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GLOBALNY PORZĄDEK CZY GLOBALNY BAŁAGAN?

Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy przez trzy wrześniowe dni VIII edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Jak łatwo się domyślić – nie znaleźliśmy 
jej. Jedno jest jednak pewne: trzeba się przyzwyczaić do permanentnej zmiany i trzeba się przyzwyczaić do chaosu, który jej towarzyszy. Część tego chaosu czy, jak 
kto woli, bałaganu, wynika z tempa zmian technologicznych, część to „zasługa” polityków, którzy, broniąc się przed zmianą, proponują polityki izolacji, nacjonalizmu, 
wrogości, ograniczania współpracy i narzucania swojej dominacji. Nie widzą w tych zmianach nowej szansy dla świata, widzą tylko zagrożenia. Nic więc dziwnego, że 
tak mocno wybrzmiała podczas EFNI potrzeba powrotu do podstawowych wartości, na których można budować wspólnoty. 

Głośno mówiono o tym podczas debaty premierów: „W obliczu wielkich zmian: Europa w poszukiwaniu swojego miejsca”. Jerzy Buzek, który prowadził dyskusję, 
pytał o wartości w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach interes narodowy staje się ważniejszy niż wspólnota europejska, że słabną instytucje 
międzynarodowe. Kilkadziesiąt lat temu doprowadziło to do wybuchu dwóch wojen światowych. Jyrki Katainen podkreślał, że martwi go stan praworządności w UE. 
Takie kraje jak Rumunia, Polska czy Węgry mają z tym problem. W demokracji liberalnej nie możemy ograniczać praw mniejszości, niszczyć niezależne media. Już teraz 
w wielu krajach zachodnich pojawiają się głosy, że nie powinno się wspierać finansowo państw, w których kwestionowane są podstawowe wartości – stwierdził. Mam 
nadzieję, że pewnego dnia Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej – powiedziała Ivanna Klympush-Tsintsadze, wicepremier Ukrainy. Wojna w moim kraju to 
nie tylko wojna Rosji z Ukrainą, to wojna z Europą. Unia Europejska bez upominania się o integralność terytorialną Ukrainy nie ma przyszłości – dodała. Enrico Letta 
zauważył, że wyzwaniem dla naszych demokracji są również zmiany technologiczne. Smartfon zrewolucjonizował świat, przyspieszył obieg informacji. Teraz wszystko 
dzieje się bardzo szybko. To napędza lęki i obawy. Pogłębia się przepaść pokoleniowa i geograficzna. Dlatego musimy otworzyć nasze demokracje i stare partie na 
nowoczesne technologie. Herman Van Rompuy mówił o tym, że żyjemy w okresie, kiedy konsumpcja, handel, pieniądze liczą się w życiu obywateli bardziej niż wartości. 
Obserwujemy kryzys autentyczności, ponieważ często głosi się wartości sprzeczne z codzienną praktyką. Identyczne przesłanie na zakończenie EFNI miał Pat Cox: 
Unia Europejska powstała nie po to, żeby ujarzmiać inne państwa, pozbawiać je suwerenności. To nie nowa odsłona Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
a unijni komisarze to nie byli sowieccy sekretarze partyjni. UE nie wysyła czołgów na przeciwników. Jej istnienie opiera się na wolnej woli wolnych narodów. Apelował 

Dr Henryka Bochniarz
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do przedstawicieli biznesu, w kontekście wydarzeń w Europie i w Polsce, aby się obudzili, nie przespali przyszłości, aby zaangażowali się w zmiany, zanim będzie za 
późno. Przestrzegał przed nacjonalizmem, populizmem i protekcjonizmem. Boję się silnych liderów i słabych instytucji. Nie pozwólcie, aby ksenofobiczni politycy uczyli 
was patriotyzmu – zakończył.

W podobnym tonie wypowiadali się podczas EFNI nasi ważni goście: Luca Jahier, przewodniczący EKES, Pierre Gattaz, prezydent BusinessEurope, Maroš Šefčovič, 
komisarz ds. unii energetycznej, Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług oraz Jan Dusik, dyrektor UNEP na Europę.

Warto też wspomnieć przesłanie gościa specjalnego EFNI prof. Daniego Rodrika, wybitnego ekonomisty z Harvard University, który ostrzegał, że dalsze narastanie 
nierówności w USA i w Europie zagraża demokratycznym krajom. – Chodzi nie tylko o różnice w dochodach, ale poczucie wyłączenia społecznego. Polska od wielu lat 
ma wysoki wzrost gospodarczy, ale też nie ustrzegła się przed pogłębiającym się podziałem na ludzi sukcesu i wykluczonych, biednych. Przyczynami tego zjawiska 
są zmiany technologiczne, które służą przede wszystkim ludziom posiadającym wiedzę, a słabiej wykształconym nie, globalizacja, na której część krajów zyskała, ale 
wiele innych straciło, a także podziały kulturowe w społeczeństwie – powiedział Dani Rodrik.

Taki był kontekst, w którym toczyły się debaty podczas EFNI 2018: o dialogu i filarze spraw społecznych, o wojnach handlowych, o GOZ, o sztucznej inteligencji, 
o strefie euro, o zmianach technologicznych w handlu i medycynie, o sukcesji w firmach, o bezpieczeństwie energetycznym, o odpowiedzialności biznesu za politykę 
klimatyczną, o nowym podziale świata, o demokracji, o talentach, o przyszłości edukacji, o potędze Chin, o demografii, o brexicie, o kosmosie… W sumie w ponad 60 
wydarzeniach – sesjach plenarnych, panelach, kontrapunktach, nocnych rozmowach czy spotkaniach otwartych z mieszkańcami Sopotu – wzięło udział prawie 1400 
gości, w tym blisko 200 panelistów. Europejskie Forum Nowych Idei obsługiwało ponad 100 dziennikarzy z 40 redakcji. W prasie, radiu i telewizji oraz na portalach 
internetowych ukazało się ponad 300 publikacji poświęconych temu wydarzeniu. W mediach społecznościowych uczestnicy EFNI dzielili się swoimi wrażeniami 3500 
razy. 

Nie silę się na podsumowania, choć wspólny mianownik istnieje: trzeba rozmawiać, dyskutować, debatować i szukać wspólnych rozwiązań. Dlatego Europejskie Forum 
Nowych Idei jest tak ważne.

Dziękuję wszystkim uczestnikom, partnerom instytucjonalnym i biznesowym, miastu Sopot, Radzie Programowej EFNI. Dziękuję przedstawicielom polskiego 
rządu za udział w EFNI: minister Teresie Czerwińskiej, ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu, wiceministrom: Jerzemu Haładyjowi, Karolowi Okońskiemu, Tomaszowi 
Dąbrowskiemu, prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłowi Borysowi, prezesowi Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorzowi Bronie. 

Życzę dobrej lektury.
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GALA OTWARCIA EFNI

Do Sopotu, już po raz ósmy, przyjechało ponad tysiąc przedsiębiorców, 
ekonomistów, polityków, ludzi nauki i kultury z Polski i ze świata, aby dyskutować 
o przyszłości Europy. Tegoroczna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei 
została zorganizowana pod hasłem „Nowy globalny porządek czy nowy globalny 
bałagan? Świat w nowej wersji: wizja i odpowiedzialność”. 

Dziś Unia Europejska to nie tylko cztery swobody, ale także wspólne wartości. 
Traktowanie jej jako bankomatu nas nie satysfakcjonuje – powiedziała Henryka 
Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i wiceprezydent BusinessEurope, 
w czasie Gali otwierającej EFNI. Zapowiedziała jednocześnie, że EFNI 2018 
oznaczać będzie nie tylko dyskusję o ważnych tematach i palących kwestiach, 
ale również zadawanie trudnych pytań i konfrontowanie swoich poglądów 
z innymi. 

Witając gości, prezydent Sopotu Jacek Karnowski przekonywał, że członkostwo 
w Unii Europejskiej ma bardzo pozytywny wpływ na nasze samorządy. Pierre 
Gattaz, prezydent BusinessEurope, podkreślił natomiast, że Unia Europejska 
jest na zakręcie. Na pewno lekarstwem na jej problemy nie jest mniej Europy, 
ale dalsza integracja. Najbliższe lata pokażą, czy UE potrafi się zmienić, czy może 
odgrywać znaczącą rolę w świecie. W tym procesie przekształcania UE nie może 
zabraknąć przedsiębiorców. To od ich wysiłków będzie zależało, czy UE będzie 
silniejsza i bardziej wydajna. – Musimy wzmacniać integrację, jednolity rynek 
i zapewnić uczciwą konkurencję – dodał.

Gościem specjalnym Gali był Dani Rodrik, profesor Fundacji Forda w dziedzinie 
międzynarodowej ekonomii politycznej na Uniwersytecie Harvarda. W swoim 
wystąpieniu zastanawiał się, jak pogodzić ostatnie trendy w obszarze technologii 
i globalizacji z włączeniem społecznym.

– Z danych statystycznych wynika, że od początku lat 80. w USA narastają 
nierówności społeczne. Rośnie udział w dochodzie narodowym osób 
najbogatszych, a maleje najmniej zarabiających. W Europie wzrost nierówności 
nie był tak duży jak za oceanem, ponieważ ludzie najsłabsi byli lepiej chronieni. 
Przyczynami tego zjawiska są zmiany technologiczne, globalizacja i podziały 
kulturowe. Konsekwencją narastania nierówności jest brak zaufania do elit. 
Lekarstwem na pogłębiający się podział na biednych i bogatych będzie m.in. 
zmiana polityki gospodarczej, tworzenie dobrych miejsc pracy oraz zmniejszenie 
znaczenia sektora finansowego – powiedział Dani Rodrik.
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Gospodarze

• Henryka Bochniarz, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent 
Konfederacji Lewiatan

• Pierre Gattaz, prezydent BusinessEurope

• Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Gość specjalny

• Dani Rodrik, Harvard University
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Film dokumentalny Ewy Ewart „Klątwa obfitości” porusza sumienia. Pokazuje, dlaczego rządy, przedsiębiorcy i obywatele powinni brać większą odpowiedzialność za naszą planetę. Przypadek 
niewielkiego obszaru Yasuni w Puszczy Amazońskiej, na terenie Ekwadoru, stał się tego symbolem. Interesy rządu, prywatnych kampanii i wchodzących do Ameryki Południowej Chin zderzają się 
tam zarówno z prawami ludzi do życia w izolacji, według własnych wartości, jak i z bioróżnorodnością i globalnymi zmianami klimatu mającymi wpływ na całą ludzkość.

Partner

PRZEDPREMIEROWY POKAZ FILMU EWY EWART 
PT. „KLĄTWA OBFITOŚCI”
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OKRĄGŁY STÓŁ

PRZED SZCZYTEM COP24 W KATOWICACH. OKRĄGŁY STÓŁ 
POŚWIĘCONY ROLI BIZNESU WE WDRAŻANIU DECYZJI COP

Partnerzy

Partner instytucjonalny

Dyskusja poświęcona przygotowaniom do szczytu klimatycznego w Katowicach skupiała się wokół kwestii wspólnego zaangażowania wszystkich członków społeczeństwa w przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. Ograniczenie wzrostu temperatury wymaga bowiem zmian sposobów funkcjonowania każdej grupy społecznej – poczynając od jednostek, po rządy, organizacje 
międzynarodowe, ale przede wszystkim biznes.

Podkreślano, że ważna jest szybka odpowiedź na zmiany klimatyczne – nieopóźnianie wprowadzania rozwiązań prawnych czy technologicznych, ale też nadanie wyraźnego sygnału przez 
administracje rządowe o mobilizacji działań w tej kwestii. W tej mobilizacji niezwykle ważne jest edukowanie i uświadamianie społeczeństw, a nawet poruszanie sumień obywateli i biznesmenów 
oraz promowanie firm, które najbardziej się angażują w szukanie rozwiązań dla poprawy klimatu. 

