem jest poprawianie życia 
mieszkańcom.

Na tle wielkich metropolii Europy Tel 
Awiw jest stosunkowo młodym miastem 
(założono je na początku XX wieku) oraz 
stosunkowo niewielkim (ok. 400 tys. miesz-
kańców), ale zarazem „inteligentnym”, czego 
dowodem są liczne wyróżnienia i  wysokie 
lokaty w zestawieniach „smart cities“. 

Aby ograniczyć korki na miejskich uli-
cach, wdrożyliśmy system współdziele-
nia się rowerami i  samochodami.  Chcemy 
stworzyć system transportu, który będzie 
dostępny dla wszystkich.
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Thomas Schubert, 
partner, Dentons

– Rynek energetyki odnawialnej  powsta-
je  od podstaw, stąd trudno było uniknąć 
błędów, także w Niemczech, gdzie tworzony 
jest od roku 2000. Jeśli warunki inwesto-
wania w sektor są trwałe, to może on obejść 
się bez wsparcia. 

Henryk Kowalczyk, 
minister środowiska, Polska 

– Doprowadzenie do kompromisu, który 
zaakceptują wszystkie kraje uczestniczące 
w  konferencji (COP 24 – dop. red.), będzie 
zadaniem polskiej delegacji. Trzeba więc 
uważnie ważyć cele, bo nie sztuką jest wy-
znaczyć ambitne cele i  ich nie zrealizować. 
Kraje rozwinięte powinny zapewnić pomoc 
finansową krajom rozwijającym się. Bez 
niej bardzo trudno, aby kraje mające przed 
sobą zadania związane z szybkim rozwojem 
gospodarczym jednocześnie podejmowały 
wysiłki na rzecz ochrony klimatu.

Piotr Woźny, 
pełnomocnik prezesa Rady Ministrów  

ds. programu Czyste Powietrze

– W programie Czyste Powietrze jest kilka-
naście rekomendacji. Wśród nich trzy kwe-
stie są najistotniejsze: czym palimy, w czym 
palimy i  ile to kosztuje, czyli jak wpływa 
na ekonomikę gospodarstw domowych. 
W  którym miejscu realizacji programu je-
steśmy? W  zeszłym roku zostało wydane 
rozporządzenie określające standardy dla 
kotłów na paliwa stałe, a  więc jest to ten 
fragment rzeczywistości, który został już 
uregulowany. Normy jakościowe dla paliw 
stałych – jesteśmy w trakcie prac nad pro-
jektem ustawy; myślę, że do wakacji zo-
stanie ona przyjęta. No i  kwestia ubóstwa 
energetycznego: razem z  Bankiem Świato-
wym przygotowujemy raport na zlecenie 
Komisji Europejskiej. Naszymi partnerami 
są tu województwa śląskie i  małopolskie. 
Razem z  ekspertami pracujemy nad syste-
mem wsparcia osób najuboższych. Prawda 
jest taka, że nie pokonamy smogu w Polsce, 
jeśli nie rozwiążemy tego problemu. 

Michał Kurtyka, 
sekretarz stanu, Ministerstwo Energii, 

Polska, pełnomocnik rządu ds. prezydencji 

COP 24

– To, że Polska została uhonorowana pre-
zydencją COP24 w Katowicach, jest okazją, 
byśmy mogli się zaprezentować jako kraj, 
który wykonał niesamowitę pracę, pokazać, 
w  jaki sposób byliśmy w  stanie połączyć 
wątki wyzwań gospodarczych, energetycz-
nych, klimatycznych i społecznych, jak owa 
praca przebiegała w konkretnych miastach. 
Chcemy pokazać światu, że te problemy 
można rozwiązywać w sposób przemyślany, 
odpowiedzialny i ambitny. 

COP24 to także niesamowite wyzwanie 
dla Polski. Chodzi o  to, byśmy byli w  sta-
nie wysłuchać przedstawicieli wszystkich 
krajów, którzy przyjadą do Katowic i którzy 
będą wspólnie pracować nad przyjęciem 
porozumienia. 

K L I M AT,  Ś R O D O W I S KO ,  Z R Ó W N O WA Ż O N Y  R O Z W Ó J
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Prof. Grzegorz Kołodko, 
wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego 

w Warszawie, wicepremier i minister  

finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003

– Nieustannie poszukujemy w  teorii 
i  w  praktyce, od szczebla mikro do szcze-
bla makro, optymalnej synergii pomiędzy 
potęgą niewidzialnej ręki rynku a  potęgą 
widzialnej ręki państwa. I okazuje się, że ani 
rynek, ani państwo nie są idealne. Cały czas 
działa tu procedura prób i błędów, a sztuka 
polega na tym, żeby wyciągać wnioski z cu-
dzych błędów, zanim się popełni własne. 

