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Czas wielkiej 
zmiany
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Przemiana, transformacja, przeobrażenie – to słowa zakreślające przestrzeń debaty 
XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Odnosiły się one do takich 
obszarów, jak kondycja i przyszłość Unii Europejskiej, energetyka, przemysł i świat 
technologii, ale także do relacji między działalnością człowieka a środowiskiem 
i klimatem czy też do globalnej gospodarki i handlu międzynarodowego. 
Kongres określił charakter tych zmian, wskazał ich skutki i działania, których 
wymagają od decydentów, biznesu i społeczeństw. 
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W  jaki sposób, w jakim kierunku powinna zmie-
niać się Europa i  Unia Europejska? Jak może 
poradzić sobie z głównymi problemami i ba-
rierami rozwojowymi? Z  czego wynikają naj-

poważniejsze zagrożenia i jakimi sposobami można je neutralizować? 
W programie Kongresu, jak co roku, nie zabrakło treści traktujących 

o warunkach rozwoju firm, branż, krajów. Tym razem chodziło jednak 
o rozwój zrównoważony, „zielony”, odpowiedzialny. Dając szerokie pole 
do dyskusji o produkcji i biznesie uwzględniającym względy środowi-
skowe, powstrzymywanie zmian klimatu, przyszłość i  jakość życia na 
Ziemi, Kongres odpowiedział na oczywiste zapotrzebowanie zasygna-
lizowane już pod koniec ub.r. podczas konferencji EEC Green.

Z  tym nurtem związany jest drugi niezwykle żywotny obszar 
tematyczny tegorocznej edycji EEC, opisywany najczęściej hasłem 
„transformacja energetyki”. Tak naprawdę zakres debat podporząd-
kowanych temu hasłu obejmował plan szerszy niż problemy czy 
rozwój jednego sektora gospodarki, a  mianowicie także: rozwój 
elektromobilności, zagadnienia rynku energii i  bezpieczeństwa 
energetycznego, społeczne i gospodarcze skutki rozwoju energetyki 
odnawialnej i prosumenckiej.

Biznesowo użyteczny, praktyczny i  przydatny dla przedsiębior-
ców charakter Kongresu potwierdziło zainteresowanie takimi gorą-
cymi dla gospodarki kwestiami, jak sytuacja na rynku pracy, nowe 
kierunki aktywności eksportowej i  ekspansji zagranicznej firm 
oraz świeże konsumenckie trendy zmieniające rynek, dystrybucję, 
marketing.

Europa na rozdrożu

Unia potrzebuje głębokiej reformy wykraczającej poza horyzont ak-
tywnych już w polityce pokoleń.

Za pilną uznano potrzebę głębokiej zmiany, a obecną sytuację Unii 
definiowano jako „fazę eksperymentu”. Opisuje ją deficyt zaufania 
i zrozumienia, osłabiony duch współpracy. Zagubienie i poszukiwanie 

Odrzucić inwestycje niespełniające europejskich 
standardów, a jednocześnie konkurować na rynku 
zewnętrznym. Niełatwo… Umiejętność radzenia 
sobie w kwestiach najtrudniejszych jest nadal siłą 
Unii Europejskiej.



5

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 9

nowej (a może: renesansu starej?) europejskiej tożsamości. Rozmawia-
no o problemach Unii, nie nadużywając jednak określenia „kryzys”.

Gospodarki wielu europejskich krajów pozostają w  niezłej kon-
dycji, ale przeciętny obywatel nie odczuwa, by dobra sytuacja ma-
kroekonomiczna przekładała się na warunki jego życia. Europejczycy 
kontestują funkcjonowanie demokratycznych instytucji, stracili 
zaufanie do elit, a  ich przedstawiciele nie rozumieją, jak odbierane 
są polityki, które sami kreują. Marginalizacja, faktyczne bądź odczu-
wane wykluczenie, technologie umożliwiające uprawianie „fake-po-
lityki” prowadzą do zagubienia i są wodą na młyn populistycznych 
polityków.

Ci jednak zadają pytania, przedstawiają problemy, ale nie rozwią-
zania. Mimo deficytu zaufania, kontestacji elit, ostrej krytyki nie-
których decyzji Europejczycy chcą Unii – nie ma co ulegać panice. 
Najprostszą metodą zdemaskowania antyeuropejskiego populizmu 
wydaje się więc wspólne wypracowanie konstruktywnych, dobrych 
rozwiązań tam, gdzie ich brak stał się szczególnie społecznie dole-
gliwy i nieakceptowany.

Krytyka tego, co w Unii niesprawiedliwe, pomija oczywistość, że 
Wspólnota jest taka, jaką sami umiemy sobie stworzyć. W  czasie 
kongresowych debat o tematyce europejskiej podano m.in. przykład 
zaakceptowanych wspólnie unijnych regulacji, których nie wprowa-
dziły jeszcze 23 kraje… Ale oczywiście te państwa chcą jednocześnie 
wpływać na kształt i kierunki zmian w UE. Zasada „to, co złe – unijne, 
wszystko, co dobre – krajowe” wciąż ma się znakomicie.

Niedokończony wspólny rynek, jako kluczowy zasób do budo-
wania dobrobytu, jest też obszarem wewnętrznych sprzeczności 
politycznych, poczucia nierówności w  traktowaniu krajów człon-
kowskich z  różnym stażem w  UE. Promowanie protekcjonizmu – 
z  jednej strony, a brak solidarności – z drugiej to najczęściej po-
jawiające się zarzuty.

Istotą europejskiej zmiany ma być odnowienie traktatowych norm 
i wartości, na których UE została ufundowana. Chodzi przede wszyst-
kim o współpracę gospodarczą i wolny rynek, o Europę „lepszą dla 
Europejczyków”, z warunkami dla realizacji ambicji młodych ludzi.

Tymczasem europejski establishment ma skłonność do opisywa-
nia rzeczywistości językiem sprzed 10-15 lat, gdy problemem rynku 
pracy było m.in. egzekwowanie prawa do 8-godzinnego dnia pracy. 
Dziś 12 mln obywateli Unii żyje i pracuje w prekariacie, wykonując 
telepracę dla pracodawcy na drugim końcu kontynentu lub w innej 
strefie czasowej – korzystając wprawdzie ze swobody, ale ponosząc 
konsekwencje niestabilności.

Co z ich prawami? – pytali europejscy politycy. – Musimy poka-
zać, że chronimy to pokolenie, bo ono żyje w zupełnie innej rzeczy-
wistości. Nie zmienimy tego, nie zatrzymamy przyszłości. Potrzebne 
są nowe pomysły.

Sytuację Europy określano jako „napiętą, niebezpieczną i  ryzy-
kowną” – ze względu na nakładanie się różnych czynników, z którymi 
Europa nie potrafi sobie poradzić. Wewnętrzne perturbacje politycz-
ne mają wpływ na ekonomię, a głębokie i szybko następujące zmiany 
w świecie – polityczne, gospodarcze i technologiczne – niosą Euro-
pie splot szans i zagrożeń. 

Część z nich wynika z trwającej już cyfrowej transformacji. Nasz 
kontynent nie jest liderem w wykorzystywaniu nowych możliwości. 
Tylko wspólnie Europa może i  powinna opracować własne normy 
dostępu do informacji i  danych. Jeśli tak się nie stanie, inni będą 
korzystali z ogromnych zasobów europejskich danych. A to przecież 
także kwestia dotarcia do nowych rynków.

Odpowiedzialność polityków, edukacja społeczna, racjonalne 
wykorzystanie nowych technologii, zasobów wolnego rynku i euro-
pejskiej współpracy, polityka włączenia w  nurt zmian tych, którzy 
czują się wykluczeni, wspólne budowanie bezpieczeństwa. To główne 
składniki recepty dla Europy.

Zielony megatrend

Zjawiska związane z szybko rosnącym znaczeniem idei zrównoważo-
nego rozwoju w życiu społecznym i gospodarczym były treścią jedne-
go z najważniejszych, ale też najszerszych, nurtów Kongresu. 

Europa powinna chronić pokolenie 
prekariatu żyjące w zupełnie innej 
rzeczywistości. Nie zmienimy tego,  
nie zatrzymamy przyszłości. 
Potrzebne są nowe pomysły.

Europejczycy nie są przychylni zmianom tak, jak 
mieszkańcy globalnych potęg gospodarczych. 
Łatwo zwieść ich hasłem „będzie, jak dotychczas”. 
Niektórzy mówią o terrorze status quo.
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Objął on kwestie polityki ochrony klimatu, ale także tematy spe-
cjalistyczne – związane ściśle z  „zieloną transformacją” – takie jak 
gospodarka obiegu zamkniętego, ekotechnologie w  budownictwie, 
walka ze smogiem czy zrównoważony transport.