Paneliści

• Leon de Graaf, ekspert ds. klimatu w Departamencie Spraw Przemysłowych, 
BusinessEurope

• Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm RP

• Bernd Dittmann, członek Grupy Pracodawców EKES-u

• Bogusława Matuszewska, prezes zarządu Learning Systems Poland S.A.

• Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę

• Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte Polska

• Ewa Ewart, producentka, reżyserka i dziennikarka

• Paweł Wideł,  dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, prezes 
zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

 

• Karolina Wadowska, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii

• Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce

• Maciej Krzyczkowski, Public Affairs Coordinator, IKEA Retail

• Dominika Bettman, prezes Siemens Polska

Prowadzenie

• Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

• Daria Kulczycka, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu 
w Konfederacji Lewiatan
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Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest nam Unia jako siła stabilizująca w niepewnym 
świecie – taka opinia wybrzmiała mocno podczas debaty ambasadorów w ramach EFNI.  

W trakcie debaty podjęto ważne i aktualne tematy polityki europejskiej. Paneliści podkreślali 
znaczenie wartości, które przyświecają projektowi europejskiemu, szczególnie w zakresie 
praworządności, wolności, a także subsydiarności. Jednocześnie zwrócili uwagę na kryzysy, 
które w minionych latach osłabiały Unię i doprowadziły do brexitu. Uczestnicy zgodnie 
stwierdzili, że wyjście Wielkiej Brytanii to nieszczęście i teraz pozostaje tylko minimalizowanie 
szkód. 

Ponadto ambasadorowie zgodzili się, że Unia ma kłopot z przekazem dotyczącym tego, jak 
wiele osiągnęła w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, finansowego, bezpieczeństwa 
i komfortu życia obywateli. Pokonywane trudności przyćmiły sukcesy i stworzyły przestrzeń 
dla eurosceptycznych miłośników prostych rozwiązań. W ramach podsumowania pojawiła się 
czytelna rekomendacja, aby Unia nie ujednolicała wszystkiego, ale zarządzała różnorodnością.

OKRĄGŁY STÓŁ

UNIA ZJEDNOCZONA CZY EUROPA NARODÓW. JAK POGODZIĆ 
PAŃSTWA, ZREFORMOWAĆ RYNEK PRACY I ODZYSKAĆ ZAUFANIE 
OBYWATELI? OKRĄGŁY STÓŁ AMBASADORÓW 

Paneliści

• Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce

• Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Danii w Polsce

• Olav Myklebust, Ambasador Norwegii w Polsce

• Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce

• Juha Ottman, Ambasador Finlandii w Polsce

• Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

• Jason Rheinberg, zastępca szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej 
w Warszawie

Prowadzenie

• Anna Radwan, Prezeska in.europa

Partner merytoryczny
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Partner

Uczestnicy debaty omówili i zaprezentowali nowy raport Visegrad Insight i German 
Marshall Fund dotyczący scenariuszy dla Europy Środkowej w roku 2025. W czasie dyskusji 
przedstawiono pięć potencjalnych alternatywnych wizji przyszłości regionu. Każda 
z omawianych koncepcji została przygotowana w oparciu o wpływ trendów ekonomicznych, 
społeczno-politycznych, bezpieczeństwa czy technologicznych. 

Wśród dyskutowanych scenariuszy pojawiły się wizje od kryzysu  bezpieczeństwa w regionie, 
poprzez różnego stopnia zintegrowanie krajów Europy Środkowej z Unią Europejską, po 
zmiany pokoleniowe oraz rewolucje technologiczne. Podczas dyskusji zapowiedziano 
proces szerokiej debaty o scenariuszach i wnioskach z nich płynących, nie tylko w czterech 
krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale też w kluczowych stolicach (Berlin, Paryż, Waszyngton). 
Dyskutowano również o rekomendacjach, jakie płyną ze scenariuszy, zarówno dla rządów, jak 
i dla sektorów pozarządowego czy prywatnego.

PANEL DYSKUSYJNY

EUROPA ŚRODKOWA 2025 – DYSKUSJA DOTYCZĄCA SCENARIUSZY 
DLA REGIONU

Paneliści

• Joerg Forbrig, ekspert German Marshall Fund of the U.S.

• Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji 
ResPublica

Prowadzenie

• Marcin Bużański, Przewodniczący - Globalny Lider.PL, Senior Advisor - 
Warsaw Security Forum
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Wspólna waluta to znacznie większa gwarancja bezpieczeństwa dla gospodarek unijnych 
w kontekście przyszłych kryzysów finansowych. Problemy ekonomiczne w strefie euro, 
obrazowane kryzysami w krajach południa, są spowodowane głównie nieodpowiedzialną 
polityką gospodarczą ich rządów, a nie przystąpieniem do strefy euro. Z tego powodu 
przyjęcie wspólnej waluty będzie dla Polski korzystne, a  jedyne  pytanie, jakie się nasuwa, to 
nie „czy”, tylko „kiedy” należy przyjąć unijną walutę. Nieuchronna wydaje się też zwiększona 
integracja w ramach samej strefy, co spowoduje spadek pozycji krajów, które zostaną poza nią. 
Występujące zaś obecnie zagrożenia dla strefy mają przede wszystkim charakter polityczny, 
a nie ekonomiczny. Jako duże ryzyko wskazuje się sytuację we Włoszech i zaznacza, że 
minęła już dekada od czasu kryzysu finansowego i późniejszego kryzysu w strefie euro i że 
spowolnienie gospodarcze bądź recesja czekają nas prędzej niż później. 

Paneliści

• Wojciech Kostrzewa, Polska Rada Biznesu, Rada Dyrektorów Stadler Rail, 
prezes ITI Advisors

• Thomas Mayer, expert w Centrum Studiów nad Finansami, Frankfurt nad 
Menem

• Carlos E. Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje 
bałtyckie

• Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego

Prowadzenie

• Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu

SESJA PLENARNA

STREFA EURO: W LEPSZEJ KONDYCJI I WCIĄŻ ATRAKCYJNA?

Partner
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Czy ta dyskusja mogłaby się odbyć bez udziału ludzi? Istnieją przecież algorytmy, których 
zadaniem jest prowadzenie debat. Jeszcze tym razem jednak wzięły w niej udział osoby, które 
dokonały bilansu wiedzy na temat sztucznej inteligencji i jej postrzegania wśród obywateli, 
przedsiębiorców oraz polityków. Dla tych pierwszych podstawowym źródłem odniesienia 
jest popkultura, która tworzy wyobrażenia na jej temat, często dystopijne. Dla biznesu AI 
to narzędzie, które może być wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
obecnie dostępne i rozwijane przede wszystkim przez największe firmy. Politycy muszą 
z kolei zapewnić, by wykorzystanie sztucznej inteligencji było bezpieczne dla obywateli i nie 
naruszało ich praw. Powinni dbać również o tworzenie szans dla przedsiębiorstw w globalnej 
rywalizacji, w której AI staje się istotnym elementem. Wyzwaniem zaczyna być również 
rozładowanie lęków odnoszących się do dehumanizacji sztucznej inteligencji, gdyż może ona 
służyć nie tylko rozwojowi biznesu, ale także postępowi w szeroko pojętej nauce i medycynie.

PANEL DYSKUSYJNY

SZTUCZNA INTELIGENCJA – NIEKONTROLOWANA SWOBODA 
CZY STEROWALNY PORZĄDEK ROZWOJU?  

Paneliści

• Michał Boni, europoseł

• Włodzisław Duch, profesor na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Mariusz Gaca, wiceprezes zarządu ds. rynku konsumenckiego, Orange

• Aleksandra Musielak, ekspertka w departamencie prawnym Konfederacji 
Lewiatan

• Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

• Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, 
EPSC, Komisja Europejska

Prowadzenie

• Konrad Sadurski, zastępca redaktora naczelnego Forbes

Partner
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Branża handlowa dopasowuje się do zmieniających się przyzwyczajeń konsumentów. 
Pokolenie cyfrowych nomadów, które staje się coraz istotniejsze na rynku, zaczyna  
go przekształcać wedle swoich internetowych upodobań. Dla tej grupy najważniejsze są 
wygoda i doświadczenia związane z procesem zakupowym, stąd nacisk na komunikację wideo 
i głosową oraz szybkość procesu. Dlatego właśnie powstaje wiele nowych punktów styczności 
pomiędzy sprzedawcami a klientami, takich jak showroomy, beacony oraz aplikacje wirtualnej 
i rozszerzonej rzeczywistości. 

Proces sprzedażowy wydłużył się i nie kończy się na samej transakcji. Firmy podążające za 
najnowszymi trendami kontaktują się z klientami, by się upewnić, czy ich doświadczenia są 
pozytywne, oraz by powstrzymywać ewentualny efekt dysonansu pozakupowego. Tego 
rodzaju interakcje powodują powstawanie wokół marek nowych ekosystemów, w ramach 
których klienci dzielą się swoimi doświadczeniami, wpływając jednocześnie na autentyczność 
marki.

PANEL DYSKUSYJNY

KLIENT – TECHNOLOGIA – RYNEK, CZYLI O TYM, JAK ZMIENI SIĘ 
RYNEK HANDLU 

Paneliści

• Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

• Barbara Żbik, Chief Marketing Officer w IndaHash

• Michał Przybysz, dyrektor ds. e-commerce i customer experience w IKEA 
Polska

Prowadzenie

• Andrzej Bobiński, dyrektor ds. nowych projektów, Polityka Insight

Partnerzy
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Debata dotycząca kobiet, ich roli i przyszłości zawodowej, zbiega się z setną rocznicą nadania 
kobietom praw wyborczych. Uczestniczki debaty zgadzają się, że pomimo wielu pozytywnych 
zmian w ostatnim stuleciu, nadal jesteśmy w środku drogi w kwestii wyrównywania szans 
płci. Pomimo zdecydowanie rosnącej liczby studiujących kobiet (w Polsce stanowią one 
większość), ich obecność na wysokich stanowiskach, zarówno w polityce, jak i w biznesie, jest 
nadal dość niska (24% w Polsce w 2018 roku). 

Zdaniem panelistek do realnego zniwelowania nierówności doprowadzić mogą zachęty dla 
kobiet do podjęcia aktywności zawodowej, zmiany w przywództwie, w tym m.in. świadome 
przywództwo transformacyjne, skierowane na innych, nie na siebie, oraz dostrzeganie 
talentów i potrzeb pracowników. Mając to na uwadze, warto wziąć przykład m.in. z Norwegii, 
gdzie aktywność zawodowa kobiet, dzięki dogodnym warunkom, stanowi 76%. Podkreśla 
się, że taka aktywność kobiet oznacza zdecydowanie pozytywny wynik ekonomiczny 
i bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie gospodarki. 

PANEL DYSKUSYJNY

KOBIETY PRZYSZŁOŚCIĄ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ – INNOWACJE, 
RÓŻNORODNOŚĆ, PRZYWÓDZTWO 

Paneliści

• Dominika Bettman, prezes Siemens Polska

• Małgorzata Fuszara, socjolożka, była pełnomocnik rządu do spraw równego 
traktowania

• Ingebjørg Harto, Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców – NHO

• Joanna Mosiej-Sitek, wydawca „Wysokich Obcasów”, „Wysokich Obcasów 
Extra” i „Gazety Wyborczej”

• Tess Mateo, Senior Advisor w AQAL Capital

Prowadzenie

• Dorota Warakomska, dziennikarka, publicystka, prezeska Kongresu Kobiet

Partner merytoryczny Partner instytucjonalny
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PANEL DYSKUSYJNY 

POLSKI LOBBING W BRUKSELI – JAK ZNIWELOWAĆ PRZEPAŚĆ 
POMIĘDZY NOWYMI I STARYMI CZŁONKAMI UE?

