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RELACJE

LIDER CZY STATYSTA?
EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE

EFNI 2012 PERsPEktywA biznEsu
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EFNI 2012 ZA NAMI

Gdy w końcu września dyskutowaliśmy w Sopocie o miejscu i roli Europy  
w świecie, o jej obowiązkach i interesach, na ulice Starego Kontynentu wyległy 
tłumy wzburzonych obywateli. Pełni obaw o przyszłość demonstrowali swój sprzeciw 
wobec działań polityków, biznesu, decyzji Brukseli.

To już nie tylko ostrzeżenie, ale sygnał alarmowy, że nie można dłużej czekać  
z wdrażaniem zmian. Wiele z nich sugerowaliśmy już w ubiegłorocznych rekomenda-
cjach Forum. Podczas tegorocznych debat padły nie mniej ważne sugestie, a reko-
mendacje przygotowaliśmy nie tylko z myślą o rozwiązaniu kryzysu gospodarczego, 
ale też o wyhamowaniu nabierającego tempa kryzysu społecznego. Pora teraz na 
polityków, oby chcieli i potrafili wdrożyć je w życie.

Zintegrowana Europa, projekt urzeczywistniający marzenia wielu pokoleń Europej-
czyków i będący wzorcem dla innych kręgów cywilizacyjnych, chwieje się i drży w po-
sadach. Dlatego w Sopocie dyskutowaliśmy, co zrobić, by Europa utrzymała pozycję 
lidera. Jej wartości i cele – dobrobyt i solidarność – rozpadają się na naszych oczach. 
Dlatego zastanawialiśmy się, co zrobić, by ratować europejski projekt. W ostatnich 
kilku latach dramatycznej próbie poddawana jest rola państwa i jego relacje z oby-
watelami. Dlatego staraliśmy określić, jak powinien wyglądać model państwa, które 
sprosta wyzwaniom gospodarki, presji rynków i oczekiwaniom obywateli.

Ponad 1100 wybitnych umysłów z Polski, Europy i świata przez trzy dni, w kilku-
dziesięciu debatach spierało się, wymieniało przemyślenia, prowadziło inspirujący 
dialog. Jego wynikiem jest Deklaracja sopocka 2012 i plik rekomendacji, które  
podobnie jak w roku ubiegłym, przekażemy władzom Unii Europejskiej i rządom 
państw członkowskich.

Popularne przekonanie głosi, że druga edycja imprezy jest kluczowa dla  
powodzenia projektu. Sądząc po opiniach, jakie do nas docierają, wyszliśmy  
z tej próby zwycięsko. Z nieukrywaną satysfakcją już dziś zapraszamy więc  
Państwa na trzecią edycję Europejskiego Forum Nowych Idei w dniach  
25-27 września 2013 roku.

Jerzy Buzek
Przewodniczący Rady Programowej  
Europejskiego Forum Nowych Idei

Henryka Bochniarz
Prezydent Polskiej Konfederacji  
Pracodawców Prywatnych Lewiatan
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OPINIE O EFNI

Günter Verheugen,  
Profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina,  
b. wiceprezydent Komisji Europejskiej, Niemcy

Europejskie Forum Nowych Idei 2012 było zauważalnym udoskonaleniem wydarzenia  
z zeszłego roku, które i tak już było znakomite. Forum zyskało szczególnie dzięki nasta-
wieniu na przyszłość Unii oraz zaproszeniu wielu wybitnych gości i panelistów. Świet-
nym pomysłem było zaprezentowanie kraju jako gościa specjalnego – w tym roku była 
to Turcja. Polecam kontynuowanie tej koncepcji w kolejnych edycjach. Różnorodność 
wydarzeń programowych była niezmiernie atrakcyjna, zarówno dla panelistów, jak  
i dla gości. Forum zyskałoby jeszcze o wiele więcej, jeśli pojawiłoby się więcej naprawdę 
nowych idei dla Europy. Rozważyłbym również dodatkowe wzbogacenie forum poprzez 
zaproszenie większej liczby panelistów, którzy nie są praktykującymi lub byłymi polity-
kami, lecz na przykład naukowcami lub artystami. 

Paul H. Dembinski,  
Dyrektor Obserwatorium Finansów, Genewa, Szwajcaria

Zorganizowane z dużym rozmachem EFNI jest miejscem, które pobudza i skła-
nia każdego do krytycznej refleksji nad jego własnym sposobem myślenia. Innymi  
słowy ENFI daje okazje nie tylko na odnowienie i pogłębienie rozumienia kluczowych 
dla Polski, Europy i świata wyzwań i problemów, ale również pozwala na wymianę 
poglądów z ważnymi aktorami życia politycznego, akademickiego i gospodarczego. 
Wspaniały kadr sopockiego morza i nader efektywną ale i dyskretna organizacja  
nadają całości unikalny charakter. 