Kryzys klimatyczny, bo takiego określenia używają już nie tylko 
ekolodzy, jest niezwykle silnym impulsem zmiany, choć ta dotyczy 
szerszego spektrum zjawisk, działań i zaniechań odnoszących się do 
przyszłości naszej planety. 

Budowanie „nowej ekonomii” zgodnej z  zasadą zrównoważone-
go, odpowiedzialnego rozwoju oznacza przebudowę społeczeństw, 
mentalności, rynków pracy, modeli zarządzania i produkcji. W  tym 
kontekście ważny, choć trudny do sprecyzowania i  przełożenia na 
praktykę, wydaje się postulat „sprawiedliwej transformacji poszcze-
gólnych sektorów gospodarki”.

Polityka klimatyczna UE będzie ewoluować i  wzbogacać się 
o  nowe komponenty i  konteksty, ale nic nie zapowiada weryfikacji 
jej podstawowych celów.

Nadal, co z mocą podkreślali europejscy urzędnicy, będzie istot-
na zdolność łączenia wzrostu ekonomicznego z redukcją emisji CO2. 
Dlatego koniecznością staje się większe wsparcie dla projektów 
wykorzystujących i  rozwijających nowe, europejskie technologie – 
sprawiających, że produkcja w mniejszym stopniu obciąża środowi-
sko, pozwalających zmniejszyć emisję szkodliwych substancji i słu-
żących efektywności energetycznej. 

Zapowiadany na koniec roku 2019 europejski „plan dla przemy-
słu” będzie utrzymaną w tym duchu odpowiedzią na zaostrzenie ce-
lów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wśród priorytetowych 
wymieniano projekty przemysłowe, które zmierzają do zwiększenia 
efektywności hutnictwa, chemii, przemysłu cementowego. Firmy 
przemysłowe muszą też dążyć do redukcji energochłonności. Spo-
łeczna presja ekologiczna – z  przełożeniem na rynek, współpracę 
w biznesie i decyzje konsumentów – będzie bowiem coraz silniejsza.

Pojawił się też postulat poprawy działania europejskiego sys-
temu handlu emisjami ETS i kontynuacji prac nad wprowadzeniem 
tego typu rozwiązania w szerszej, choć nie globalnej, skali.

Z  kolei odpowiedzią na problem odpadów ma być „zamknięcie” 
ich obiegu. Mówiąc o  gospodarce cyrkularnej – rekomendowano 
w trakcie kongresowych debat – trzeba też pomyśleć o kształtowaniu 
świadomości na wielu poziomach – od konsumentów, którzy muszą 
ograniczać konsumpcję i  dokonywać świadomych wyborów aż po 
przemysł, który myślenie o  gospodarce obiegu zamkniętego (GOZ) 
powinien zacząć od poziomu projektu.

Żeby jednak zamknąć na przykład obieg plastiku w dużym cyklu go-
spodarczym, potrzebne są przepisy i pieniądze, o czym rzeczowo przy-
pomnieli przedstawiciele biznesu. Stworzenie efektywnego systemu to 
poważne zadanie dla przedsiębiorców, wytwórców i dla regulatora.

Jedną z branż, które wskazują innym sektorom drogę ku „zielonym 
przemianom”, stała się motoryzacja. Działające tam mechanizmy za-
pewne zostaną przeszczepione do innych gałęzi przemysłu.

Branża motoryzacyjna całe siły skierowała na obniżanie emisji 
dwutlenku węgla. Pomóc ma w tym elektryfikacja pojazdów – prawie 
każdy producent oferuje już wersje pojazdów z napędem co najmniej 
hybrydowym. Wielkimi krokami zbliża się też sztuczna inteligencja 
i autonomika pojazdów, co wskazuje tendencję wspierania zrówno-
ważonej produkcji przez najnowsze technologie. 

Sytuacja sektora motoryzacyjnego skłania też do zadawania py-
tań ważnych dla całej gospodarki postawionej wobec wyzwań zie-
lonej transformacji. Jaka powinna być rola regulacji, a co zostawić 
rynkowi, by nie zakłócać konkurencji? Wszak klient – coraz bardziej 
świadomy i odpowiedzialny – i  tak wymusza na producentach (nie 
tylko samochodów) stosowanie rozwiązań zgodnych z trendem zrów-
noważonego rozwoju. 

Technologie, gospodarka, wolność

Cyfryzacja – potężny globalny trend – zmienia nie tylko procesy wy-
twarzania, ale wpływa na dystrybucję dóbr i  handel, zmienia relacje 

Budowanie „nowej ekonomii” zgodnej z zasadą 
zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju, 
oznacza przebudowę społeczeństw, mentalności, 
rynków pracy, modeli zarządzania i produkcji.

Polityka klimatyczna UE będzie 
ewoluować i wzbogacać się o nowe 
komponenty i konteksty, ale nic nie 
zapowiada weryfikacji jej  
podstawowych celów.
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Prawo nie nadąża za technologiami, zawsze będzie 
pół kroku z tyłu. Ale uniwersalne zasady muszą 
funkcjonować, żeby technologia mogła służyć 
człowiekowi.

międzyludzkie. Czwarta rewolucja przemysłowa szybko przestała być 
medialnym sloganem, a zarządy firm na całym świecie zaczynają dostrze-
gać, że zmiany w sposobie funkcjonowania biznesu są nieodwracalne.

Europa uczestniczy w  tym procesie, choć nie jest globalnym li-
derem cyfrowych zmian. Europejski standard traktowania danych, 
łączący się ściśle z  kwestią prywatności, bezpieczeństwa czy praw 
człowieka, jest zasadniczo różny od modeli obowiązujących w USA 
czy Chinach. Tymczasem to właśnie dostęp do danych, ich wykorzy-
stanie są esencją cyfryzacji i coraz częściej ważnym, a nawet decydu-
jącym atutem w globalnym wyścigu ekonomicznym. 

Producent w  Azji, który nie zastanawia się nad zagadnieniami 
etycznymi, będzie lepiej mógł przygotować aplikację pod kątem 
użytkownika, „wiedząc o nim wszystko”.

Dlatego Europę czeka pilna debata nad tym, w  jaki sposób za-
bezpieczyć dane obywateli. Z  oczywistych względów stworzenie 
własnych standardów ich wykorzystania wydaje się lepsze niż 
– jak już wspominaliśmy – faktyczne „oddanie” olbrzymich zaso-
bów informacji konkurującym z  Europą globalnym potentatom 
technologicznym. 

Istotą takiej debaty pozostaje kwestia, jak zbalansować dzie-
lenie się danymi i  ich wykorzystywanie z bezpieczeństwem, świa-
domością tego, co się z  tymi danymi dzieje. Dane to pieniądz 

współczesnej gospodarki. Ich wykorzystanie niepoddane żadnym 
regułom rodzi zagrożenia. W warunkach cyfrowej rewolucji musi-
my mieć wiedzę, komu je powierzamy i w jakim celu, z jakimi skut-
kami są one wykorzystywane.

Mechanizmy kontroli bez blokowania inicjatywy gospodarczej, 
rynku i wzrostu, cyfrowy biznes bez łamania praw człowieka i naru-
szania jego prywatności – to pochodzące z kongresowych debat pro-
blemy, będące niezwykle aktualnym wyzwaniem dla przedsiębiorców 
i menedżerów, dla regulatorów, dla społeczeństw i jego liderów, dla 
systemu edukacji. 

Informatyka, jak podkreślali sami informatycy i  menedżerowie 
cyfrowej gospodarki, nie istnieje sama dla siebie i  może powinna 
służyć człowiekowi – także poprzez wytworzenie mechanizmów 
samokontroli.

Narzędzia przetwarzania, filtrowania i weryfikacji informacji wy-
korzystujące sztuczną inteligencję mogą pomóc okiełznać żywioł 
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danych, zabezpieczyć przed wykorzystaniem ich z  destrukcyjną in-
tencją, ułatwić sprawiedliwszą dystrybucję korzyści z  ich przetwa-
rzania, zapewnić podmiotowość człowiekowi w świecie zaawansowa-
nych, a często uzależniających i „zaborczych” technologii.

Ważną kwestią jest zaprzężenie rozwiązań z  dziedziny sztucznej 
inteligencji do odwracania negatywnych skutków postępu technolo-
gicznego, w tym zwłaszcza zmian klimatycznych. Bez cyfryzacji nie 
ma szans m.in. na realizację idei gospodarki cyrkularnej.

Z drugiej strony w trakcie Kongresu podawano przykłady techno-
logii, które wymagają stworzenia regulacyjnej przestrzeni, potrzebują 
swobody i stabilności, by pokazać swoje – jeszcze nieznane – możliwo-
ści, by znaleźć pożyteczne i ekonomicznie uzasadnione zastosowania.