Polskie firmy nie są usatysfakcjonowane pomocą administracji rządowej w promowaniu ich 
interesów w Brukseli. Uważają, że są tam dyskryminowane, co prowadzi do zmniejszenia 
ich możliwości rozwojowych. Istotnie, optyka brukselska skupia się na spełnianiu oczekiwań 
tamtejszego lobby. Aby być skutecznym w Brukseli, trzeba zrozumieć specyfikę tego miasta, 
mieć sieć własnych kontaktów, które często są ważniejsze od kontaktów formalnych. 
Nierówne traktowanie wynika ze słabszej zdolności polskich organizacji biznesowych do 
promowania swoich interesów oraz z niedoceniania wagi nieformalnych sieci networkingu. 
Dlatego zalecana jest identyfikacja sposobów wpływu i doprowadzenie do tego, aby zmierzały 
one w odpowiednim kierunku. Jednocześnie ważne jest dołączenie do koalicji innych organizacji 
o podobnych interesach i ukierunkowanie myślenia na współpracę. Polskie firmy muszą 
też wydawać więcej środków na udział w organizacjach branżowych oraz działać w oparciu 
o przekonanie, że skuteczny lobbing zaczyna się na samym początku procesu legislacyjnego.

Paneliści

• Andrzej Tomasz Celiński, członek gabinetu komisarz UE ds. rynku 
wewnętrznego i usług

• Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli

• Beata Krawiec, asystentka posła do Parlamentu Europejskiego

• Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej Jyrkiego Katainena

Prowadzenie

• Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA
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Jyrki Katainen podkreślał, że ogromny wpływ na naszą przyszłość będzie miała sztuczna inteligencja. AI z jednej strony stworzy szereg nowych miejsc pracy, z drugiej zaś doprowadzi do upadku 
wielu zawodów. Komisja Europejska chce wspierać zrównoważony rozwój w oparciu o sztuczną inteligencję, przy jednoczesnym zapewnieniu, że obywatele są w stanie przystosować się do 
zmian. W przeciwnym razie nie będą ich wspierać. I tutaj z pomocą musi przyjść edukacja, która powinna być jednym z priorytetów UE.

Luca Jahier akcentował, że zmiany często budzą lęki. Jednocześnie brakuje nam odwagi w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Europa zaś powinna być liderem w przeprowadzaniu wielu 
transformacji, np. technologicznej, klimatycznej czy społecznej, z uwzględnieniem zwalczania nierówności i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywateli. 

Jan Dusik podkreślił, że rządy nie mogą stać na drodze modernizacji gospodarek. Jeśli z ich  strony jest wola współpracy, to nawet trudne sprawy, dotyczące ochrony środowiska i klimatu, można 
rozwiązywać z sukcesem. Przedsiębiorstwa natomiast, aby inwestować w nowe technologie, potrzebują stabilnych przepisów i przewidywalnego prawa.  

Wystąpienia gości specjalnych EFNI poświęcone były najważniejszym globalnym megatrendom i ich wpływie na biznes, kulturę i społeczeństwo. 
Mówiono też o Europie pracującej, zrównoważonym rozwoju i polityce niskoemisyjnej w kontekście wyzwań oraz szans dla firm.

WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH 
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Czy nowy porządek oparty będzie na wartościach i ideach, czy głównie na 
zainteresowaniach i postrzeganiu popularnych nastrojów? Czy projekt europejski 
musi się zmienić? Czy UE nadal będzie inspiracją dla jej obywateli? – to pytania, 
na które szukali odpowiedzi premierzy w czasie sesji plenarnej. 

Jerzy Buzek zwrócił wagę, że w ostatnich latach interes narodowy staje się 
ważniejszy niż wspólnota europejska, słabną instytucje międzynarodowe. 
Kilkadziesiąt lat temu doprowadziło to do wybuchu dwóch wojen światowych. 
Jyrki Katainen przekonywał natomiast, że Unia Europejska oparta jest na 
wartościach, takich jak rządy prawa, demokracja, godność człowieka. UE to nie 
tylko jednolity rynek, maszynka do robienia pieniędzy.

– Martwi mnie stan praworządności w UE. Takie kraje jak Rumunia, Polska czy 
Węgry mają z tym problem. W demokracji liberalnej nie możemy ograniczać praw 
mniejszości, niszczyć niezależne media.  Już teraz w wielu krajach zachodnich 
pojawiają się głosy, że nie powinno się wspierać finansowo państw, w których 
kwestionowane są podstawowe wartości – stwierdził.

– Mam nadzieję, że pewnego dnia Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej 
– powiedziała Ivanna Klympush-Tsintsadze. Odnoszę wrażenie, że Europejczycy 
zapomnieli, co legło u podstaw powołania UE, o co walczyły poprzednie 
pokolenia. Dzisiaj demokrację i prawa człowieka biorą za pewnik. Zapominają, że 
w Europie, na obrzeżach UE, toczy się wojna. W Donbasie codziennie giną ludzie. 
– Wojna w moim kraju to nie tylko wojna Rosji z Ukrainą, to wojna z Europą. 
Unia Europejska bez upominania się o integralność terytorialną Ukrainy nie ma 
przyszłości – dodała.

Enrico Letta podkreślił, że wyzwaniem dla europejskich demokracji są również 
zmiany technologiczne, które wpływają na sposób komunikowania się czy 
konsumpcję. Smartfon zrewolucjonizował świat, przyspieszył obieg informacji. 
Teraz wszystko dzieje się bardzo szybko. W ostatnich kilku latach mamy do 
czynienia z przyspieszeniem, które napędza lęki i obawy. Pogłębia się przepaść 
pokoleniowa i geograficzna. Dlatego musimy otworzyć nasze demokracje i stare 
partie na nowoczesne technologie.

Herman Van Rompuy z mieszanymi uczuciami mówił o tym, że żyjemy w okresie, 
kiedy konsumpcja, handel i pieniądze liczą się w życiu obywateli bardziej niż 
wartości. Obserwujemy kryzys autentyczności, ponieważ często głosi się 
wartości, które są sprzeczne z otaczającą nas rzeczywistością. Czyny rozmijają 
się z codzienną praktyką. Dlatego musimy postępować zgodnie z wartościami, 
które głosimy. Najgorszym wrogiem wartości jest lęk. W związku z tym musimy 
lepiej chronić ludzi przed zagrożeniami, obawami. Wtedy jest szansa, że będą 
wspierali otwarte gospodarki – podkreślił.

SESJA PLENARNA

W OBLICZU WIELKICH ZMIAN: EUROPA 
W POSZUKIWANIU SWOJEGO MIEJSCA 

Paneliści

• Jyrki Katainen, były premier Finlandii, wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. zatrudnienia, wzrostu, 
inwestycji i konkurencyjności 

• Ivanna Klympush-Tsintsadze, wicepremier Ukrainy

• Enrico Letta, były premier Włoch

• Herman Van Rompuy, były premier Belgii, były przewodniczący 
Rady Europejskiej

Pytania wprowadzające

• Magdalena Środa, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Prowadzenie

• Jerzy Buzek, były premier Polski, przewodniczący Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski
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Jyrki Katainen przekonywał, że Unia Europejska jest nie tylko instytucją, ale przede wszystkim 
społecznością, której podstawą są wartości. W czasie dyskusji mierzył się z oczekiwaniami, 
by o sprawach europejskich opowiadać bardziej zrozumiałym dla obywateli językiem, oraz 
tłumaczył, że to miasta i regiony są liderami we wdrażaniu programów unijnych, a nie władze 
centralne.

Wiceprzewodniczący KE, choć rozumie problem deficytu demokratycznego Unii, wyjaśniał, 
dlaczego komisarze nie powinni być wybierani w wyborach bezpośrednich. Fakt, że komisarze 
są akceptowani przez Parlament Europejski, uznał za ważny i wystarczający czynnik ich 
demokratycznej legitymizacji. Gdyby pochodzili z wyborów powszechnych, mogliby przy 
podejmowaniu decyzji kierować się interesem kraju pochodzenia.

Najbliższe wybory do Europarlamentu będą testem dla Europejczyków – twierdził. Zobaczymy, 
jakie wartości są w nich zakorzenione. Czy Europejczycy wciąż wierzą w prawa człowieka, 
państwo prawa, integrację, czy też może więcej jest tych, którzy cenią inne wartości?

 

DIALOG OBYWATELSKI O PRZYSZŁOŚCI EUROPY 

Partner

Paneliści

• Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. 
zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności

Prowadzenie

• Wawrzyniec Smoczyński, dyrektor zarządzający, Polityka Insight
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Globalizacja, szybki postęp technologiczny oraz postępujący kryzys demograficzny powodują, 
że zaostrza się wojna o talenty – walka o pozyskiwanie i utrzymanie wykwalifikowanych 
pracowników. 

Dyskusja panelowa dotyczyła kluczowych wyzwań dla państw, regionów i miast związanych 
z przyciąganiem, rozwojem i utrzymaniem talentów. Dostrzeżono potrzebę poszukiwania 
rozwiązań służących wzmacnianiu umiejętności i warunków zabiegania o talenty, ale również 
ich rozwijania i zatrzymywania w kraju, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej 
gospodarki i rynku pracy. Służyć ma temu m.in. stworzenie środowiska przyjaznego dla biznesu 
oraz promowanie różnorodności w naszych miejscach pracy poprzez: krzewienie kultury 
integracyjnej, otwartość i międzykulturową wymianę pomiędzy państwami, inwestowanie 
w umiejętności i kompetencje oraz wspieranie bliskiej współpracy pomiędzy pracownikami, 
pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi.

Wyrazem tej diagnozy jest opracowanie i przyjęcie przez uczestników deklaracji, która ma 
rozpocząć rzeczową dyskusję i wesprzeć wypracowanie dobrych rozwiązań.

PANEL DYSKUSYJNY

MĄDRE ZARZĄDZANIE TALENTAMI. KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW 
A POLITYKA MIGRACYJNA

Paneliści

• Wiesław Byczkowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego

• Tomasz Drapiński, Director TTS Client Operations Head Treasury and Trade 
Services Poland

• Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

• Andrii Romanchuk, koordynator Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów, 
kierownik warszawskiego biura kancelarii EUCON

• Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco Poland

Prowadzenie

• Patryk Słowik, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna

Partnerzy
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Czwarta rewolucja przemysłowa zmusza firmy produkcyjne do szybkiego dostosowania się 
do zmian technologicznych, a system edukacji – do szczegółowego określenia kompetencji 
kluczowych dla dalszego rozwoju gospodarki. Inteligentna i elastyczna produkcja to domena 
sektora motoryzacyjnego, ale sektor ten musi się dostosować do wymogów rewolucji, 
podczas debaty zastanawiano się więc, jak będzie wyglądała jego przyszłość. 

Szybkie tempo rozwoju technologii to główne wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami, 
które chcą utrzymać swoją pozycję i wzmacniać przewagę konkurencyjną. W branży 
motoryzacyjnej, ale też we wszystkich branżach technologicznych czy przemysłowych, jest 
to bardzo widoczne. Wdrażanie nowych technologii jest tu silnie i wielostronnie powiązane 
z rewolucją w mobilności społeczeństw. Poważne nakłady na R&D, które są tu niezbędne, 
wymagają rozwiązań systemowych. Potrzeba zarówno współpracy z zagranicznymi 
partnerami, jak i reformy systemu edukacji, nowego rodzaju zarządzania wiedzą oraz zmian 
świadomości pracowników.

PANEL DYSKUSYJNY

MOBILNOŚĆ W ERZE CYFROWEJ

Paneliści

• Krystyna Boczkowska, prezes zarządu Robert Bosch Polska

• Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska

• Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton

• Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, były 
minister środowiska

• Monika Wilk, prezes Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prowadzenie

• Paweł Wideł, dyrektor ds. kontaktów z rządem w Opel Poland, prezes 
zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Partner instytucjonalnyPartner
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Potrzeba natychmiastowej i znacznej inwestycji w edukację, która pozwoli dostosować kadry 
do zmian na rynku pracy, to podstawowa teza płynąca z dyskusji. Istnieją jednak różnice 
poglądów wśród przedsiębiorców i związkowców, dotyczące w szczególności wyrównywania 
płac w Europie, czasu pracy czy wieku emerytalnego. 