Arjun Gupta,  
Chief Believer, TeleSoft Partners, USA

Europejskie Forum Nowych Idei zgromadziło wyjątkowe grono ekspertów z dziedziny 
polityki i innych uczestników życia politycznego oraz świata ekonomii. EFNI podjęło 
temat najpilniejszych zagadnień stojących przed Europą i wyznaczyło ambitną ścież-
kę na przyszłość. Cieszę się, że mogę wspierać wizję i inicjatywy EFNI. 

Jacek Krawiec,  
Prezes Zarządu PKN ORLEN SA 

Unia Europejska wymaga pilnego zdefiniowania narzędzi, które wzmocnią stabilność 
mechanizmów wspólnotowych, w tym nowego modelu społecznego: efektywnego, 
dostosowanego do współczesnego modelu kapitalizmu, tworzącego wsparcie dla  
demokracji i rynku, umożliwiającego odbudowę słabnącej klasy średniej. 

Andrzej Klesyk,  
Prezes Zarządu PZU SA

Deklaracja Sopocka, którą po raz kolejny wypracowaliśmy podczas EFNI jest silnym 
głosem środowisk biznesu w dyskusji nad przyszłym kształtem Europy oraz sposo-
bami wyjścia z kryzysu. Kluczową sprawą jest jednak to, aby rekomendacje w niej 
zawarte stały się drogowskazem do podejmowania realnych decyzji przez polityków.

George Friedman,  
Prezes Stratfor, USA

Spotkanie z Europejczykami, którzy posiadają głębokie osobiste i emocjonalne przy-
wiązanie do Unii Europejskiej było cennym i odkrywczym przeżyciem. Zdobyłem głęb-
sze zrozumienie dla intensywności wysiłków w rozwiązanie problemów Unii Euro-
pejskiej. Pomimo, że nie jest jasne, czy te wysiłki okażą się sukcesem, wyjechałem  
z głębokim zrozumieniem, dlaczego będą one kontynuowane. 

Maciej Witucki,  
Prezes Orange Polska

Nie udało nam się zakończyć kryzysu, wypracować podmiotowości Unii w świecie, ani 
podnieść konkurencyjności naszych gospodarek. Natomiast jeżeli pierwszym krokiem 
do rozwiązania problemów jest ich właściwa diagnoza to w Sopocie zrobiliśmy krok 
siedmiomilowy ku lepszej przyszłości Europy i świata.

Andrzej Godlewski,  
Zastępca dyrektora Programu 1 Telewizji Polskiej SA

Danuta Hübner,  
Posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca  

Komisji Rozwoju Regionalnego PE

Zbigniew Brzeziński, Lech Wałęsa, Michaił Gorbaczow, Bernard-Henri Lévy – gdzie 
na świecie można było w tym roku spotkać ich w jednym miejscu i czasie? Spokojnie 
posłuchać ich myśli i porozmawiać? We wrześniu możliwe to było na EFNI w Sopo-
cie. Wystąpienia prominentnych gości, którzy zmienili losy świata, pokazały, że wciąż 
mają nam wiele do przekazania. Artystyczna instalacja przypominała o znaczeniu 
dobra, piękna i prawdy. Europejskie Forum Nowych Idei to już „must”. 

Kolejna edycja EFNI okazała się sukcesem. Forum jest cennym wkładem w innowa-
cyjność myślenia i w szukanie rozwiązań politycznych i gospodarczych dla pokryzyso-
wej Europy. Debaty sopockie stają się już polską „marką”, pewnym wzorem, jak należy 
debatować nad najważniejszymi wyzwaniami dla Europy, ale także i świata. 
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Attilio Celant,  
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Ekonomii Uniwersytetu  

La Sapienza w Rzymie, Włochy

Europejskie Forum Nowych Idei świadczy o niezwykłej intuicji i stanowi doskonałą 
realizację naukowej i społecznej debaty. W Sopocie miało się niepomierną okazję 
do wymiany idei, doświadczeń, celów i wyników polityki prowadzonej przez różne 
kraje świata. Z wielką przyjemnością uczestniczyłem w wydarzeniach programowych, 
jak również w rozmowach toczących się wokół tych wydarzeń. W Sopocie stworzo-
no doskonałą okazję do spotkania się z interesariuszami różnych dziedzin w bardzo 
unikalnym otoczeniu. To było naprawdę wspaniałe.

Xavier Devictor,  
Dyrektor oddziału Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, Francja

Wspaniałe wydarzenie. Szerokie gremium decydentów. Interesujący goście i stymulu-
jące dyskusje. Przyjemna lokalizacja. Bardzo dobra logistyka. Zdecydowanie polecam 
uczestnictwo. 

Rohini Anand,  
Pierwsza wiceprezes Sodexo, USA

Wspaniała konferencja! Jedna z najlepiej zorganizowanych konferencji, w której 
uczestniczyłam. Gratulacje!

Nadia Arbatova,  
Politolog, dyrektor Departamentu Europejskich Studiów  

Politycznych Rosyjskiej Akademii Nauk

EFNI to jedno z najważniejszych wydarzeń intelektualnych. Wiele nauczyłam się  
od swoich koleżanek i kolegów. 