Przykład blockchaina jest dobry, gdyż dotyczy niezwykle młodej 
technologii. Ale to właśnie dzięki szybkiemu wdrażaniu takich nowinek 
można uzyskiwać największą przewagę konkurencyjną. Jeśli jednak oto-
czenie regulacyjne nie będzie brało tego pod uwagę, to nawet najzdol-
niejsze kadry, choćby poparte solidnym kapitałem, niewiele tu poradzą.

Dzięki nowym technologiom na naszych oczach w  zawrotnym 
tempie zmienia się też świat handlu. Personalizacja oferty, wykorzy-
stanie Big Data, łączenie online i offline – takie działania już teraz 
podejmują detaliści, by nie zostać w tyle. Wkrótce sieci handlowe, 
jakie znaliśmy do tej pory, przeminą, a na rynku pozostaną ci, którzy 
będą potrafili skutecznie stworzyć system współpracy z dostawcami 
i firmami wprowadzającymi cyfrowe technologie.

I  ta dziedzina pokazuje, jak nierozerwalnie zjawiska technolo-
giczne łączą się ze zmianami mentalności, z  przeobrażeniami spo-
łecznymi. W ciągu ostatnich dwóch lat handel zmienił się bardziej 
niż w ciągu ostatnich dwudziestu. Zmienił się nie tylko dlatego, że 
pojawiły się nowe możliwości techniczne, ale dlatego, że zmienia się 
klient, a technologie tylko przyspieszają ten proces. Konsument XXI 
wieku – świadomy i aktywny, kreujący samego siebie i własny styl 
życia, coraz częściej także krytyczny i odpowiedzialny – to dla bizne-
su prawdziwe i ciekawe wyzwanie. 

Nie taki straszny robot

Procesy automatyzacji i  robotyzacji trwają od lat – mają coraz sil-
niejszy wpływ na rynek pracy, na edukację, na to, jak robimy biznes. 
Należy je jednak dziś rozumieć znacznie szerzej, niż instalowanie 
robotycznych ramion w  fabrykach. Dzięki rozwojowi algorytmów 
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Cyfrowe technologie zmieniają już teraz rynek 
i marketing, zachowania klientów, modele 
dystrybucji i łańcuchy dostaw.
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sztucznej inteligencji zjawisko dotyczy dziś praktycznie wszystkich 
dziedzin, w  których używamy urządzeń elektronicznych. Spektrum 
zastosowań algorytmów AI oraz ich zaawansowanie stale rośnie. 
Wiele rozwiązań, które są już gotowe, czeka obecnie jedynie na prak-
tyczne wdrożenie.

Dostępnym rozwiązaniom daleko do możliwości ludzkiego umy-
słu, ale już odpowiadają za zmiany na rynku pracy, z którego w cią-
gu 20 lat zniknie 60 proc. istniejących zawodów. To wyzwanie dla 
edukacji, dla firm, dla organizacji społeczeństw. Pojawiają się jednak 
nowe zawody, podnosi się jakość pracy. Często chodzi o współpracę 
człowiek-maszyna, nie o konkurencję. 

Nie idzie przy tym o zastępowanie pracowników, a o ich wspiera-
nie i zwiększanie potencjału. Tak rolę robotów widzą eksperci, którzy 
na co dzień sami konstruują roboty lub wdrażają je w firmach, w któ-
rych pracują. O  takiej współpracy należy mówić przede wszystkim 
przez pryzmat bezpieczeństwa człowieka.

Przedstawiciele profesji, w których istotny jest czynnik kreatyw-
ny, wymagających empatii, nie mają się czego obawiać. Wszyscy 
jednak musimy być gotowi na rozwój kompetencji, permanentną 
edukację i przekwalifikowanie – w zależności od aktualnych potrzeb.

Cyfryzacja, IV rewolucja przemysłowa, idea Przemysłu 4.0 
to hasła, które łączy jedno – zjawiska te wymagają głębokiego 

przemodelowania roli człowieka w  produkcji. Wielkie europejskie 
firmy już wiedzą, że postęp wymaga dania pracownikom czasu i na-
rzędzi, aby mogli pracować nad nowymi rozwiązaniami.

Niezbędne są zmiany kulturowe. Do tej pory niemieccy inżyniero-
wie mający opinię ludzi, którzy dążą do doskonałości, nie wyobrażali 
sobie, aby wraz z klientem mogli współtworzyć produkt. Teraz to się 
zmienia – dzięki edukacji... Doskonałość we wszystkich procesach, 
nie tylko w produkcie – to stanowi o konkurencyjności.

Od kadr wymaga się umiejętności adaptacji do szybszych niż kie-
dykolwiek zmian. Szefowie firm Przemysłu 4.0 funkcjonują w zupeł-
nie innych organizacjach. 

Menedżerowie muszą nie tylko potrafić zarządzać wygaszaniem 
określonych technologii, ale również problemami, które pojawią się 
wtedy, gdy trzeba będzie przebranżowić pracowników. 

Do niedawna planowanie odbywało się w rocznych cyklach. W tej 
chwili nie planuje się wcale albo w cyklach miesięcznych, ponieważ 
tylko taką perspektywę możemy przewidzieć.

Rodzina 4.0

Realia postępującej rewolucji Industry 4.0 stawiają przed wieloma 
firmami rodzinnymi – w Polsce i w Europie – fundamentalne pytania 
o  przyszłość. Tradycyjne przedsiębiorstwa produkujące tradycyjne 
wyroby w tradycyjnej technologii mogą mieć w perspektywie duży 
kłopot (ze zniknięciem z rynku włącznie), jeśli w porę nie zareagują 
na zmieniającą się rzeczywistość. 

Jak wykorzystać atuty przedsiębiorstw familijnych i „rodzinnych 
menedżerów” w  tym może i  najpoważniejszym dla nich wyzwaniu 
w historii? 

Nowe horyzonty i szanse stwarzają m.in. rewolucyjne techno-
logie materiałowe i koncepcje wytwarzania, ale przede wszystkim 
nowy styl przywódczy – zmiana strategii zarządzania, podejścia 
do innowacji i  celów przedsiębiorstwa, nieutożsamiana bynaj-
mniej jedynie z  pokoleniową zmianą w  fotelu właściciela czy 
prezesa.

Z sukcesją w firmach rodzinnych (to proces trudny sam w sobie) 
jest pewien kłopot. Utrzymuje się bowiem w rozwiniętych gospodar-
kach Europy spory odsetek tzw. firmy osieroconych, po które właści-
cielsko nikt nie chce sięgać. 

Po części to efekt zmian generacyjnych, związanych także z  in-
nymi aspiracjami zawodowymi i  wyborami życiowymi, po części 
efekt nazbyt ścisłego przywiązania niektórych familijnych przedsię-
biorstw do tradycyjnego modelu firmy, a po części zapewne refleks 
procesów globalizacyjnych i rosnącej międzynarodowej konkurencji. 

Umiejętnie i zawczasu zaplanowany proces sukcesyjny – z jasno 
zarysowanym wyborem celów, przygotowaniem i  scenariuszem 
– niejednokrotnie jest w  stanie zapewnić w  firmie generacyjne 
następstwo. 

Coraz rzadziej także traktuje się sprzedaż familijnej firmy jako 
przejaw swego rodzaju klęski. To po prostu jedna z dróg, nierzadko 
– powód do dumy, że zbudowało się coś silnego, co ma przed sobą 
przyszłość – inwestorzy branżowi czy finansowi raczej nie wykładają 
bowiem pieniędzy na zakup firm bez perspektyw.

Firmy rodzinne – co przewijało się w  kongresowych debatach – 
mają szanse na rozwój także w szybko zmieniającym się dziś społecz-
no-biznesowym otoczeniu. Pod warunkiem, że – jak wspomnieliśmy 

Jedyną odpowiedzią na cyberzagrożenia jest 
edukacja. Jeżeli nie będziemy w dobrych szkołach 
uczyć krytycznego myślenia, to oddamy internet 
tym, którzy chcą kłamać i wykorzystywać innych.
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– powszechnie otworzą się na zmiany i będą potrafiły wartości ko-
jarzone powszechnie z  rodzinnymi firmami przekuć w  swój organi-
zacyjno-biznesowo-marketingowy atut. Nie przypadkiem przecież 
wielkie korporacje starają się przenosić na swój grunt niektóre z do-
świadczeń familijnych przedsiębiorstw…

Energia w fazie transformacji

Inny, potężny i  zdecydowanie wykraczający poza europejskie realia 
trend, który skupiał uwagę uczestników Kongresu, wiąże się z prze-
mianami w  świecie technologii. Chodzi o  transformację sektora 
energii i paliw. 