Dyskutowano także o dostosowywaniu europejskiego modelu społecznego do wyzwań 
konkurencyjności globalnej, podkreślając, że potrzebna jest jego adaptacja, idąca w parze 
ze zmianami na rynku pracy. Będzie ona konieczna, by stworzyć warunki do innowacji, ale 
i konkurencji wobec Chin czy USA. Jednocześnie podkreślono, jak wielkim osiągnięciem 
jest europejski model socjalny. Jego fundamenty – zdaniem panelistów – powinny być 
nienaruszalne. 

Wśród wniosków płynących z debaty znalazły się: konieczność przeznaczania większej 
ilości środków z podatków na edukację i zatrudnienie ludzi zamiast na zapomogi społeczne, 
uwzględnienie problemu starzejącego się społeczeństwa w Europie oraz kwestii migracji.

PANEL DYSKUSYJNY

EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY – CZY STAĆ NAS NA JEGO 
UTRZYMANIE W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE?

Paneliści

• Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope

• Katarzyna Gardapkhadze, pierwsza zastępczyni dyrektora Biura Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka, OBWE

• Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

• Hans-Peter Klös, kierownik Działu Badań, Koloński Instytut Badań 
Ekonomicznych, IW

• Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A.

Wprowadzenie i podsumowanie

• Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim 
Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Prowadzenie

• Maciej Zakrocki, TOK FM

Partner
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W ramach panelu rozmawiano o wyzwaniach, przed jakimi stoi przemysł europejski w związku 
z jego przejściem na nową cyfrową technologię. 

Rewolucja 4.0 to krok dalej niż automatyzacja – to autonomiczne systemy wzajemnie ze sobą 
współpracujące i podejmujące niezależne decyzje. Ich poziom autonomii bezustannie rośnie, 
wypierając ludzi z najprostszych zajęć, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Firmy stają 
przed olbrzymim deficytem pracowników o wysokich kwalifikacjach, a jednocześnie muszą 
sobie radzić z pracownikami tracącymi zajęcie z powodu cyfrowego wykluczenia.

Utrzymanie konkurencyjności w takich warunkach wymaga opracowania polityki 
przemysłowej, szczególnie na poziomie europejskim, by wykorzystać szanse istniejące dzięki 
wspólnemu rynkowi. Poziom krajowy, chociaż ważny, by odpowiadać na potrzeby przemysłu 
choćby w kwestiach edukacji czy cyberbezpieczeństwa, jest niewystarczający ze względu 
na skalę działania konkurentów. Konieczne jest także włączenie w tę ewolucję mniejszych 
firm, którym się często wydaje, że problem dotyczy jedynie wielkich korporacji. Dlatego 
ważne jest, aby firmy z Europy Środkowej i Wschodniej nauczyły się lepiej wykorzystywać 
środki finansowe dostępne m.in. w ramach unijnego programu Horyzont 2020, stworzonego 
z myślą o inwestowaniu w innowacje oraz umiejętności pracowników, którzy muszą zdobywać 
nowe kompetencje, niezbędne do sprostania wymaganiom Przemysłu 4.0. Pociąg ruszył, 
a przetrwanie i sukces firm w UE zależy od tego, czy wskoczą do niego na czas.

PANEL DYSKUSYJNY 

CZY NOWA POLITYKA PRZEMYSŁOWA WZMOCNI UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Partner Partner 
merytoryczny

Partnerzy
wspierający

Partner
instytucjonalny

Paneliści

• Dominika Bettman, prezes Siemens Polska

• Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska

• Małgorzata Wadzińska, wiceprezes Związku Pracodawców Firm 
Produkcyjnych

• Fabian Zuleeg, dyrektor generalny i główny ekonomista European Policy 
Centre, EPC

Prowadzenie

• Dariusz Prosiecki, dziennikarz TVN24
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Uczestnicy sesji skupili się przede wszystkim na kształceniu przyszłych pokoleń. Usiłowano 
znaleźć rozwiązanie dla problemu, jakim jest akceptacja przeciętności. Pomimo wzrostu liczby 
szkół wyższych jest ona w kraju coraz bardziej powszechna. Podstawową sprawą jest więc 
wyrwanie się z przeciętności i zbudowanie prawdziwego sukcesu.

Zarówno w nauce, jak i w innych dziedzinach sukcesu nie buduje się indywidualnie, ale 
zespołowo. Potrzebna jest identyfikacja pionierów i liderów, ktoś musi bowiem wziąć na siebie 
ryzyko i myśleć o tym, gdzie chcemy być za 20 lat, często licząc się ze skokiem na głęboką 
wodę. Trzeba wykluczyć z zarządzania krótkowzroczne myślenie, zdecydować się na wyjście 
ze strefy komfortu i szukać ludzi najlepszych, najlepiej i najbardziej kreatywnie myślących. 

Kluczową rolę w zarządzaniu odgrywa otwartość i komunikacja międzyludzka, a także 
myślenie strategiczne w kwestiach ekspansji międzynarodowej. Fundamentalną sprawą jest 
dostrzeżenie potrzeby konkretnej specjalizacji każdego pracownika. Przykładowo, należy 
szkolić menedżerów projektów, którzy wezmą na siebie dopilnowanie wszystkich formalności, 
aby w tym czasie naukowcy mogli się zająć badaniami stricte naukowymi.

Paneliści

• Jacek Jemielity, profesor w Centrum Nowych Technologii UW

• Noemi Malska, Hyperion Alf

• Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA

• Artur Kupczunas, wiceprezes i CFO w Saule Technologies

Prowadzenie

• Sławomir S. Sikora, prezes zarządu Citi Handlowy

PANEL DYSKUSYJNY

POLSCY LIDERZY ZMIAN – JAK POLACY PCHNĄ ŚWIAT DO PRZODU 
W XXI WIEKU?

Partner Partner
merytoryczy
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Trudno wyobrazić sobie świat bez tworzyw sztucznych. Z pewnością będą one istniały 
w przyszłości, lecz ważne jest, aby udoskonalić zarządzanie ich obiegiem, od wytwarzania 
po recykling. Kwestia plastiku jest jednym z najczęściej omawianych elementów ekonomii 
cyrkularnej. Nie dotyczy to wyłącznie problematyki ochrony środowiska, lecz całego modelu 
gospodarczego, który może maksymalizować wartość dodaną.

Odzyskiwanie plastiku nie jest procesem łatwym, zależy bowiem od współdziałania: 
producentów – na każdym etapie łańcucha produkcji – wytwarzających produkty łatwe 
i opłacalne do przetworzenia, obywateli odpowiednio segregujących odpady w sposób 
nadający się do recyklingu oraz polityków tworzących warunki i zachęty dla powyższych grup 
do realizowania wymienionych zadań. 

Unia Europejska jest liderem ekonomii cyrkularnej, ale nie oznacza to, że nie musi wciąż 
wiele robić w tej dziedzinie. Jeśli będzie jako pierwsza wprowadzać regulacje w tym obszarze, 
zasady te mogą zacząć obowiązywać na całym świecie i to do nich będą się musieli dopasować 
pozostali. 

Partnerzy Partner
instytucjonalny

Partner
merytoryczny

PANEL DYSKUSYJNY

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – CZY TO POCZĄTEK KOŃCA 
ERY PLASTIKU?

Wykład wprowadzający 

•   Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. 
zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności 

Paneliści 

• Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA 
Polska

• Jan Dusík, dyrektor UNEP na Europę

• Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis

• Grzegorz Radziejewski, członek gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej Jyrkiego Katainena

• Marzena Sobczak, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

• Sławomir Mazurek, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Prowadzenie

• Joanna Popielawska, starszy analityk ds. europejskich, Polityka Insight 
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Uczestnicy panelu dyskutowali o procesie co-creation, czyli wzajemnego uczenia się od siebie, 
wspierania kreatywności i współdzielenia wiedzy. W tym procesie nie tylko firmy, ale także 
instytucje społeczne i samorządowe współpracują z przyszłymi użytkownikami, projektując 
rozwiązania, produkty i usługi skrojone na miarę ich obopólnych oczekiwań. Klienci otrzymują 
interesujący produkt, ale też czerpią satysfakcję ze współtworzenia nowych rozwiązań, 
odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom.

Podkreślono, że ideą tą należy się kierować w firmie od początku, tworząc z klientem relację 
oraz krok po kroku zbliżając się do ostatecznego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, 
które nie miałoby szans się pojawić w wyniku pracy stałego zespołu pracowników. 

Wskazywano na co-creation jako kompetencję przyszłości, a także na konieczność jej 
wykorzystania z perspektywy rozwoju miast czy działań samorządowych.

Dzięki tej strategii dialogu z odbiorcą i wymiany doświadczeń mamy realną szansę na 
współtworzenie rzeczywistości skrojonej na miarę naszych potrzeb, oczekiwań i marzeń. 

PANEL DYSKUSYJNY

SPOSÓB NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. PRZYWÓDZTWO 
I CO-CREATION

Paneliści

• Adam Ambrozik, prezes zarządu Związku Firm Produkcyjnych

• Tess Mateo, Senior Advisor w AQAL Capital

• Ewa Mikos, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemens

• Anna Miler, specjalistka ds. rozwoju start-upów w Gdańskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości STARTER

• Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

• Paulina Wilk, autorka, dziennikarka

Prowadzenie

• Katarzyna Młynek, dyrektor programowa w ośrodku THINKTANK

Partner Partner merytoryczny Partner instytucjonalny
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Firmy rodzinne mają duże znaczenie dla gospodarki ze względu na swoją liczebność 
i generowanie większości PKB. Ponadto, ich kapitał ma charakter lokalny i nie mają tendencji 
do zmiany geograficznej lokalizacji, przez co dają też gwarancję stabilności – zarówno 
zatrudnienia, jak i przychodów podatkowych dla państwa.

Przedsiębiorstwa rodzinne zderzają się jednak z uniwersalnym problemem sukcesji. Szacuje 
się, że ze względu na nieudaną sukcesję w UE rocznie przestaje funkcjonować około 150 
tysięcy firm, co przekłada się na utratę ponad 500 tysięcy miejsc pracy. Jest to o tyle istotne, 
że większość polskich firm prywatnych była zakładana na początku lat dziewięćdziesiątych, 
czeka nas zatem niebawem fala sukcesji. Pojawiają się pierwsze narzędzia prawne ułatwiające 
ten proces, ale główną barierą jest brak wiedzy i doświadczenia wśród przedsiębiorców.

Rząd dostrzega również znaczenie tej części gospodarki i przygotowuje odpowiednie 
rozwiązania, takie jak ustawa o sukcesji czy projekt fundacji rodzinnych, które mają zapewnić 
integralność firm rodzinnych w przypadku problemów z sukcesją. 

OKRĄGŁY STÓŁ

NEXTGEN – OKRĄGŁY STÓŁ FIRM RODZINNYCH O SUKCESJI 

Wprowadzenie

• Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris

Paneliści

• Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne

• Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii

• Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług

• Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

• Luiza Modzelewska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia 
Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

• Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris

• Radosław Ostrowski, Axelo, wspólnik zarządzający, adwokat

• Ewa Sobkiewicz, prezes zarządu Inicjatywa Firm Rodzinnych

• Roland Szymański, współwłaściciel firmy LARS, członek FBN Poland i FBN 
International NxG Leader Team

• Paweł Tomczykowski, partner zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Prowadzenie

• Paweł Zielewski, redaktor naczelny, „Forbes” Polska
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Gość honorowy

• Olav Myklebust, Ambasador Norwegii w Polsce

NORWESKI WIECZÓR NETWORKINGOWY

Drugiego dnia Europejskiego Forum Nowych Idei, jak zwykle, odbył się wieczór networkingowy, którego gospodarzem w tym roku była Norwegia. Wydarzenie było doskonałą okazją nie tylko do 
spotkań i dyskusji w nieformalnej atmosferze, ale również do zawarcia nowych znajomości. Wieczorna odsłona Pawilonu Nowych Idei oraz piękna sopocka plaża utworzyły dla spotkań liderów 
biznesu, polityki i nauki wyjątkowy klimat, w którym kontynuowano dyskusje toczące się podczas paneli.