Gdybym dzisiaj zadał sobie pytanie: „Czy 
w Polsce jest państwa za dużo czy za mało?”, 
odpowiedziałbym, że jest go za dużo w sfe-
rze redystrybucji fiskalnej. Uważam, że 
dochody budżetu powinny rosnąć szyb-
ciej niż wydatki, a  jedne i  drugie powinny 
zwiększać się wolniej niż produkt krajowy 
brutto. Fiskalizm ma się zmniejszać: o  po-
dziale w znacznej mierze powinien decydo-
wać rynek, a  nie państwo. Jednak państwo 
ma być aktywne. Proces redukowania jego 
redystrybucyjnej roli winien przebiegać 
w  sposób umiarkowany, ale główny nacisk 
należałoby położyć na sferę regulacyjną.

Paulus Geraedts, 

kierownik zespołu w Sekretariacie Planu In-
westycji Zewnętrznych Komisji Europejskiej
–  Celem EIP (Plan Inwestycji Zewnętrznych 
– External Investment Plan) jest  przyczy-
nianie się  UE do zrównoważonego rozwoju 
w  krajach partnerskich. Chcemy to zro-
bić głównie za pomocą aktywizacji banków 
i  zachęcania sektora prywatnego do inwe-
stycji, które wpłyną na wzrost gospodarek 
i  zwiększą liczbę miejsc pracy. To zarazem 
sposób na radzenie sobie z jedną z głównych 
przyczyn migracji.

EIP został  przygotowany z  myślą o  kra-
jach partnerskich graniczących z  UE od 
wschodu, a  także w  basenie Morza Śród-
ziemnego – w Afryce Subsaharyjskiej. 

Plan (EIP) nakierowany jest na kraje 
o  wysokim ryzyku zaburzeń gospodarczo-
-politycznych. Dostęp do Europejskiego 
Funduszu Zrównoważonego Rozwoju (Eu-
ropean Fund for Sustainable Development, 
EFSD) ma być pewnego rodzaju nową gwa-
rancją redukującą inwestycyjne ryzyko. Ta 
gwarantowana kwota z Funduszu, pozwala-
jąca pokryć  ewentualne straty, daje dodat-
kowo 1,5 mld euro. 

Arkadiusz Krasnodębski, 
partner w firmie prawniczej Dentons

– Energetyczne projekty nuklearne nie są 
dziś przedsięwzięciami o  charakterze eko-
nomicznym. Są projektami politycznymi, 
strategicznymi. Plan działania powinni 
zatem wypracować i  realizować wspólnie 
przedstawiciele świata polityki i biznesu. 

Mianownikiem dyskusji toczącej się wo-
kół tego problemu jest słowo „determina-
cja”. Musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. 
Zwłaszcza że stają przed nami coraz większe 
wyzwania polityczne, ekonomiczne, spo-
łeczne i  cywilizacyjne. Dziś dyskutujemy 
o  sprawach, o  których w  ogóle nie mówiło 
się dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Poza 
tym „gra się  tym, co jest na szachownicy”. 
Elementów, z  których możemy zbudować 
przyszłość naszej energetyki, jest tylko 
określona liczba. W końcu będziemy musieli 
zdecydować się na wybór technologii, która 
będzie pracowała „w  podstawie”, stabilizu-
jąc cały system. 

G O S P O D A R K A ,  PA Ń S T W O,  Ś W I AT
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Justina Mutale, 
Justina Mutale Foundation, Afrykańska 

Kobieta Roku 2012

– Moja fundacja stara się zaoferować sty-
pendia uniwersyteckie dla bardzo uta-
lentowanych młodych dziewcząt i  kobiet 
pochodzących z  Afryki, by miały możli-
wość kontynuacji edukacji na poziomie 
uniwersyteckim.

Edukacja młodych mieszkańców Afry-
ki jest niezwykle istotna w  perspektywie 
rozwoju gospodarki i negocjacji z  inwesto-
rami przybywającymi na ten kontynent. 
Młodzi ludzie bardzo często wracają z  za-
granicznych stypendiów z  zupełnie nową 
perspektywą funkcjonowania gospodarki 
światowej. Potrafią potem wykorzystać to 
w negocjacjach biznesowych.

Chcę, żeby młode kobiety były w  stanie 
argumentować i  dyskutować. Bywa tak, że 
przyjeżdża inwestor i mówi, że chce ulg fi-
nansowych, ulg podatkowych i znakomitych 
warunków. Z naszej strony muszą też znaleźć 
się odpowiednie osoby, które rozumieją, jak 
funkcjonuje gospodarka oraz co będzie do-
bre dla Afryki. Nie chcemy, żeby całą Afrykę 
zawłaszczyli inwestorzy, którzy będą chcieli 
czerpać zyski wyłącznie dla siebie.

Margareta Kassangana, 
ambasador, Ambasada Rzeczypospolitej 

Polskiej w Dakarze

– Ważne, żeby inwestorzy przestali na 
Afrykę patrzeć jak na kontynent, z  którego 
płynie zagrożenie. Afryka to ciekawe per-
spektywy rozwojowe, nie tylko biznesu. To 
kontynent, który – mam nadzieję – w ciągu 
najbliższych 50 lat ma szansę być liderem. 
Senegal jest dobrym przykładem.