Jej kierunek wyznaczają takie zjawiska jak ekspansja coraz bar-
dziej dostępnych i efektywnych odnawialnych źródeł energii wspie-
rana przez techniki jej magazynowania, zastosowanie automatyki 
i  cyfrowych technologii dla lepszego gospodarowania zasobami 
energii i  paliw, rozproszenie sektora wytwarzania energii, rosnące 
znaczenie prosumentów oraz elektromobilności. 

Najistotniejszym kontekstem debat poświęconych tym obszarom 
były europejskie i globalne działania związane z powstrzymywaniem 
zmian klimatu. Przypomniano, że polityka klimatyczna dotyczy ca-
łego świata, a  wycofywaniu się krajów uprzemysłowionych Europy 
z  konsumpcji i  produkcji węgla towarzyszy boom na rynku węgla 
w  krajach Azji. Obecnie Chiny i  Indie zużywają czterokrotnie wię-
cej tego paliwa niż USA i UE. Japonia także zwiększyła zużycie wę-
gla. Zachodzi pytanie: cóż z tego, że w Unii Europejskiej redukowana 
będzie emisja dwutlenku węgla, skoro w świecie będzie ona rosła. 

Podkreślano potrzebę długofalowej polityki wspierania transfor-
macji energetycznej oraz gwarantującej stabilność regulacji. Taka 
polityka winna uwzględnić przede wszystkim wzrost znaczenia OZE 
przy zmianie struktury wytwarzania na rozproszoną. To – zdaniem 
biznesu – warunek zmiany systemu energetycznego przy zachowaniu 
racjonalności ekonomicznej. 

Będąca w  fazie głębokiej transformacji energetyka, jako sektor 
tak ważny dla gospodarki, poddany presji politycznej na szczeblu 
europejskim i krajowym – ponad wszystko potrzebuje stabilnych re-
gulacji. „Inwestorzy lubią przewidywalność” – podkreślali przedsta-
wiciele biznesu. A to towar niezwykle deficytowy we współczesnym 
świecie. Pogłębianie niestabilności poprzez zmiany regulacyjne, 
brak koordynacji między eskalacją wymagań unijnej polityki ogra-
niczania emisji przy chwiejności krajowych systemów wsparcia OZE. 
Wszystko to tworzy krajobraz niepewności zniechęcający do działań 
w potrzebnej w energetyce długiej perspektywie.

Tym bardziej warte to uwagi, że polskie Ministerstwo Energii 
wybrało właśnie Europejski Kongres Gospodarczy organizowany na 
zmieniającym się, ale przemysłowym i kojarzonym z węglem Śląsku, 
jako miejsce do przedstawienia Polityki Energetycznej Państwa do 
roku 2040. 

Jako jej istotę wskazano „pragmatyczny sojusz źródeł energii”. 
Szybkość rozwoju odnawialnych źródeł i ich stabilną rolę w systemie 
wspierać ma w polskich warunkach gaz i węgiel.

Każda polityka energetyczna musi uwzględniać tempo transfor-
macji w kierunku zielonej energetyki. Tu zjawiska zachodzą szybciej 
niż w prognozach sprzed paru lat. Nie wolno nam przespać zmiany 
w energetyce, bo to się zemści. Transformacja stawia jednak poważ-
ne wyzwania – także przed sektorem dystrybucji i  właścicielami 

infrastruktury. W dostosowanie się do nowych wymagań trzeba za-
inwestować. Kluczowe staje się pytanie – kto te koszty poniesie, jak 
je rozłożyć?

Rosnąca w bogatszych społeczeństwach akceptacja tych obciążeń 
współistnieje z  potrzebą relatywnie taniej i  dostępnej energii bez 
względu na jej źródło wśród społeczeństw krajów rozwijających się. 
Te globalne różnice wskazują na znaczenie idei solidaryzmu i  ko-
nieczność nadania trwałych ram realizacyjnych idei „sprawiedliwej 
transformacji energetycznej”. 

Współpraca pośród wojen

System globalnej wymiany handlowej znalazł się za sprawą polityki 
pod silną presją nieprzewidywalności. Konkurencja między systema-
mi prowadzi na skraj wojny handlowej, co kłóci się z wciąż tak żywą 
w europejskiej polityce gospodarczej ideą usuwania barier.

Zmiany związane z migracjami, dynamiczna sytuacja w wielu rejo-
nach świata, pogłębiające się dysproporcje rozwojowe nie służą bu-
dowaniu sojuszy i planowemu rozwojowi międzynarodowych relacji 
gospodarczych.

Działania nakierowane na konfrontację i blokowanie konkurencji 
mogą przynosić jedynie doraźne korzyści. W dłuższej perspektywie 
muszą odbić się negatywnie. 

W sukcesji nie ma miejsca na żywiołowość 
i przypadkowość. Sprofesjonalizowanie tego 
procesu sprzyja powodzeniu. 
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O  tym, że polityka, która szkodzi, nie ma przyszłości, mówiono 
w  trakcie forów współpracy międzynarodowej stanowiących, jak co 
roku, ważny segment kongresowej debaty. 

W  tym roku rozmawiano o  nowych możliwościach współpracy 
z  krajami ASEAN czy Meksykiem, ważnym kierunkiem pozostaje 
Afryka. Nowe możliwości logistyczno-transportowe sprzyjają wy-
mianie handlowej między Europą i  Chinami, choć ważne w  świetle 
sojuszy, napięć i nieprzewidywalności amerykańskiej polityki stają 
się kwestie bezpieczeństwa.

Obecność gospodarcza w  Afryce zakłada z  kolei istotny, pod-
kreślany na Kongresie, komponent odpowiedzialności społecznej, 
partnerstwa i współpracy. Europejskie i polskie firmy mają tu sporo 
doświadczeń, ale potencjał Afryki jako rynku pozostaje olbrzymi.

Wspólnym mianownikiem tematów współpracy gospodarczej 
między różnymi rejonami świata okazała się podczas kongresowych 

debat rosnąca rola polityki. I  to na wielu poziomach – formalnego 
usuwania barier i taryf poprzez finansowe, asekuracyjne i kompeten-
cyjne wsparcie eksporterów aż po tworzenie politycznego klimatu 
dla relacji – niezbędne na rynkach Azji czy Afryki. 

Wiedza o obcych rynkach – niezbędna dla skutecznej realizacji za-
granicznych strategii – ma jednak znaczenie nie tylko ekonomiczne. 
Wzajemne kontakty, poznawanie i  akceptacja odmienności, umie-
jętność zestrojenia diametralnie różnych kodów kulturowych – oto 
warunki współistnienia w kurczącym się świecie wykraczające poza 
obszar handlu i biznesu. 

Takie też ambicje stawia sobie Europejski Kongres Gospodarczy. 
Organizowany przede wszystkim dla świata przedsiębiorczości i eko-
nomii sięga po konteksty dla życia gospodarczego kluczowe – zwraca 
się do polityki, uwzględnia problematykę społeczną i etyczną, pyta 
o zdanie naukę. Odpowiedź na dylematy przyszłości – w pełnym róż-
nic, obaw i niepewności świecie – może być dzięki temu pełniejsza. 

W tekście wykorzystano materiały dziennikarskie i wypowiedzi uczestni-
ków Europejskiego Kongresu Gospodarczego (Katowice 13-15 maja 2019) 
przygotowane i utrwalone przez członków zespołów dziennikarskich 
mediów Grupy PTWP w trakcie, po zakończeniu i w związku z Kongresem.
Tekst opracowali: Oskar Filipowicz i Jacek Ziarno.

Długofalowa polityka wspierania 
transformacji i stabilność regulacji 
to zdaniem biznesu warunek udanej 
zmiany systemu energetycznego.
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N O WA  E U R O PA .  J A K A  E U R O PA?

Luca Jahier,
przewodniczący Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego

– Musimy wkroczyć w  nowy europejski 
renesans, zadając pytania o  naszą tożsa-
mość. Żyjemy w  czasach głębokich zmian, 
które skutkują „fragmentaryzacją” świata 
i ekonomii. 

Europa dzisiejsza nie jest biedniejsza 
niż wczorajsza, to nieprawda, choć nie-
którzy tak to odczuwają. Trudniejsza jest 
sprawiedliwa dystrybucja owoców rozwoju, 
tworzą się nowe peryferia, o wiele trudniej 
zagwarantować wszystkim uczestnictwo 
w decydowaniu.

Demokracja bezpośrednia nie jest jed-
nak lekiem na niedostatek partycypacji. 
Przeciwnie – to młyn na wodę populistów. 
O  fundamentalnych kwestiach nie da się 
decydować, wybierając opcję „tak” lub „nie”.

Jiří Schneider,
dyrektor wykonawczy Aspen Institute 

Central Europe

– Unia Europejska to był kiedyś wzorzec, 
którzy wszyscy naśladowali, jednak polity-
ka USA i  rosnąca pozycja Chin sprawiły, że 
Europa straciła swoją siłę.