Obecny na wieczorze Olav Myklebust, ambasador Norwegii w Polsce, powiedział, że współpraca między Polską a Norwegią układa się bardzo dobrze: blisko 100 tys. Polaków mieszka w Norwegii, 
kwitnie biznes, handel zagraniczny zwiększa obroty, ponad 300 firm norweskich zainwestowało w kraju nad Wisłą, a fundusze norweskie zmieniają polską rzeczywistość.

Uczestnicy kolacji mieli okazję skosztować norweskich specjałów i poznać tajniki przyrządzania oryginalnych potraw. Wieczór uświetnił również występ norweskiego zespołu Felix Peikli & Joe 
Doubleday’s Showtime Band.

Partner instytucjonalny
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Protekcjonizm XXI wieku, skutki renegocjacji umów handlowych, wprowadzenie nowych taryf 
celnych – czy grozi nam koniec WTO? Między innymi na to pytanie próbowali odpowiedzieć 
eksperci.

Uczestnicy byli zgodni co do tego, że rezultatu wojen handlowych nie można dziś dokładnie 
przewidzieć, ale w każdym układzie będzie on negatywny dla wszystkich. Podkreślono, 
że podwyższenie stawek celnych może się okazać jednym z elementów prowadzących do 
najcięższej wojny handlowej od czasów wielkiego kryzysu lat 30. Szkody gospodarcze będą 
odczuwalne nie tylko w USA, ale także poza ich granicami, w tym w UE i w Polsce. Może się 
tak stać dlatego, że jednym z ważniejszych impulsów amerykańskiej gospodarki jest właśnie 
eksport, który straciłby w wyniku wojen handlowych.

Paneliści zasygnalizowali, że wojny handlowe są symptomem bardziej złożonych problemów, 
od rosnącej geopolitycznej pozycji Chin, po zmieniający się dynamicznie charakter gospodarki 
(np. za sprawą cyfryzacji czy sztucznej inteligencji). Nie bez znaczenia jest także protekcjonizm 
w ramach Unii i nierównowaga handlowa Niemiec. Zaznaczono też, że międzynarodowy 
system oparty na WTO wymaga adaptacji. Protekcjonizm wynika w większym stopniu 
z sytuacji politycznej niż ekonomicznej i jest wynikiem rosnącego w różnych krajach 
niezadowolenia z tego, że nie wszyscy równo czerpią zyski z globalizacji.

PANEL DYSKUSYJNY

WOJNY HANDLOWE W XXI WIEKU – KTO ZYSKA, KTO STRACI? 

Paneliści

• Andrzej Lubowski, ekonomista, pisarz, publicysta

• Sean McGuire, dyrektor biura Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) 
w Brukseli

• Olaf Osica, dyrektor projektu „Rynki zagraniczne”, PTWP S.A.

• Luisa Santos, dyrektor ds. międzynarodowych, BusinessEurope

• Aneta Piątkowska, dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych  
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Powadzenie

• Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego
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Paneliści

• Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

• Tomasz Husak, szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług

• Krzysztof Jędrzejak, Fundacja Exorion

• Krzysztof Kanawka, Kosmonauta.net, Blue Dot Solutions, Space3ac

• Inna Uwarowa, koordynator projektu PW-Sat2, Politechnika Warszawska

Prowadzenie

• Paweł Ziemnicki, redaktor naczelny Space24.pl

Partner

PANEL DYSKUSYJNY

KOSMOS 4.0 – JAK WYNIEŚĆ BIZNES NA ORBITĘ?

Podczas panelu poświęconego unijnej polityce przestrzeni kosmicznej uczestnicy starali się 
odpowiedzieć na pytanie, jak polskie firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą się 
wpisać w globalne trendy rynku kosmicznego. 

Zwrócono uwagę, że Polska jest stosunkowo młodym graczem na tym rynku, a osiągnięcie 
ambitnego celu uzyskania trzyprocentowego udziału w europejskim rynku kosmicznym 
wymaga zaangażowania państwa, również w ramach krajowego Programu Kosmicznego.

Europejska Agencja Kosmiczna kończy już okres ochronny i polskie firmy będą musiały 
konkurować z europejskimi na równych warunkach, co – biorąc pod uwagę różnicę 
doświadczenia i kapitału – jest wyzwaniem. Konieczna jest więc inwestycja w edukację kadr 
mogących zapewnić rozwój polskiego przemysłu kosmicznego.

Ze względu na duże bariery kapitałowe w zakresie upstream (sprzętu wysyłanego w kosmos) 
i midstream (sprzętu wspierającego na ziemi) polskie firmy mogą zająć silną pozycję 
w obszarze downstream, czyli gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych i tworzenia 
na ich bazie produktów. Szansą jest też rozwijanie technologii w perspektywicznych niszach, 
w których zaczynają się specjalizować krajowe podmioty, takich jak robotyka, optoelektronika, 
systemy mikrosatelitarne i integracja małych satelitów czy rakiety suborbitalne.
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PANEL DYSKUSYJNY

WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA ZAGADNIENIE RÓWNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

Uczestnicy panelu dyskutowali o tym, jak niepokojącym zjawiskiem społecznym w ostatnim 
czasie są nierówności, które wiążą się nie tylko z ekonomią, ale także z nowymi technologiami. 
Internet, aplikacje i algorytmy mogą z jednej strony pomagać w ich przezwyciężaniu i służyć 
w walce ze stereotypami, z drugiej jednak są też ich nośnikami. 

Internet uświadamia, jak wiele dyskryminacji jest wciąż w społeczeństwach, czego dowodem 
są liczne wypowiedzi w mediach społecznościowych czy na forach, a jednocześnie pomaga 
w zwalczaniu jej poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne czy organizowanie się 
doświadczających złego traktowania osób. 

Podczas dyskusji podkreślono, że przy projektowaniu programów i tworzeniu algorytmów 
trzeba pamiętać, by uwzględniały one równe traktowanie. Przykładem może być zastosowanie 
sztucznej inteligencji w procesie rekrutacyjnym.

Dostrzeżono również potrzebę postawienia na edukację, by wykorzystać potencjał ludzi, 
przede wszystkim młodych, oraz potrzebę wyrównania szans poprzez tworzenie odpowiedniej 
infrastruktury, takiej jak szybki internet w każdej szkole.

Paneliści

• Marcin Bruszewski, współzałożyciel Social Wolves/Zwolnieni z Teorii

• Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

• Marta Poślad, dyrektorka ds. polityki publicznej na Europę Środkową 
w Google

• Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego 
Traktowania

Prowadzenie

• Łukasz Mężyk, redaktor, 300Polityka

Partner Partner instytucjonalny
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Uczestnicy porannego panelu dyskusyjnego EFNI na temat zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialności biznesu prezentowali bardzo jednolitą wizję i zgodnie wskazywali, że 
firmy przejmują odpowiedzialność za to, co się dzieje w świecie. Przedstawiciele zarówno 
międzynarodowych korporacji, jak i bardziej lokalnych firm tłumaczyli, że firmy odpowiadają 
nie tylko za produkt czy swoje działanie, ale ich oferta powinna się przyczyniać również 
do niwelowania nierówności, bezrobocia, głodu, a także rozwoju edukacji i świadomości 
ekologicznej.

Podczas panelu zaprezentowana została publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
poświęcona 17 Celom Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development 
Goals - SDGs). W 17 artykułach i wywiadach ze ekspertami z różnych dziedzin 
przedstawiono największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej 
realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który 
poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić 
się do wzmocnienia tego procesu. Autorzy podkreślają jednocześnie potrzebę synergii w tych 
działaniach, których skuteczność zależy od każdej jednostki, jako że każdy z nas, na każdym 
szczeblu - na poziomie pracownika i pracodawcy - ma wpływ na zrównoważony rozwój i musi 
mieć świadomość swoich decyzji.

PANEL DYSKUSYJNY 

ZRÓWNOWAŻONY PORZĄDEK ŚWIATA? ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
BIZNESU W REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Paneliści

• Dominika Bettman, prezes Siemens Polska

• Brendan Burns, członek Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego

• Renata Bielak, dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych, Główny 
Urząd Statystyczny

• Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA 
Polska

Prowadzenie

• Magdalena Krukowska, Forbes
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POWER SPEECH

O CZYM ŚWIADCZY OBECNA DYSKUSJA I PRZEBIEG 
NEGOCJACJI NAD WIELOLETNIMI RAMAMI 
FINANSOWYMI UE?

PANEL DYSKUSYJNY

INTELIGENTNE MIASTA PRZYSZŁOŚCI, 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A RYNEK REKLAMY

POWER SPEECH

DŁUGOWIECZNOŚĆ I ROBOTY W PRACY. CZEGO 
MUSIMY SIĘ NAUCZYĆ, ABY PRZETRWAĆ?

Jan Olbrycht przedstawił perspektywę negocjacji nad kolejnym budżetem UE.  Podkreślał, że rządy państw 
członkowskich, prowadząc rozmowy o planie finansowym, tak naprawdę dyskutują  o przyszłości Unii – jej 
priorytetach i kierunkach rozwoju. Jednocześnie ostrzegał, że sytuacja polityczna w Europie Środkowej daje 
podstawę dla nowego podejścia do  polityki spójności i czas tak hojnej jak do tej pory pomocy nowym państwom 
członkowskim się skończył.

W trzeciej części paneliści dyskutowali o miastach przyszłości, które ich zdaniem należy projektować przede 
wszystkim z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Jednocześnie powinny one łączyć rozwój infrastruktury 
z ochroną środowiska, dostępem do informacji i wspieraniem oddolnych mechanizmów decyzyjnych dla 
kształtowania wspólnot lokalnych.

Jowita Michalska nakreśliła w swym wystąpieniu fascynującą i prowokującą zarazem wizję łączącą długowieczność 
z postępem technologicznym i AI. Prelegentka zaznaczyła też, że robotyka coraz mocniej oddziałuje na medycynę. 
Jej zdaniem jesteśmy świadkami początku ery komputerów kwantowych, które dzięki swej mocy obliczeniowej 
przyspieszą rozwój AI.

• Jan Olbrycht, europoseł

Paneliści

• Michał Boni, europoseł

• Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK i Centrum Stosunków 
Międzynarodowych

• Piotr Gajek, prezes zarządu Synergic

• Michał Szymański, zastępca dyrektora w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni 

Prowadzenie

• Nino Dżikija, redaktor naczelna redakcji gospodarczej Wirtualnej Polski

• Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University

Partner Partner instytucjonalny
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PRZESTRZEŃ EFNI 2018

Europejskie Forum Nowych Idei od lat stanowi źródło inspiracji, wiedzy i nowych pomysłów. Forum, w swych założeniach, nie opiera się jedynie na panelach dyskusyjnych, ale również tworzy 
przestrzeń do zawierania cennych kontaktów, będącą zarówno miejscem swobodnej wymiany myśli, jak i pozwalającą na chwilę relaksu.   

Uczestnicy EFNI 2018 mogli bezpłatnie korzystać z kawiarni Starbucks, która działała dzięki partnerstwu z Citi Handlowy. W Centrum Konferencyjnym Sheraton mogliśmy podziwiać zabytkowego 
fiata i poznać historię polskiej motoryzacji. Przy Pawilonie Nowych Idei, we współpracy z Adecco i Dr Irena Eris, powstały strefy relaksu. Trzeciego dnia konferencji wybierające się na Galę 
Lewiatana uczestniczki Forum mogły skorzystać z usług wizażystek Dr Ireny Eris.