Są trzy główne wyzwania stojące przed 
Afryką. Pierwszym z nich są kwestie demo-
graficzne.  Afryka jest najmłodszym kon-
tynentem, mnóstwo młodych ludzi szuka 
pracy. Drugim wyzwaniem jest edukacja 
– zdolnym ludziom brakuje wyszkolenia 
zawodowego. Stąd problem z  wysoko wy-
kwalifikowaną siłą roboczą. Trzeci element 
to kwestia sprawnych rządów, które kierują 
się zasadami dobrego rządzenia. Afryce po-
trzeba kompleksowych krajowych planów 
rozwoju.

Joseph BenAmram, 
prezes MSD

– Biotechnologia jest dużą szansą dla pol-
skiej gospodarki. Jeśli jednak Polska chce 
zniwelować dystans dzielący ją do państw 
przodujących w  tej dziedzinie, nie wystar-
czą same akty prawne i tworzenie krajowych 
firm biotechnologicznych.

Ważna jest także współpraca w  tym za-
kresie z  dużymi międzynarodowymi pod-
miotami. Jeśli próbuje się robić wszystko 
samemu, rozwój tego sektora będzie trwał 
znacznie dłużej. 

Bardzo ważne jest, aby Polska była po-
strzegana jako państwo, które respektuje 
prawo własności intelektualnej, a  zarazem 
stwarza możliwości do rozwoju infrastruk-
tury w  uczelniach i  ośrodkach naukowych 
oraz wspiera przemysł. To są  zasadnicze 
warunki pozwalające nie tylko tworzyć, ale 
i  komercjalizować najlepsze pomysły, mię-
dzy innymi w zakresie biotechnologii.
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Markus Sieger, 
prezes zarządu, Zakłady Farmaceutyczne 

Polpharma

– Państwo powinno wprowadzać system za-
chęt do rozwijania działalności badawczo-
-rozwojowej, m.in. dotyczącej nowych leków 
biologicznych oraz niezbędnej infrastruktu-
ry, bez której nie da się tworzyć przemysłu.

Po to, by w Polsce skutecznie inwestować 
w prace nad lekami biologicznymi, rozwijać 
przemysł farmaceutyczny i odnosić sukcesy 
w  tej branży, potrzebne jest stabilne oto-
czenie inwestycyjne oraz wsparcie rządu za-
równo na poziomie krajowym, jak i europej-
skim. Potrzebny jest również otwarty dialog 
z  decydentami. W  ostatnich miesiącach 
taki dialog jest prowadzony w  kontekście 
nowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju.

Hosuk Lee-Makiyama, 
dyrektor, ECIPE

– Wbrew powszechnej opinii Chiny dość 
dobrze stosują się do zasad WTO. Admini-
stracja Trumpa idzie o krok dalej, jeśli cho-
dzi o  WTO, ale i  administracja prezydenta 
Obamy też nie działała do końca właściwie. 
Cele Stanów Zjednoczonych nie zmieniły się 
tak bardzo, zmienił się sposób działania.

Obecnie nie możemy jeszcze mówić 
o wojnie handlowej. Gdy my wprowadzamy 
bariery, to są one potrzebne i jak najbardziej 
uzasadnione. Gdy ktoś inny je wprowadza, 
to okazuje się, że to strasznie utrudnia 
handel. 

10. 
JUBILEUSZOWA EDYCJA

WWW.EECPOLAND.EU



 

TECHNOLOGIE, KTÓRE ZMIENIĄ ŚWIAT



• Trzecia edycja wydarzenia łączącego start-upy i korporacje  
oraz instytucje wsparcia biznesu

• Spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych 
wizjonerów i odkrywców

• Najnowsze technologie, globalne trendy, innowacyjne pomysły  
na biznes

• Wydarzenie było ściśle zintegrowane  
z X Europejskim Kongresem Gospodarczym

• W konkursie Start-up Challenge wzięło udział 200 start-upów. 
Nagrodzono 6 innowacyjnych projektów

• 2 dni debat
• 70 prelegentów
• 250 start-upów
• 2500 uczestników

 

Fakty i liczby

• Największa impreza biznesowa w Europie Środkowej 
• Dialog o kształcie i przyszłości europejskiej gospodarki 
• Najważniejsze tematy dla Polski, Europy i świata 
• Najważniejsze postaci polityki, biznesu, nauki 

• 3 dni debat 
• 156 sesji dyskusyjnych
• 11,5 tys. uczestników
• 900 prelegentów 
• 3000 osób zaangażowanych w organizację wydarzenia 
• Blisko 100 tys. spotkań biznesowych w trakcie trzech dni 

kongresowych 
• 2000 uczestników projektu EEC Liderzy Przyszłości 
• 80 proc. uczestników deklaruje chęć uczestnictwa w Kongresie 

w roku 2019 (badanie BCMM)
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