Lord Martin Callanan,
minister stanu ds. wyjścia z UE w brytyj-

skim rządzie

– Zawsze byliśmy zwolennikami wolnego 
handlu i tak już pozostanie. UE pozostanie 
największym partnerem handlowym Wiel-
kiej Brytanii. Chcemy opuścić Unię Europej-
ską, ale nie chcemy wypisywać się z Europy. 
Gospodarczo będziemy nadal państwem 
europejskim.

Iveta Radičová,
premier Słowacji w latach 2010-2012

– Wiele krajów europejskich radzi sobie go-
spodarczo bardzo dobrze, ale dobra sytuacja 
makroekonomiczna nie przekłada się na wa-
runki życia wielu obywateli. Europejczycy 
deklarują poparcie dla demokratycznego 
porządku, a  jednocześnie kontestują funk-
cjonowanie demokratycznych instytucji. 
Wielu z  nich nie jest bowiem włączonych 
w nurt zmian, są grupy zdecydowanie mar-
ginalizowane. Z tego wynika poczucie zagu-
bienia, a  to budzi emocje, na czym bazują 
populistyczni politycy.

Trzy główne wyzwania, z którymi musimy 
się zmierzyć, to zmiany klimatyczne, proble-
my demograficzne i  zniszczona solidarność 
międzypokoleniowa oraz rewolucja cyfrowa 
będąca szansą, ale i zagrożeniem, że zagubi-
my się w zalewie informacji.

Konrad Szymański,
sekretarz stanu ds. europejskich, Minister-

stwo Spraw Zagranicznych

– Kluczowe pytanie – czy Europa jest goto-
wa na zmiany. Moim zdaniem tę gotowość 
musimy dopiero budować. Musimy myśleć 
o reformie głębokiej, traktatowej, jednocze-
śnie radząc sobie z bieżącymi problemami.

Warunkiem nowego europejskiego kon-
sensusu jest zamknięcie toksycznych dys-
kusji i skupienie się na tym, co nas łączy, co 
robimy dobrze – na potencjalnych zasobach 
wolnego rynku z implementacją tzw. dyrek-
tywy usługowej na czele, na wspólnie (a nie 
tylko na poziomach krajowych) budowanym 
bezpieczeństwie czy „zamknięciu napięć” 
migracyjnych i granicznych. (…)

Paradoksem jest, że to Polska i  Europa 
Środkowa są obecnie źródłem konstruktyw-
nych propozycji – dużego budżetu Unii, au-
tentycznie wolnego rynku czy rozszerzania 
Unii.
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Günther Oettinger,
komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich 

– Sytuacja UE jest lepsza niż na początku 
dekady, ale mamy do czynienia z  nowymi 
problemami – z zagrożeniem stagnacją i re-
cesją. Wiele krajów ma jednak przed sobą 
nadal dobre perspektywy rozwojowe. Rzu-
tuje na nie globalna konkurencja systemów 
i  nieprzewidywalność polityki USA. Musi-
my jako Europa unikać zajmowania pozycji 
„środkowej” – pomiędzy USA i Azją. 

Musimy też myśleć, w jaki sposób można 
stabilizować sytuację, jak działać wspólnie. 
Przy niestabilności sąsiadów Unii może-
my bowiem eksportować stabilność po-
przez finansowanie projektów na Bliskim 
Wschodzie, na Bałkanach czy w  Europie 
Wschodniej, by zwiększyć bezpieczeństwo 
i  efektywność granic zewnętrznych Unii, 
przy zachowaniu swobody ruchu wewnątrz 
Wspólnoty. 

Jadwiga Emilewicz,
minister przedsiębiorczości i technologii

– Unia potrzebuje – w  świetle rywalizacji 
USA-Chiny – głębokiej reformy wykra-
czającej poza nasz pokoleniowy horyzont. 
Europa przeżywająca kryzys wiary w  samą 
siebie potrzebuje odnowy traktatowych 
norm i wartości. 

Część elit nie rozumie, dlaczego mamy 
do czynienia np. z  ruchem żółtych kamize-
lek czy też podobnymi ruchami we Włoszech 
i Hiszpanii. Nie rozumieją, jak odbierane są 
polityki, które sami kreują.

Musimy spełnić warunki, które spowo-
dują, że nadal będziemy liderem na świecie. 
UE nadal powinna być liderem rewolucji 
przemysłowej. Powinna być bezpieczna 
w  zakresie wyzwań geopolitycznych. Unia 
powinna być także prospołeczna i  obywa-
telska, walcząca z  wykluczeniami. Wolny 
rynek to lewar naszego rozwoju. Jeśli bę-
dziemy konkurować wewnętrznie, wszyscy 
na tym stracimy.

Ana Palacio,
była szefowa hiszpańskiego MSZ

– Znaleźliśmy się na skrzyżowaniu różnych 
wyzwań. To i napięta sytuacja ekonomiczna, 
a  także ekspansja Chin i  kryzys związany 
z brexitem. Do tego mamy pogłębiający się 
kryzys społeczny w  Unii oraz kryzys poli-
tyczny, związany z zagrożeniem dla wartości 
założycielskich, zawartych w Traktacie.

Christine Bosse
z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych

– Widzimy siły wewnątrz Unii, które chcą 
wykreować zupełnie inny organ (tj. Par-
lament Europejski). I  tego się najbardziej 
obawiam, że powstaną wewnątrz UE grupy, 
których jedynym celem jest zapewnienie 
ludzi, że nic się nie zmieni, nie wydarzy. 
Tymczasem potrzebujemy wielu rozwiązań 
w  takich obszarach, jak podatki, klimat, 
zdrowe powietrze, uchodźcy. Boimy się za-
blokowania europarlamentu.
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Z Ó W N O WA Ż O N Y  R O Z W Ó J

Mirosław Proppe,
prezes WWF Polska

– Dziś kryzys klimatyczny jest zwornikiem, 
impulsem zmian. Musimy wykorzystać to, 
by zbudować nową ekonomię, nowe spo-
łeczeństwo. Ekonomicznie się to opłaca. 
Oczywiście jest jeszcze wiele znaków zapy-
tania, jak kwestia magazynowania energii, 
infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, 
ale trzeba pracować nad zagadnieniem spra-
wiedliwej transformacji poszczególnych 
sektorów gospodarki.

Dominique Ristori,
dyrektor generalny ds. energii Komisji 

Europejskiej

– Zależy nam na tym, by poprawić działanie 
europejskiego systemu handlu emisjami 
ETS i  kontynuować prace nad wprowadze-
niem tego typu rozwiązania w szerszej ska-
li. Wobec stanowiska zajmowanego przez 
Stany Zjednoczone, Brazylię czy Rosję nie 
widzę jednak możliwości przyjęcia takiego 
systemu w skali globalnej.

Nadal będzie istotna zdolność łączenia 
wzrostu ekonomicznego z  redukcją emisji. 
Dlatego potrzebujemy większego wsparcia 
dla projektów wykorzystujących i rozwijają-
cych nowe, europejskie technologie.

Zapowiadany na koniec tego roku plan 
dla przemysłu to odpowiedź na zaostrzenie 
celów polityki klimatycznej Unii Europej-
skiej. Według mnie, wesprzeć będzie można 
niektóre główne projekty przemysłowe; te, 
które mają na celu zwiększenie efektywno-
ści hutnictwa, chemii, petrochemii, prze-
mysłu cementowego czy aluminiowego, 
a  tym samym także zmniejszenie poziomu 
ich emisji.(…)

Potrzebujemy jasnej wizji, strategii do-
tyczącej przyszłości. Sytuacja Polski różni 
się od sytuacji w innych krajach. Ważne jest, 
aby pomóc takim krajom jak Polska na tym 
etapie przejściowym. Nie tylko w kwestiach 
związanych z  czystą energią, ale także 
w sprawiedliwej transformacji.

Brunon Bartkiewicz,
prezes ING Banku Śląskiego

– Trzeba łączyć siły, aby rozpocząć budo-
wę infrastruktury dla elektromobilności. 
W przeciwnym razie będziemy się zastana-
wiali, co musi być pierwsze: kura czy jajko. 
A musi być i jedno, i drugie.