ŚWIAT W NOWEJ WERSJI. WIZJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ41
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Media przeszły w ostatnich latach poważną zmianę związaną z dostępem do treści 
w internecie. Nie tylko w Polsce czytelnicy zaczęli znacznie więcej korzystać z treści on-
line, kosztem wydań papierowych. To powoduje tabloidyzację, koncentrowanie się tylko na 
wybranych treściach (z pominięciem tematów szerszych, ogólnych), łatwiejsze wpływanie 
na treści (np. za pomocą botów) i pozwala na eksponowanie treści hejterskich. Dostępne on-
line darmowe treści docierają do szerokich mas, a publikacje dobrej jakości docierają tylko 
do czytelnika elitarnego. W efekcie tak konstruowane przekazy mediowe mogę stanowić 
zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania mechanizmów demokratycznych.

Istotne jest też ekonomiczne otoczenie, w którym funkcjonują media. Silne media wymagają 
silnych podstaw ekonomicznych, a w Polsce jest z tym problem. Niezależne dziennikarstwo 
nie jest możliwe bez dobrego modelu biznesowego, a wyzwań związanych z internetem nie 
można przeczekać. Przyszłość dobrej jakości dziennikarstwa zależy od rozpowszechnienia 
płatnych subskrypcji. Pozytywnym sygnałem może więc być rosnące grono osób, które są 
skłonne płacić za wysokiej jakości treści.

PANEL DYSKUSYJNY

MEDIA I DEMOKRACJA – JAK SIĘ ZMIENIA SPOŁECZNA ROLA MEDIÓW 
W WYNIKU CYFROWEJ TRANSFORMACJI? 

Paneliści

• Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny „Liberté!”

• Jarosław Kurski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety 
Wyborczej”

• Edyta Sadowska, szefowa pionu programowego, członkini zarządu nc+

• Cezary Szymanek, redaktor naczelny Rzeczpospolita.pl

Prowadzenie

• Łukasz Lipiński, redaktor naczelny Polityka.pl

Pi
ąt

ek
, 2

8 
w

rz
eś

ni
a 

20
18

WIĘCEJ NA:

ŚWIAT W NOWEJ WERSJI. WIZJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ43



Partner Partner instytucjonalny

Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw Europy. Tworzy to dużą presję 
na system emerytalny, ponieważ poziom emerytur zależy nie od formy systemu, ale od relacji 
pomiędzy liczbą osób pracujących a liczbą emerytów oraz efektywności pracy. Liczba seniorów 
będzie dynamicznie rosła, co musi być skompensowane większym obciążeniem pracujących 
i niższą stopą zastąpienia (stosunkiem emerytury do ostatniej wypłaty).

Przy tak niekorzystnych trendach przed załamaniem systemowym może nasz uchronić 
duże podniesienie wydajności pracy. To jednak nie będzie łatwe ze względu na niski poziom 
inwestycji wynikający z niskiego poziomu oszczędności. Rozwiązaniem tego problemu mogą 
być Pracownicze Programy Kapitałowe mające przekonać pracowników do dodatkowego 
oszczędzania dzięki zachętom fiskalnym. Na oszczędności, obok pracownika, będą się składać 
także pracodawca i państwo. Firmy patrzą jednak na to rozwiązanie z pewnym niepokojem. 
Jednym z powodów są koszty – zarówno bezpośrednie, jak i administracyjne.

SESJA PLENARNA

FINANSOWE ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI WOBEC WYZWAŃ 
DEMOGRAFICZNYCH EUROPY

Wystąpienie wprowadzające

• Teresa Czerwińska, minister finansów 

Paneliści

• Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

• Henryk Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris

• Bartosz Marczuk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

• Jan Prądzyński, prezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń

Prowadzenie

• Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan
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EMERGING MARKET CHAMPIONS

Partner

Po raz piąty przyznano nagrody Emerging Market Champions.

Wielton SA otrzymał nagrodę dla polskiej firmy, która odniosła sukces na rynkach zagranicznych. Jest to wyróżnienie za organiczny rozwój biznesu, za przekształcenie firmy rodzinnej w duże 
przedsiębiorstwo i za promocję Polski na świecie.

W kategorii najlepszej inwestycji zagranicznej w Polsce kapituła wyróżniła CEZ Polska sp. z  o.o. za konsekwentne inwestowanie w Polsce w energetykę przyjazną środowisku. 

W nowej kategorii e-commerce, utworzonej w tym roku, nagroda trafiła w ręce firmy CCC SA za użycie internetu i nowoczesnych technologii w rozwoju biznesu. 

Ideą konkursu Emerging Market Champions, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, jest wyłanianie i honorowanie liderów przedsiębiorczości rozwijających działalność 
poza granicami kraju. Nagroda jest przyznawana polskim firmom dokonującym ekspansji zagranicznej, a także podmiotom z rynków wschodzących, które z sukcesem inwestują w Polsce, 
przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego kraju.

Prowadzenie

• Andrzej Olechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy
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Partner Partner merytoryczny

SESJA PLENARNA

„NOWY PODZIAŁ ŚWIATA” UNIA EUROPEJSKA–USA–CHINY. 
CZY CYFRYZACJA POWSTRZYMA DEGLOBALIZACJĘ?

Paneliści 

• Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate School of Business

• Charles R. Johnston, dyrektor zarządzający International Government Affairs w Citi

• Paweł Świeboda, wicedyrektor Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej, EPSC, Komisja Europejska

Prowadzenie

• Andrzej Olechowski, przewodniczący rady nadzorczej, Citi Handlowy
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Silnik globalizacji krztusi się i gaśnie. Bezpośrednie inwestycje transgraniczne nie osiągnęły jeszcze poziomu z 2007 roku. Proces liberalizacji zatrzymał się z powodu nastrojów protekcjonistycznych 
i nacjonalistycznych. Co więcej, system światowej wymiany handlowej został zakwestionowany przez Stany Zjednoczone. O tym, jak będzie wyglądała globalna wymiana, zdecydują USA, Chiny 
i Unia Europejska.

Administracja amerykańska zmieniła podejście do wymiany międzynarodowej. Popularne stało się hasło: przede wszystkim Ameryka („America First”). Donald Trump jest wyczulony na 
równowagę w wymianie towarowej, ma obsesję na punkcie deficytu. Utożsamia gospodarkę z bezpieczeństwem państwa. Jeśli jakieś umowy handlowe jego zdaniem zagrażają Stanom 
Zjednoczonym, to należy je wypowiedzieć lub zmienić. Tak było z importem stali z Chin czy UE. Rząd amerykański kładzie nacisk na bezpieczeństwo narodowe, co wywołuje napięcia w wymianie 
handlowej. Podobne zjawisko zaczynamy też obserwować w Chinach, Japonii czy nawet w Niemczech. Może ono powodować erozje w handlu światowym. Jednak wiele środowisk w USA nie 
zgadza się z taką polityką.

Chiny deklarują, że nie chcą wojny handlowej i nowych podziałów, bo byłoby to bardzo niekorzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Popierają wymianę handlową i cenią sobie stabilność. 
Mimo że rozwijają się bardzo szybko i w wielu dziedzinach, także nowoczesnych technologii, dorównują największym potęgom gospodarczym, to zdaniem wielu nadal należą tylko do krajów 
rozwijających się. PKB jest wysoki, ale to nie jedyna miara oceny bogactwa, bo już dochód na jednego mieszkańca wynosi tylko 14 tys. dolarów, gdy tymczasem np. w Holandii – 50 tys. dolarów. 
W Chinach jest wielu ludzi bogatych, ale to tylko znikomy odsetek społeczeństwa. 400 mln ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Aż 50% chińskiego PKB wypracowują firmy z udziałem kapitału 
zagranicznego i to one w pierwszym rzędzie odczułyby skutki wojny handlowej. 

Europa opowiada się za dalszą liberalizacją handlu; multilateralizm ma wpisany w swoje DNA. UE ma podpisanych 70 umów handlowych z różnymi krajami. I to przynosi wymierne korzyści.

Jednocześnie technologia jak nigdy umyka prawodawstwu, a gospodarka cyfrowa zmienia handel, usługi czy produkcję w taki sposób, że może się okazać, że wystrzeli globalizację na zupełnie 
inną orbitę, nic sobie nie robiąc z protekcjonistycznych starań polityków.
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Partner Partner
merytoryczny

Partner
instytucjonalny

Żyjemy w świecie wielu sprzeczności. W tym samym momencie z jednej strony mierzymy się 
z problemem głodu, z drugiej – kraje wysokorozwinięte walczą z epidemią otyłości. Zdrowa 
dieta jest nierozerwalnie połączona z kwestią zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 
środowiska.

Tę skomplikowaną tematykę próbowali wyjaśnić reprezentanci zarówno producentów, 
sprzedawców, jak i konsumentów żywności oraz kilku powiązanych branż. Podkreślano wagę 
niezbędnych zmian w myśleniu o produkcji żywności oraz ograniczenia jej marnotrawienia 
do minimum. Konieczne jest również wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, 
a także wykorzystanie nowoczesnych technologii, które pozwolą na efektywniejszą produkcję 
i sprzedaż żywności przy jednoczesnym ograniczeniu marnotrawstwa. Przykładem takich 
działań jest aplikacja Tesco, która pozwoli na sprawne przekazywanie niesprzedanej żywności 
organizacjom charytatywnym.

Walka z problemem marnowania żywności i złym wpływem tego procederu na środowisko 
jest kwestią, w którą powinny się zaangażować wszystkie podmioty łańcucha dostaw, a także 
każdy konsument.

PANEL DYSKUSYJNY

ZJEŚĆ CIASTKO I MIEĆ CIASTKO – CZY ŻYWNOŚĆ MOŻE BYĆ 
JEDNOCZEŚNIE ZDROWA, NIEDROGA I WYTWARZANA W SPOSÓB 
ZRÓWNOWAŻONY?

Prowadzenie 

• Marta Dymek, kucharka i autorka, Jadłonomia

• Udo Hemmerling, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

• Jarosław Kacprzak, Future Processing Sp. z o.o.

• Matt Simister, CEO Tesco na Europę Środkową

• Elżbieta Świętek, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Circular Packaging Design 
Sp. z o.o.

Prowadzenie

• Krzysztof Bolesta, ekspert, Polityka Insight
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PANEL DYSKUSYJNY

JAK NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ MEDYCYNĘ?

Jakie korzyści niosą nowe technologie pacjentom, czyli każdemu z nas? Czy sami możemy 
być rękoma lekarza? Telemedycyna dostarcza nam pewnych narzędzi do stworzenia takiego 
świata, wciąż jednak potrzebujemy wielu zmian, które usprawnią system zdrowia. Aby 
diagnostyka była sprawniejsza, potrzeba odpowiedniej infrastruktury, przemian mentalności 
obywateli, tak by zyskali zaufanie do aplikacji medycznych czy sposobu kontaktowania 
się z lekarzem za pomocą czatów i wideorozmowów. Potrzeba także zmian prawnych, 
umożliwiających wykorzystywanie innowacji w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Testy sprawdzające w kilka minut stan zdrowia, urządzenia i aplikacje kontrolujące na bieżąco 
procesy w organizmie człowieka i ostrzegające opiekunów w sytuacjach kryzysowych to 
nie pieśń przyszłości, tylko oferta dostępna na rynku. Tych możliwości nie wykorzystujemy 
jeszcze w pełni z powodu barier występujących w społeczeństwie, w tym przede wszystkim 
nienadążającego za zmianami prawa.

Paneliści

• Maciej Adamkiewicz, prezes zarządu Adamed Pharma S.A.