Każda nowa dziedzina, także elektromo-
bilność, wymaga pewnego okresu inkubacji. 
Muszą się znaleźć siły, które będą wspierały 
jej rozwój. Z jednej strony jest to odwołanie 
się do sił, które mogą sprawić, aby rachunek 
ekonomiczny (tj. opłacalność zakupy samo-
chodu elektrycznego – dop. red.) poprawiał 
się już dziś, a  z  drugiej strony nie ma dla 
nas najmniejszej wątpliwości, że postęp 
technologiczny sprawi, iż próg opłacalności 
przesunie się dość znacznie. Ale żeby on się 
mógł przesunąć, to oczywiście trzeba zbu-
dować infrastrukturę, czyli chociażby „słup-
ki do ładowania”. (…)

Zamierzamy rozszerzać pilotażowy pro-
jekt carsharingu samochodów elektrycz-
nych, ponieważ z  jednej strony wierzymy 
w carsharing jako nową formułę przemiesz-
czania się po mieście i  jego okolicach, ale 
sądzimy również, że poprzez carsharing bę-
dzie nam łatwiej wprowadzać elektromobil-
ność w  codziennym życiu indywidualnego 
konsumenta i przedsiębiorstw.
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Artur Pielech,
prezes spółki FBSerwis 

– Niestety, musimy sobie powiedzieć, że 
założenia reformy śmieciowej z  2013 roku 
się nie sprawdziły. Teza, że będzie spadał 
strumień odpadów zmieszanych, się nie 
potwierdziła, społeczeństwo bogacąc się 
produkuje więcej odpadów, wszędzie w  in-
stalacjach mamy rekordowe ich ilości.

Krzysztof Pawiński,
prezes Grupy Maspex 

– Plastik, użyty wielokrotnie i  poddany 
przetworzeniu, jest doskonałym tworzy-
wem akceptowanym przez konsumenta. Nie 
walczmy z  plastikiem. Zamknijmy obieg 
i cieszmy się jego użytecznością. Żeby jed-
nak zamknąć obieg plastiku w dużym cyklu 
gospodarczym, potrzebne są przepisy i pie-
niądze, bo to samo się nie zrobi. Jako branża 
nie uciekamy od tego, ale potrzebujemy 
efektywnego systemu. 

Z Ó W N O WA Ż O N Y  R O Z W Ó J

Marcin Korolec,
minister środowiska w latach 2011-2013, 

prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elek-

trycznych

– Jesteśmy w  momencie przełomu. Dzisiaj 
samochód elektryczny ma około 200 km 
zasięgu i kosztuje 150-160 tys. zł. Od przy-
szłego roku będzie to już raczej 450-500 km 
zasięgu przy cenie 120-130 tys. zł. Dalej te 
parametry będą tylko się poprawiać. 

Musimy myśleć o tym, w jaki sposób wy-
prowadzić samochód elektryczny z  wyższej 
klasy średniej, od tych ludzi, którzy mają 
swój własny podjazd, apartament i  miej-
sce garażowe, do szerszego zastosowania 
dzięki powszechnemu dostępowi do usług 
ładowania. Potrzeba wspólnej refleksji 
rządu, samorządów i biznesu, jak to zrobić. 
Jak sprawić, żeby samochód elektryczny 
był powszechnie dostępny w  normalnym 
użytkowaniu.
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Andrzej Soldaty,
założyciel, partner projektu „Inicjatywa dla 

Polskiego Przemysłu 4.0”.

–  Czwarta rewolucja przemysłowa to po-
tężna zmiana. Jak w  każdej zmianie, jedni 
wygrywają, inni przegrywają. Pytanie, do 
której grupy należy Polska i  kraje Europy 
Środkowej? Myślę, że w pewnych obszarach 
możemy zyskać. Możliwość wykorzystania 
cyfryzacji do efektywniejszego docierania 
do rynku, głębszej wiedzy o know-how pro-
duktu, lepsze wykorzystanie zasobów, np. 
energii czy też pracy ludzkiej – w tym mo-
żemy upatrywać naszych szans. 

Łukasz Petrus,
prezes PGO

– Reindustrializacja czy digitalizacja to 
kolejny krok w  rozwoju gospodarczym. Re-
industrializacja to dla mnie innowacyjność. 
Mamy w Polsce duże tradycje przemysłowe, 
są doświadczeni pracownicy i  dobre kadry 
inżynierskie. 

Przemysł w Europie nie jest leniwy. Tych, 
którzy byli leniwi, już nie ma. Teraz stawia 
się m.in. na energooszczędność, w  tym za-
kresie dzieje się u nas bardzo dużo.

Dominika Bettman,
prezeska Siemensa w Polsce 

– Potęga Niemiec, budowana przez lata na 
przemyśle, w tej chwili spotyka się z ogrom-
ną konkurencją ze strony USA czy Chin. 
Niezbędne jest więc działanie systemowe, 
które poprowadzi do zmiany kultury. Do tej 
pory niemieccy inżynierowie mający opinię 
ludzi, którzy dążą do doskonałości, nie wy-
obrażali sobie, aby wraz z  klientem mogli 
współtworzyć produkt. Teraz to się zmienia 
dzięki edukacji. Doskonałość we wszystkich 
procesach, nie tylko w produkcie – to stano-
wi o konkurencyjności.

Uri Eliabayev,
AI Consultant

– W  Izraelu stawiamy na badania. Każdy 
duży uniwersytet ma silny zespół w obsza-
rach machine learning. Działa bardzo silna 
społeczność, która się tym zajmuje. Ze mną 
współpracuje 45 tysięcy osób zaangażowa-
nych w dyskusje, projekty. To jest coś waż-
nego na każdym poziomie, także rządowym.

Aron Gereben,
ekonomista z Europejskiego Banku Inwe-

stycyjnego 

–  Przebadaliśmy 1700 firm w  Europie 
i  w  USA w  sektorze produkcyjnym i  sek-
torze usług. Chcieliśmy sprawdzić, jaki 
poziom cyfryzacji osiągnęły. Okazuje się, 
że cyfryzacja poprawia wyniki firm. Firmy 
wskazały, że średnio udawało się im zwięk-
szyć sprzedaż o  10 procent. Te firmy, które 
zaangażowały się w  cyfryzację, zwiększyły 
zyski. One też więcej inwestują w  badania 
i rozwój. Te firmy, które skutecznie przeszły 
proces cyfryzacji, stają się liderami rynku. 
Pytaliśmy też o bariery przy przechodzeniu 
na rozwiązania cyfrowe. Trudno jest znaleźć 
ludzi z odpowiednimi kompetencjami.

Mark Loughran,
dyrektor generalny Microsoft Polska

– Sztuczna inteligencja rozwija się dzięki 
olbrzymiej ilości dostępnych danych i prak-
tycznie nieograniczonej komputerowej 
mocy obliczeniowej. Posiadamy już wszyst-
kie narzędzia konieczne do powszechnego 
stosowania sztucznej inteligencji, a  ich 
wykorzystanie zależy tak naprawdę tylko 
od woli. 

Społeczeństwa i  rządy muszą odpowie-
dzieć sobie na pytanie, jak dużo danych chcą 
udostępniać i  zaufać algorytmom. Szcze-
gólnie obiecujące możliwości istnieją w me-
dycynie i  ochronie zdrowia, a  jednocześnie 
występują tu bardzo wrażliwe dane. Są też 
dziedziny, jak rolnictwo, które pod tym 
względem są dużo mniej kontrowersyjne. 
Chodzi więc o  zrównoważenie udostępnia-
nia osobistych danych z bezpieczeństwem.
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Jarosław Gowin,
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa 

wyższego

– W  świecie, który stechnologizował się 
tak bardzo, nadal o sukcesie decydują kom-
petencje, które czasem trudno wykształcić 
w  formalnym procesie edukacji. Prawda ta 
będzie aktualna także w świecie, w którym 
nasze funkcjonowanie będą bardzo mocno 
wspierały roboty i  inne rozwiązania oparte 
na sztucznej inteligencji.

Mirosław Mirosławski,
wiceprezes ABB Sp. z o.o.

– Dość swobodnie i  zamiennie stosujemy 
pewne pojęcia. Mówimy o  automatyzacji, 
a za chwilę o robotyzacji, a na końcu mamy 
sztuczną inteligencję. Każdy z nas trochę co 
innego rozumie przez te pojęcia. 

To nie tak, że ktoś któregoś dnia zapuka 
do naszych drzwi, wyjdziemy, zobaczymy 
nie listonosza, lecz robota i powiemy: „Ko-
chanie, robotyzacja się zaczęła”. Jesteśmy 
w tym procesie automatyzacji i robotyzacji 
od wielu, wielu lat i on się już dzieje, on ma 
wpływ na rynek pracy, na edukację, na to, 
jak robimy biznes.

Natalia Cieślewicz,
alumn Fundacji im. Lesława A. Pagi

– Temat odpowiedzialności, ale także wielu 
innych kwestii związanych z  samochodami 
autonomicznymi, zdecydowanie porusza 
branżę prawniczą. Z  jednej strony pod 
względem odpowiedzialności, ale z  dru-
giej strony stawia też istotne pytania pod 
względem moralnym – jeżeli myślimy nad 
tym, kto programuje taki system, to musi-
my zadać też pytanie, kogo ten system ma 
chronić – osobę znajdującą się w samocho-
dzie czy pieszego, który wtargnął na ulicę. 
Jak to powinno być skonstruowane tech-
nicznie? W  prawie nie ma takiego pojęcia, 
jak „mniejsze zło”.