• Michał Czarnuch, prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, partner 
w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

• Piotr Garstecki, Scope Fluidics, Bacteromic

• Edyta Kocyk, Prezes Sidly

• Dawid Nidzworski, SensDx, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

Prowadzenie

• Michał Boni, europoseł

Partnerzy Partner
merytoryczy
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Partner merytoryczny

Unia Europejska po brexicie będzie nadal istnieć. Największe obawy wzbudzają dominacja 
koalicji strefy euro, wizja Unii dwóch prędkości oraz problemy w wymianie międzynarodowej.

UE po brexicie będzie inna, ponieważ główny aktor wspierający metodę międzyrządową 
wychodzi ze Wspólnoty. W tej sytuacji nowa Unia zostanie zdominowana przez strefę 
euro i jej interesy, a Polska znajdzie się na marginesie. Europa wielu prędkości to naturalna 
konsekwencja brexitu.

Pomysł wybiórczego traktowania wspólnego rynku, przedstawiony w propozycji Chequers, 
nie jest akceptowany przez przedstawicieli UE. Spójność wspólnego rynku ma dla Komisji 
znaczenie fundamentalne. 

Brexit bez zawarcia porozumienia jest obecnie możliwy, stanowi jednak poważne zagrożenie 
dla Unii. Będzie również katastrofalny i asymetrycznie szkodliwy dla Wielkiej Brytanii. Może  
spowodować, że duża część przedsiębiorstw po prostu przestanie importować i eksportować. 
Jednym z rozwiązań jest umowa wzorowana na umowie CETA (Kanada – UE), ale będzie 
ona oznaczała gorsze warunki dla każdej gałęzi brytyjskiej gospodarki. Poszukiwanym 
rozwiązaniem pośrednim może być wprowadzenie okresów przejściowych, koniecznych dla 
pozyskania czasu.

Paneliści

• Stefaan De Rynck, doradca Michela Barniera, Komisja Europejska

• Sean McGuire, dyrektor biura Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego (CBI) 
w Brukseli

• Luisa Santos, dyrektor ds. międzynarodowych, BusinessEurope

• Fabian Zuleeg, dyrektor generalny i główny ekonomista European Policy 
Centre, EPC

• Jan Olbrycht, europoseł

Prowadzenie

• Paul Taylor, Politico

PANEL DYSKUSYJNY
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Partner instytucjonalny

Należy unikać patrzenia na bezpieczeństwo energetyczne w wąskim zakresie efektywności 
i handlu. Energia powinna być jednym z filarów Unii Europejskiej. Obecnie prowadzone są 
największe projekty reformacji energetycznej od czasów Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali, a pomimo wielu wyzwań i sceptycyzmu Unia Energetyczna to projekt, który został 
zrealizowany z prawdziwym sukcesem. Wyzwania, przed jakimi stoi obecnie, to wysokość cen 
energii oraz potrzeba modernizacji sektora.

Modernizacje przemysłu są niezbędne, ale konsekwencje społeczne mogą być trudne 
w początkowej fazie zmian, a w krajach takich jak Polska, gdzie węgiel jest podstawą 
energetyki, trzeba poszukiwać rozwiązań korzystnych dla społeczeństwa. Wszystkie kraje 
świata muszą się modernizować na wzór Europy, a także korzystać z nowych technologii 
i zielonych źródeł. W przeciwnym razie nie jest możliwe utrzymanie zdrowego klimatu. 

Niezbędna jest również dywersyfikacja źródeł, ale ceny energii poważnie rosną, co zagraża 
rozwojowi przemysłu, a tym samym i bezpieczeństwu energetycznemu. Koło się zamyka: 
koszty energii zależą od bezpieczeństwa dostaw, a cena zależy od transformacji i postępu. 
Jednolity unijny rynek może zmniejszyć te koszty. Wymaga to inwestycji w infrastrukturę, 
a także w nowe rozwiązania prawne.

PANEL DYSKUSYJNY

CZY BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE JEST BEZCENNE? POLITYKA 
ENERGETYCZNA UE: DOKONANIA, RYZYKA, WYZWANIA

Wprowadzenie

• Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii 
energetycznej 

Paneliści

• Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii

• Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii 
energetycznej

• Maxim Timchenko, dyrektor generalny, DTEK

• Tomasz Dąbrowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Prowadzenie

• Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
Parlament Europejski
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POWER SPEECH

JAK TECHNOLOGIA 5G MOŻE UTOROWAĆ 
DROGĘ FABRYKOM PRZYSZŁOŚCI?

POWER SPEECH

JAK TECHNOLOGIA MOŻE POMÓC 
SENIOROM ŻYĆ DŁUŻEJ I ZDROWIEJ - 
PRZYKŁAD Z CHIN

Przemówienie dra Muellera dotyczyło działań badawczych nad przemysłową infrastruktura 
łączności przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji bezprzewodowej 
i nowych technologii 5G. Rola 5G będzie jednym z kluczowych aspektów, które sprawią, że 
wysoce elastyczne fabryki przyszłości będą działać znacznie płynniej niż statyczne fabryki 
z przeszłości. 5G daje możliwość zorganizowania łączności bezprzewodowej dla szerokiego 
zakresu różnych zastosowań w przemyśle. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do 
konwergencji wielu różnych technologii komunikacyjnych, a tym samym znacznie zmniejszyć 
liczbę różnych stosowanych obecnie w przemyśle rozwiązań.

Możliwości jakie daje dziś technologia na styku z medycyną są niesamowite. Zwłaszcza 
w obszarze opieki zdrowotnej bardzo dużo się dziś dzieje, mamy sprzęt do samo-diagnozy, 
roboty, które przypominają o braniu lekarstw i mnóstwo dodatkowych możliwości 
zapobiegania chorobom. W Chinach ten problem jest wyjątkowo ważny, ponieważ ponad 
100 milionów seniorów żyje w małych miastach lub na wsiach, z daleka od swoich bliskich. 
Rozwiązanie, które proponuje firma Charlesa Barka - Hinounou, jest całym ekosystemem 
pozwalającym kontrolować stan zdrowia na odległość i w razie konieczności korzystać 
z pomocy lekarza. 

• Andreas Mueller, dyrektor ds. komunikacji i technologii sieciowej w Bosch 
Corporate Research oraz prezes 5G Alliance for Connected Industries and 
Automation (5G-ACIA)

Prowadzenie

• Paweł Wideł, prezes Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji 
i Artykułów Przemysłowych

• Charles Bark, przedsiębiorca, współzałożyciel Hinounou Intelligent Robot

Prowadzenie

• Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University

Partner instytucjonalny
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POWER SPEECH

JEDNOROŻEC I SMOK: JAK WEJŚĆ NA 
CHIŃSKI RYNEK WZROSTU?

POWER SPEECH

10 LAT PO GLOBALNYM KRYZYSIE 
FINANSOWYM... 20 LAT PO KRYZYSIE 
FINANSOWYM W AZJI

Z populacją ponad 1,3 miliarda i 1 miliardem cyber-obywateli, z PKB stanowiącym 1/5 
światowej produkcji, Chiny są obecnie drugą największą gospodarką na świecie.Nie ulega 
wątpliwości, że to niezwykle dynamicznie rozwijający się rynek.

Światowi liderzy biznesu uważają Chiny za kluczowy rynek w swoich globalnych strategiach 
biznesowych. Biorąc pod uwagę jego potencjał, dla ambitnych przedsiębiorców na całym 
świecie ważne jest również zrozumienie sposobu prowadzenia działalności w Chinach. 
Wejście na rynek chiński staje się koniecznością, ale wiąże się również z wieloma wyzwaniami, 
które są wciąż przed nami.

• Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate 
School of Business

• Kelvin Tay, dyrektor zarządzający ds. inwestycji regionalnych, UBS Singapur

Prowadzenie

• Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Pomorza

Partnerzy

WIĘCEJ NA:

NOWY GLOBALNY PORZĄDEK CZY NOWY GLOBALNY BAŁAGAN? 54



Dokonująca się rewolucja cyfrowa stawia przed nami wyzwania związane z kształceniem nas 
samych oraz naszych dzieci. Uniwersytety, jakie znamy obecnie, mogą zniknąć, zastąpione 
przez uczelnie korporacyjne. Rozwój technologii i sztucznej inteligencji prowadzi nas do 
pytania, jaką przewagę konkurencyjną mamy nad maszynami i jak możemy ją wykorzystać 
w procesie edukacji. 

Przewiduje się, że do 2030 roku zniknie 15% stanowisk, ponieważ zostaną zastąpione przez 
technologię. Nie znaczy to jednak, że ludzka praca stanie się zbędna. Na znaczeniu zyskają 
kompetencje miękkie – kreatywność, inteligencja emocjonalna, zdolność funkcjonowania 
w grupie, charyzma, a także te związane z wymiarem etycznym i profesjonalizmem. To one 
pozwolą nam wygrać na rynku z robotami. 

W przyszłości w edukacji kluczowe będą takie elementy jak demokratyzacja wiedzy, czyli 
powszechny dostęp do wyników najnowszych badań, nauka uczenia się przez całe życie, 
interdyscyplinarność, która rozwija wyobraźnię poprzez konfrontowanie się z perspektywami  
w innych dziedzinach, oraz umiejętność krytycznego myślenia.

PANEL DYSKUSYJNY

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI – CZEGO UCZYĆ LUDZI, GDY MASZYNY 
UCZĄ SIĘ SAME?

Paneliści

• Magdalena Hernandez, dyrektor ACCA na regiony CEE i CIS

• Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa wyższego

• Robert Kozielski, Katedra Marketingu, dyrektor Polsko-Amerykańskiego 
Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim

• Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University

• Marta Poślad, dyrektorka ds. polityki publicznej na Europę Środkową 
w Google

Prowadzenie

• Jarosław Płuciennik, prorektor ds. programów i jakości kształcenia 
UŁ 2012-2016, polski kulturoznawca, literaturoznawca, historyk idei, 
kognitywista

Partnerzy
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Rynek w Chinach przyciąga nowe inwestycje, ponieważ poziom regulacji nie jest tak duży 
jak w Unii Europejskiej. Dodatkowo elastyczność konsumentów, którzy chętnie dostosowują 
swoje przyzwyczajenia do nowo dostępnych produktów, dostępność siły roboczej i imponujące 
nakłady na badania i rozwój pozwalają Chinom na ciągłe zwiększanie swojego potencjału.

Chiny przekonują, że nie prowadzą inwestycji gospodarczych w celach ekspansji. Chińskie 
inwestycje w Afryce nie wynikają z pragnienia dominacji. Chińczycy widzą w Afryce potencjał 
i nowe możliwości podejmowania współpracy gospodarczej. Chińczycy podkreślają, że 
nie używają też siły militarnej w celach ekspansywnych, bo zarówno w przeszłości, jak 
i współcześnie nie mają tendencji do dominacji. Szczególnie że Chiny są zaawansowane 
technologicznie, a stopień badań i zastosowania sztucznej inteligencji jest na wyższym 
poziomie niż średnia europejska.

Jednocześnie Chiny z admiracją patrzą na politykę socjalną w UE i zasady państwa dobrobytu.  
Dostrzegają też, że Europejczycy – w przeciwieństwie do Amerykanów – mają wolę 
współpracy z Chinami i potrafią docenić chińską kulturę, co stanowi dla nich ogromną wartość. 
Europejczycy jednak nieufnie patrzą na gwałtowny rozwój Państwa Środka. Głównym 
powodem jest „czajnizm” (termin użyty przez prof. Kołodko) - specyficzny system polityczno-
gospodarczy, w którym gospodarka jest otwarta na świat, ale władza pozostaje w ręku jednej 
partii. Autorytarne rządy i podporządkowanie biznesu polityce niepokoją Zachód, który coraz 
częściej stawia pytania o rzeczywiste intencje Chin w XXI wieku. Nie można wykluczyć, że ich 
marsz ku światowej supremacji doprowadzi do działań odwetowych USA nie tylko w obszarze 
handlu.