Sanjay Samaddar,
wiceprezes ArcelorMittal

– Automatyzacja i  robotyzacja oznacza 
likwidację zatrudnienia w  zawodach opie-
rających się na prostych, powtarzalnych 
czynnościach. To stawia nas z  kolei przed 
wyzwaniem zagospodarowania pracowni-
ków, którzy stracą zajęcie. Musimy podno-
sić ich kwalifikacje tak, by mogli wykonywać 
bardziej kreatywne zajęcia. To wyzwanie, 
przed którym stoimy.

Chip Espinoza,
ekspert rynku pracy

– Postęp technologiczny ma uczynić życie 
lepszym. Jeśli chodzi o  zagrożenia, to nie 
sądzę, że należy do nich technologia. To 
nie ona zagraża ludzkości. Bo my naprawdę 
czerpiemy korzyści z zachodzących zmian.

Adam Góral,
prezes Asseco Poland

– Zetknięcie tego pokolenia starszych in-
formatyków z młodzieżą może powodować, 
że jeżeli niemądrze to zrobimy, to będziemy 
gubili talenty tych młodych. Mamy na to 
sposób, bo wszystko to, co robimy dzisiaj 
z najmłodszym światem, z tymi informaty-
kami, którzy wyrośli tylko w  chmurowym 
myśleniu, robimy tak, że ustawiamy zespoły 
obok siebie. Bo wkładanie zespołu nowocze-
snego do zastanego gubi nowoczesność.

C Y F R Y Z A C J A ,  N O W E  T E C H N O L O G I E
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Piotr Naimski,
pełnomocnik rządu do spraw strategicznej 

infrastruktury energetycznej, sekretarz 

stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

– Ważny projektem jest nie tzw. hub gazo-
wy w Polsce, lecz zdywersyfikowanie źródeł 
i  dróg dostaw gazu do Polski, byśmy byli 
bezpieczni. Na ten strategiczny projekt 
składają się bardzo konkretne inwestycje. 

Chodzi o  Baltic Pipe, rozbudowę gazo-
portu w  Świnoujściu, rozbudowę systemu 
przesyłowego w Polsce. To wszystko się już 
dzieje. Jeśli zrealizujemy te przedsięwzięcia 
włącznie z  budową interkonektorów, które 
połączą nas z  systemami Słowacji, Litwy, 
Ukrainy czy Czech, to będziemy mieli infra-
strukturę, która pozwoli stworzyć w Polsce 
punkt rozliczeniowy dla transakcji gazo-
wych popularnie zwany hubem.

Georgette Mosbacher,
ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

– Stany Zjednoczone przewodzą, jeśli cho-
dzi o  dostarczenie taniej oraz bezpiecznej 
energii obywatelom, a  jednocześnie sku-
piają się na redukcji CO2. Chcemy wspierać 
starania Polski, które koncentrują się na 
wzroście gospodarczym, jak też na poprawie 
bezpieczeństwa energetycznego, a  jedno-
cześnie na ochronie środowiska. (…) Stany 
Zjednoczone nigdy nie będą korzystały 
z  energii, żeby zmuszać narody do różnych 
działań.

Henryk Kaliś,
przewodniczący prezydium Forum Odbior-

ców Energii Elektrycznej i Gazu

– Naszą olbrzymią nadzieją jest jeden 
europejski konkurencyjny rynek energii, 
który powinien wyrównywać ceny i  koszty. 
Gdybyśmy z  tym zjawiskiem mieli do czy-
nienia, to nie byłoby potrzeby rozmawiać 
o wpływie polityki energetycznej na polski 
przemysł. Niestety, polski rynek energii jest 
zamknięty.

Maciej Stryjecki
z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównowa-

żonej 

– Należy analizować różne kierunki rozwo-
ju energetyki wiatrowej, wziąć pod uwagę 
czynniki takie jak konflikty społeczne czy 
logistykę. Musimy zderzyć ze sobą te para-
metry. Do tego dojdzie ryzyko inwestycyjne, 
oczekiwania na ustawę czy łańcuch dostaw. 
Morskie farmy wiatrowe muszą być zbu-
dowane z  polskich komponentów, ale czy 
przemysł jest na to gotowy? To są tysiące 
wiatraków, to zasoby ludzkie, np. 70-80 tys. 
miejsc pracy. Trzeba tych ludzi znaleźć, na 
to potrzeba czasu.

Wojciech Cetnarski,
prezes spółki Wento

– Dla Polski najtańsza forma pozyskania 
energii to ta pozyskana z wiatru – na lądzie 
i w drugiej kolejności na wodzie, na trzecim 
miejscu znajduje się fotowoltaika.

Mirosław Klepacki,
prezes zarządu Grupy Apator

– W  2026 r. mamy mieć w  kraju 80 proc. 
zdalnego odczytu zainstalowanego na sieci. 
To 12 mln liczników. Dla nas to wielka szan-
sa. Na razie jednak grupa żyje z dostaw do 
spółek Skarbu Państwa. A polityka państwa 
nie wspiera wykorzystania tych technolo-
gii… Hasła o  poważnym traktowaniu OZE 
czy rozpraszaniu rynku energii pozostają 
hasłami. Wszystko to dzieje się w  ślima-
czym tempie. Opracowaliśmy więc produk-
ty tanie. To nasza odpowiedź na agresję ze 
strony producentów z  krajów azjatyckich. 
Ambitne opracowania leżą w szufladzie. 
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Bartłomiej Pawlak,
wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu 

Rozwoju

– Sukces polskich przedsiębiorców na za-
granicznych rynkach trzeba cenić także 
dlatego, że musieli oni się zderzyć z silniej-
szymi konkurentami. Nasz system był skon-
centrowany na działaniu poprzez centrale 
handlu zagranicznego. Brakowało wiedzy, 
jak wspierać nowy biznes, a  firmy były zo-
stawione same sobie. Długo trwał proces 
kształcenia administracji, by zrozumiała 
swoją rolę jako służebną wobec biznesu. 
Mogliśmy zrobić to wcześniej, ale musieli-
śmy uczyć się od podstaw – my, edukacja, 
a także sam biznes. 

Robert Zduńczyk
z Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka 

Wschodnia

– Kiedy zaczynamy, to jak przy każdym pro-
jekcie biznesowym, pojawiają się problemy. 
Jeśli zarządzamy tym prawidłowo, identyfi-
kujemy ryzyka, nie spieszymy się, zdobywa-
my wiedzę, to poradzimy sobie. Oczywiście, 
w Afryce niektóre rzeczy trwają dłużej (…)

W prowadzeniu biznesu w Afryce liczy się 
nie tylko realizacja danego projektu, lecz 
także współpraca z  miejscową ludnością, 
pomoc w  ich rozwoju i  zdobywaniu przez 
nich nowych umiejętności. W Afryce trzeba 
łączyć własne cele biznesowe z  celami na 
miejscu.  Rozwijając własne firmy, można 
jednocześnie kreować tam przyszłość. Zało-
żenia ekonomiczne to nie wszystko. Rozwój 
biznesu w Afryce to coś więcej niż zarządza-
nie przez Excel.

Tony Housh,
przewodniczący rady dyrektorów Amerykań-

skiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) 

– Nie ma dwóch regionów, które są tak bar-
dzo połączone – politycznie, gospodarczo 
i militarnie – jak Ameryka Północna i Euro-
pa. Połowa globalnej konsumpcji przypada 
na te dwa rynki.

Adam Krzanowski,
prezes zarządu i współwłaściciel Grupy 

Nowy Styl

– Kierunek ekspansji zależy od wielu czyn-
ników – od specyfiki produktu, usługi, 
kompetencji zarządczych czy modelu biz-
nesowego. Potencjał rynku europejskiego 
w  naszej branży oceniany na 8 mld euro. 
Z  naszego punktu widzenia wystarczy. 10 
procent jest w naszym zasięgu. (…)

Akwizycja wymaga wiedzy, jak zarzą-
dzać międzynarodowymi strukturami, jak 
korzystać ze skali, co robić lokalnie, a  co 
centralizować. Wymaga kompetentnych 
kadr. Sprzedajemy w Europie pod własnymi 
markami, będąc we Francji firmą francuską, 
a w Niemczech niemiecką. Lepiej być lokal-
nym producentem, bo jest się bliżej klienta. 

E K S P O R T  I   E K S PA N S J A

Daniel Janusz,
prezes zarządu Feerum

– To, że weszliśmy do Afryki „fizycznie”, że 
jesteśmy tam obecni, to historyczna szansa. 
Afryka to olbrzymi rynek z  potężnym po-
tencjałem demograficznym. Mało kto wie, 
że w  wielu krajach tego kontynentu to nie 
produkcja żywności jest już problemem, ale 
jej przechowywanie. W tamtejszym klimacie 
bez odpowiedniej infrastruktury magazyno-
wej psuje się 40-50 procent zbiorów.

Panujemy nad naszym produktem w ca-
łym procesie jego powstawania i  eksplo-
atacji. Zainwestowaliśmy we własną firmę 
budowlaną, ale korzystamy z podwykonaw-
ców w  Afryce i  jesteśmy z  tej współpracy 
zadowoleni.

Namawiam polskich przedsiębiorców do 
tworzenia własnych produktów, byśmy jako 
polski biznes nie obgryzali kości, lecz sięga-
li po dania ze stołu.
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Rokas Masiulis,
minister transportu i komunikacji, Litwa

– Cieszę się, patrząc na infrastrukturę na-
szej części Europy, gdy lecę samolotem. 
Widzę, jak wiele się zmieniło. Ale nasz kraj 
wciąż jest w  fazie budowy i  przebudowy 
infrastruktury, którą musimy przeoriento-
wać z  kierunku wschodniego na zachodni. 
W  tym kontekście projekty takie jak Via 
Baltica traktujemy jako kluczowe.

Tymczasem życie nie stoi w  miejscu, 
pojawiają się nowe tematy, jak lądowe po-
łączenie z  Chinami czy Via Arctica. W  tym 
kontekście ważna jest dla nas także rozbu-
dowa infrastruktury portowej. 

Tālis Linkaits,
minister transportu, Łotwa

– Mamy dobre połączenia lotnicze i właści-
wie tylko w ten sposób jesteśmy połączeni 
z  Europą Środkową i  Zachodnią. Chcemy 
jednak zmienić ten nasz status kraju peryfe-
ryjnego. Z tego punktu widzenia Via Baltica 
jest dla nas bardzo ważna. 

Pamiętajmy jednak o  tym, że potencjał 
rozwojowy transportu to także możliwość 
wzrostu konkurencyjności gospodarki. Każ-
dą inwestycję infrastrukturalną widzimy 
jako atut gospodarczy, możliwość dotarcia 
z  towarami na nowe rynki, nawiązania no-
wych relacji handlowych.

Andrzej Adamczyk,
minister infrastruktury

– Polska jest wielkim placem budowy. Je-
stem przekonany, że czas niepewności się 
skończył. Nie mamy pustych teczek, pu-
stych szaf, ale mamy dokumentację, którą 
możemy położyć na stole i  przystąpić do 
realizacji zadań. Czekają nas kolejne wyzwa-
nia, ale realizujemy je w otoczeniu przewi-
dywalnej perspektywy.

I N W E S T YC J E ,  I N F R A S T R U K T U R A ,  M E T R O P O L I E
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Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister energii

– Regiony górnicze w  Europie stają przed 
dużymi wyzwaniami transformacyjnymi, 
jak rekultywacja i  rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych, przy zagwarantowaniu 
sprawiedliwej transformacji społecznej. 
Polski rząd widzi potrzebę, żeby tereny po-
górnicze nabrały nowego charakteru. Przy 
okazji wyzwań energetycznych, regiony 
przemysłowe muszą stać się zagłębiami no-
woczesnych technologii. 

Dariusz Blocher,
prezes Budimeksu

– Determinacja i nakłady firm budowlanych 
na badania i  rozwój są uzależnione od ich 
kondycji finansowej. W  ubiegłym roku 
wydaliśmy – mimo słabnących wyników 
finansowych – ponad 5 mln zł na badania 
i rozwój. Wiele firm w ogóle na to nie stać. 
Paradoksalnie systemowe trudności i barie-
ry, z  którymi muszą zmagać się generalni 
wykonawcy, są też bodźcem do szukania 
nowych rozwiązań.

Jana Pieriegud,
Szkoła Główna Handlowa

– Przewozy kolejowe między Europą i Azją 
mają szansę wzrosnąć w  ciągu 10 lat do 
500-600 tys. TEU. Czy Polska temu podo-
ła? Źle by się stało, gdyby przez niewydol-
ność infrastruktury, przez problemy organi-
zacyjne związane z operacjami na granicy te 
ładunki zostały przesunięte na inne szlaki.

Petra Ponevács-Pana,
podsekretarz stanu ds. inwestycji w Mini-

sterstwie Spraw Zagranicznych i Handlu 

Węgier

– Wszystko zaczęło się, kiedy w  roku 2011 
w  Unii Europejskiej rozpoczęły się prace 
nad kształtem polityki transportowej. Wy-
znaczono cele związane m.in. z potrojeniem 
gęstości sieci kolejowej w  naszej części 
Europy. 

Jesteśmy dumni ze współpracy nakiero-
wanej m.in. na połączenie czterech stolic 
Czworokąta Wyszehradzkiego siecią szyb-
kiej kolei. Widzimy jednak, jak przeciążone 
są główne korytarze transportowe w  na-
szym regionie – myślę tu o takich szlakach 
jak Bałtyk-Adriatyk czy Korytarz Dunajski. 
Widzimy konieczność odblokowania tych 
wąskich gardeł.
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Janusz Steinhoff,
były wicepremier i minister gospodarki

– Szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwo-
ści jest największą porażką polskiej trans-
formacji. Bardzo duże środki przeznaczamy 
na wymiar sprawiedliwości, mamy więcej 
sędziów i  prokuratorów niż wiele krajów 
liczniejszych i bogatszych od nas. Mamy do 
czynienia z  państwem opresyjnym w  sto-
sunku do przedsiębiorców, a procesy trwają 
po 15-20 lat. 

Andrzej Dera,
sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP

– Gdy była nieograniczona liczba kadencji, 
można było zbudować imperium nie do 
ruszenia. Znam gminy, gdzie nikt nie odwa-
żyłby się przeciwstawić władzy. To się zmie-
niło. Gdy mamy dwie kadencje, kluczowa 
jest jakość komunikacji z wyborcą, bo to on 
decyduje o  ponownym wyborze. Tu już nie 
ma monopolizacji.

prof. Wojciech Dyduch
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-

cach.

– Nie ma genu przedsiębiorczości, potwier-
dzają to prowadzone od lat 50. XX wieku 
badania. Możemy jedynie mówić o pewnych 
predyspozycjach czy zestawie cech, które 
pomagają w biznesie. Są to wyczucie rynku, 
zaangażowanie, pasja, ale i  przygotowanie 
menedżerskie.

B I Z N E S ,  P R AW O,  S A M O R Z Ą D

Krzysztof Kasztelewicz,
członek zarządu, Gospodarstwo Pasieczne 

Sądecki Bartnik

– Firmy rodzinne to trwałość i  pewność. 
W korporacji kwartał to 3 miesiące, w firmie 
rodzinnej to 25 lat. Jerzy Bar,

twórca i właściciel firm rodzinnych 

Towarzystwo Inwestycyjne BTA, fundator 

Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora

– Sukcesja to najważniejszy biznes, który 
właściciel firmy musi zrobić.

Wojciech Kruk,
prezes zarządu firmy Ania Kruk

– Przede wszystkim sukcesor musi chcieć 
pracować w  firmie, którą zakładali rodzice. 
Musi także umiejętnie korzystać z  tego, co 
stworzyli jego przodkowie.

Jerzy Buzek,
poseł do Parlamentu Europejskiego, 

przewodniczący Rady EEC

– Kraje o niskim udziale przemysłu w PKB 
znacznie gorzej przechodziły przez kryzys niż 
kraje uprzemysłowione. Szansą na rozwój prze-
mysłu jest jego modernizacja i innowacyjność.

Przemysł nazywany często niesłusznie 
starym przemysłem, jak górnictwo i hutnic-
two, może być dziś supernowoczesny. Bez 
takich gałęzi przemysłu szybki rozwój gospo-
darczy będzie bardzo trudny. Musimy mieć 
„stare przemysły”, ale w nowej szacie. (…)

Pomagajmy samorządności, bo to może 
zadecydować o naszym cywilizacyjnym 
wyborze, który polega na tym, czy chcemy 
zostać jako silny, współdecyzyjny element 
w rodzinie państw zachodnich, czy chcemy 
znaleźć się na ziemi niczyjej.

Zbigniew Jakubas,
inwestor, właściciel Grupy Kapitałowej 

Multico

– System sądownictwa nie jest przygotowa-
ny do tego, co się teraz dzieje w gospodarce. 
Organizacja pracy sądów jest zła. Jeżeli na 
przykład po kilku miesiącach sędzia wraca 
do sprawy, to od nowa się jej uczy. Zacho-
dzi pytanie, czy jest możliwość stworzenia 
jakiegoś wyspecjalizowanego sądu gospo-
darczego, bowiem obecnie do tych samych 
sądów trafiają sprawy kradzieży roweru 
i sprawy dotyczące miliardów złotych.
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