PANEL DYSKUSYJNY

CZY CHINY SĄ NAJPOTĘŻNIEJSZYM KRAJEM NA ŚWIECIE?

Paneliści

• Charles Bark, przedsiębiorca, współzałożyciel Hinounou Intelligent Robot

• Ji Bo, główny przedstawiciel i zastępca dziekana, Cheung Kong Graduate 
School of Business

• Kelvin Tay, dyrektor zarządzający ds. inwestycji regionalnych, UBS Singapur

• Grzegorz Witold Kołodko, profesor, dyrektor Centrum Badawczego 
Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, 
b. wicepremier i minister finansów

Prowadzenie

• Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK i Centrum Stosunków 
Międzynarodowych

Partner
merytoryczny
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SPOTKANIA ZAMKNIĘTE

Spotkanie w wąskim gronie z decydentami reprezentującymi krajowe, unijne i globalne instytucje to doskonała okazja do stworzenia relacji i omówienia palących kwestii. Z tego powodu w ramach 
EFNI każdego roku organizowane są spotkania zamknięte, w których przewidziany jest udział przedstawicieli partnerów Forum. W trakcie tegorocznej edycji Forum zorganizowano m.in.:

1. Spotkanie biznesowe z udziałem Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju

2. Śniadanie biznesowe zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Agencję Rozwoju Pomorza – „Szanse inwestycyjne na Pomorzu”

3. Lunch biznesowy z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług

4. Lunch biznesowy z udziałem Jyrki Katainena, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza UE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności 

5. UBS Singapur – spotkanie zamknięte dotyczące perspektyw polsko-azjatyckiej współpracy biznesowej
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ROZMOWY NOCNYCH MARKÓW

Współczesna Ameryka, demokracja, ale także podejście do życia oraz osoby, które były nam bliskie i których nie ma już wśród nas – między innymi o tym dyskutowano w ramach tegorocznych 
spotkań Nocnych Marków. Atmosfera off the record, ciekawi goście i nurtujące tematy wzbogaciły przebieg EFNI 2018, pokazując jednocześnie, że ważne części programu Forum mogą się 
odbywać praktycznie o każdej porze i cieszyć zarazem dużym zainteresowaniem. 

Czy rozumiemy Amerykę? Rozmowa o sytuacji w USA z udziałem Andrzeja Lubowskiego 
i Doroty Warakomskiej

Ewa Ewart odkrywa. Spotkanie z dziennikarką i reżyserką filmów dokumentalnych. 
Prowadzenie: Beata Stelmach

Warto żyć! Rozmawiają Lejb Fogelman i Magdalena Środa

Kora. Wspomnienie. Spotkanie z udziałem Katarzyny Litwin, Mateusza Jackowskiego, 
Grażyny Torbickiej, Magdaleny Środy i Henryki Bochniarz

Rozmowa o demokracji z Wojciechem Sadurskim i Radosławem Markowskim 

Czy Koalicja Obywatelska jest potrzebna Polsce? Dyskusja z udziałem Katarzyny Lubnauer, 
Barbary Nowackiej i Grzegorza Schetyny. Prowadzenie: Konrad Piasecki, dziennikarz TVN
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SPOTKANIA Z PANELISTAMI I AUTORAMI KSIĄŻEK

Czy Chiny zbawią świat? Kim tak naprawdę są polscy przedsiębiorcy? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi paneliści EFNI oraz autorzy książek. Dwa dni spotkań i dyskusji dawały możliwość 
zarówno zgłębienia ciekawych tematów, jak i skonfrontowania własnego zdania z reprezentantami świata mediów, nauki i biznesu.   

Prezentacja raportu „Badamy geny”. Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych 
w Deloitte Polska, i Anna Wójcicka, Warsaw Genomics

„Co się stanie z Ameryką?”. Spotkanie z autorką książki, Dorotą Warakomską, dziennikarką, 
publicystką, prezeską Kongresu Kobiet. Prowadzenie: Małgorzata Bonikowska, prezes 
THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych

„Nigdy nie jesteśmy bezradni”. Rozmowa z Henrykiem Wujcem o książce „Rozmowy 
o odpowiedzialności”. Prowadzenie: Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK i Centrum 
Stosunków Międzynarodowych

„Jak umierają demokracje?”. Rozmowa o książce „How Democracies Die” z udziałem 
Wojciecha Sadurskiego, profesor filozofii prawa Uniwersytetu Sydnejskiego i profesor 
Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Tomasza Kamińskiego, adiunkta 
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego 
i redaktora polskiego wydania książki
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„Demokratyczny audyt Polski”. Rozmowa nt. książki z Radosławem Markowskim, dyrekto-
rem Centrum Studiów nad Demokracją w SWPS i Lechem Pilawskim, doradcą Prezydent 
Konfederacji Lewiatan

„Zrozumieć Europę Środkową”. Rozmowa z redaktorem naczelnym książki „Understanding 
Central Europe” Wojciechem Przybylskim, prezesem Fundacji ResPublica

„Czy Chiny zbawią świat?”. Spotkanie z autorem książki, Grzegorzem Witoldem Kołodko, 
profesorem, dyrektorem Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER 
w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzenie: Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna 
EurActiv.pl

„Przedsiębiorca odczarowany. Kim są polscy przedsiębiorcy?” Prezentacja Raportu Polskiej 
Rady Biznesu. Spotkanie z Januszem Jankowiakiem, głównym ekonomistą Polskiej Rady 
Biznesu i Adamem Czerniakiem, głównym ekonomistą Polityka Insight
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ZATOKI DIALOGU

Europejskie Forum Nowych Idei to nie tylko panele dyskusyjne i sesje plenarne, ale też spotkania otwarte, dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Tradycyjnie uczestnicy Forum wraz 
z mieszkańcami Sopotu brali udział w Zatokach Dialogu odbywających się na Skwerze Kuracyjnym. Wśród poruszanych kwestii nie zabrakło polityki, szeroko pojętych wyzwań, a także edukacji 
i pracy stanowiących istotne części życia społecznego.  

Polska w Europie. Euro w portfelu. Spotkanie z Dariuszem Rosatim, europosłem. 
Prowadzenie: Mikołaj Kunica, dyrektor zarządzający i redaktor naczelny obszaru biznes 
i finanse, Wirtualna Polska

Nigdy nie jesteśmy bezradni. Spotkanie z Henrykiem Wujcem. Prowadzenie: Konrad Piasecki, 
dziennikarz, TVN24
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Miasto otwarte, zapobieganie wykluczeniom. Spotkanie z Jackiem Karnowskim, 
prezydentem Sopotu i Michałem Bonim, europosłem  Prowadzenie: Mikołaj Chrzan, redaktor 
naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto

Czy demokracje umierają? Rozmowa z udziałem Wojciecha Sadurskiego, profesora filozofii 
prawa Uniwersytetu Sydnejskiego i profesora Centrum Europejskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego i Radosława Markowskiego, dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją 
w SWPS

Równość. Rozmowa z udziałem Małgorzaty Fuszary i Doroty Warakomskiej. Prowadzenie: 
Aleksandra Klich, redaktor naczelna Wysokich Obcasów, zastępczyni redaktora naczelnego 
Gazety Wyborczej

Edukacja i praca. Spotkanie z Magdaleną Środą. Prowadzenie: Dorota Warakomska

Przedsiębiorczość i gospodarka. Rozmowa z Andrzejem Olechowskim i Henryką Bochniarz. 
Prowadzenie: Konrad Piasecki, dziennikarz, TVN24

Dialog. Rozmowa z udziałem Doroty Gardias i Jacka Męciny. Prowadzenie: Maciej Głogowski, 
TOK FM
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Unia Europejska powstała nie po to, by ujarzmiać inne państwa i pozbawiać je suwerenności. 
To nie nowa odsłona Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a unijni komisarze to nie 
byli sowieccy sekretarze partyjni. UE nie wysyła czołgów na przeciwników. Jej istnienie opiera 
się na wolnej woli wolnych narodów – powiedział Pat Cox, były przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, w czasie gali zamknięcia Europejskiego Forum Nowych Idei, którego 
organizatorem była Konfederacja Lewiatan.

– Nas nie trzeba budzić, nas nie trzeba namawiać, żeby rozmawiać i krzyczeć. Mamy 
świadomość zagrożeń, nie siedzimy cicho – odpowiedziała w swoim wystąpieniu na 
zakończenie EFNI Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

W czasie ceremonii zamknięcia EFNI głos zabrali również Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Markus Beyrer, dyrektor 
generalny BusinessEurope, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, oraz Paweł Orłowski, 
wicemarszałek województwa pomorskiego.

Gość specjalny EFNI Pat Cox apelował do przedstawicieli biznesu, w kontekście wydarzeń 
w Europie i w Polsce, aby się obudzili, nie przespali przyszłości, aby zaangażowali się w zmiany, 
zanim będzie za późno. Przestrzegał przed nacjonalizmem, populizmem i protekcjonizmem. – 
Boję się silnych liderów i słabych instytucji. Nie pozwólcie, aby ksenofobiczni politycy uczyli 
was patriotyzmu – dodał.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, która też była gościem 
specjalnym gali zamknięcia, podkreśliła, że w ostatnich latach Polska utraciła zdolność 
wpływania na najważniejsze sprawy w głównym nurcie europejskiej polityki. – Od jakiegoś 
czasu przedstawiciele rządu chwalą się, że wreszcie Polska wstała z kolan. Tymczasem 
prawda jest taka, że nigdy wcześniej nie była tak na kolanach jak ostatnio – dodała.

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI

Gospodarze

• Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope

• Henryka Bochniarz, wiceprezydent BusinessEurope, prezydent Konfederacji 
Lewiatan

• Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
Parlament Europejski

• Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

• Paweł Orłowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Goście specjalni

• Pat Cox, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego

• Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług

Henryka Bochniarz, wiceprezydent 
BusinessEurope, prezydent Konfederacji Lewiatan

Pat Cox, były przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego

Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz ds. 
rynku wewnętrznego i usług

WIĘCEJ NA:
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Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, Parlament Europejski

Markus Beyrer, dyrektor generalny 
BusinessEurope

Paweł Orłowski, wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
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GALA JUBILEUSZOWA KONFEDERACJI LEWIATAN
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Piątkowy wieczór upłynął pod znakiem Jubileuszu Konfederacji Lewiatan. Świętowaliśmy dwudziestolecie działalności, jednak jubileusz jest podwójny – Konfederacja Lewiatan kontynuuje 
bowiem tradycje przedwojennego Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, założonego przez Andrzeja Wierzbickiego w 1919 roku. Na Skwerze Kuracyjnym 
przyjęty został Manifest na Stulecie, odczytany wspólnie przez wiceprezydentów Konfederacji – Beatę Stelmach oraz Macieja Wituckiego. Następnie mieszkańcy i turyści oraz goście Konfederacji 
wspólnie tworzyli Drzewo Myśli. Każdy mógł dokończyć zdanie „W moim życiu ważne jest...” i po zapisaniu swojej myśli zawiesić kartkę na symbolicznym drzewie. Ideą było stworzenie niezwykłej 
okazji do poznania się i poszukania tego, co nas łączy. Ostatnim punktem spotkania na Skwerze był recital Igora Herbuta. 
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W Pawilonie Nowych Idei odbyła się Gala Jubileuszowa, podczas której w jubileuszowym filmie pokazano warte przypomnienia materiały z archiwów Lewiatana. Podczas Gali toasty wznosili 
przyjaciele Konfederacji, m.in. Agnieszka Holland, Leszek Balcerowicz, Henryk Orfinger, Jacek Szwajcowski oraz Michał Boni, a każdy gość mógł złożyć Lewiatanowi życzenia, wpisując je do 
Jubileuszowej Księgi. W świat międzywojnia, czasu, w którym powstał przedwojenny Lewiatan, przeniósł uczestników koncert wybitnych polskich muzyków jazzowych: Jana Emila Młynarskiego 
i Marcina Maseckiego. 
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