Mark Brailey,  
Dyrektor ds. strategii Intel Corporation na Europę,  

Bliski Wschód i Afrykę, Wielka Brytania

Phillip Blond,  
Filozof, dyrektor think tanku ResPublica, Wielka Brytania

Ja również jestem pod wielkim wrażeniem konferencji. Było ogromną przyjemnością 
poznać tak wiele wybitnych osób i posłuchać tylu dobrych pomysłów. 

Garry Jacobs,  
Prezes Zarządu World Academy of Art & Science, USA

Grzegorz Hajdarowicz,  
Prezes Zarządu Presspublica Sp. z o.o.

Irene Natividad
Prezydentka Global Summit of Women, USA

Pod względem intelektualnym był to niezmierny wysiłek w zdefiniowanie ważnych  
tematów i obaw, różnych perspektyw i przeciwstawnych punktów widzenia, a wszyst-
ko po to, aby dostarczyć całą gamę stymulujących pomysłów. Było mi niezmiernie 
miło uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

EFNI to kreatywna i potrzebna inicjatywa z udziałem wielu wybitnych osób. Organi-
zatorzy nie zawahali się zaprosić George’a Friedmana, który jasno pokazał kres UE. 
Taka otwartość to z pewnością duży wkład do dyskusji, można bowiem rozmawiać 
o różnych scenariuszach. Z przyjemnością przyjadę na przyszłoroczną edycję forum.

Co za ekscytujące forum! Otwarte debaty EFNI pozwalają przedstawicielom  
sektora państwowego i publicznego dyskutować o europejskich sprawach w kontek-
ście globalnym. Podoba mi się to, że spotykają się liderzy opinii tych dwóch świa-
tów ponieważ problemy, przed którymi stoi ten region świata wymagają pomysłów  
i zaangażowania właśnie obu tych stron w tych trudnych czasach. Proszę kontynuuj-
cie to doskonale zorganizowane, efektywne i produktywne forum. 

Całe to wydarzenie zrobiło na mnie ogromne wrażenie i utwierdziło mnie w prze-
konaniu, jak bardzo mądre i jak dobrze zorganizowane potrafią być polskie zespoły!

OPINIE O EFNI
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DEKLARACJA SOPOCKA 2012
EUROPA – NAJWYŻSZY CZAS NA JEDNOŚĆ!

Świat idzie do przodu. Europa z pozycji lidera staje się w nim statystą. 

W odpowiedzi na trwający kryzys gospodarczy decyzje podejmowane są zbyt wolno, a budowane narzędzia nie odpowiada-
ją na wyzwania. Najważniejsze postulaty naszej deklaracji z zeszłego roku nie zostały zrealizowane. Brak efektów  
i niepewność obywateli powodują utratę zaufania do unijnych instytucji, do polityki, do biznesu i ludzi nawzajem do siebie, 
utratę solidarności w Europie. Pojawia się zwątpienie w sens i powodzenie Unii Europejskiej i unii walutowej, choć wiado-
mo, że żadne z europejskich państw samotnie nie będzie w stanie konkurować w globalnym świecie. Dlatego my, uczestni-
cy Europejskiego Forum Nowych Idei 2012, pragnąc, by Europa nie utraciła swojej szansy, postulujemy:

Szybkie stworzenie mapy drogowej do integracji politycznej i walutowej Europy. Potrzebujemy konstytucji 
powiększającej kompetencje Unii i wpływ obywateli. Zwiększenie suwerenności Unii Europejskiej wzmocni naszą 
pozycję na arenie międzynarodowej.

Integrację konsekwentną – cztery filary Unii: wolny przepływ osób, kapitału, towarów i usług, są niezbywalne  
– i integrację odważną oraz dobrze przygotowaną w nowych obszarach – fiskalnym, bankowym i monetarnym, na tyle 
elastyczną, by umożliwić wszystkim członkom przyłączenie się i uniknięcie protekcjonizmu strefy euro wobec krajów, 
które do niej nie dołączyły. 

Prowadzenie jednolitej polityki zagranicznej i stworzenie faktycznego wspólnotowego potencjału wojsko-
wego. Jest to warunkiem pozostania przez Unię jednym z liderów współczesnego świata. 

Wraz z przekazaniem części kompetencji państw członkowskich do Unii konieczne jest oparcie europejskiego bu-
dżetu na nowych zasadach. 

Dziś UE jest postrzegana jako projekt polityków i urzędników. Trzeba prowadzić i wspierać debatę polityczną  
i społeczną z perspektywy europejskiej, a nie tylko krajowej, by włączać obywatelki i obywateli w projekt europejski.

Wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią większe i pełniejsze zaangażowanie kobiet w życie społeczne i politycz-
ne oraz podejmowanie decyzji gospodarczych.

Odbudowę relacji transatlantyckich oraz zwiększanie znaczenia Europy i jej oddziaływania przez poszerzanie  
obszarów współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej opartej na poszanowaniu niezależności w krajach  
rozwijających się.

Zebrani w Sopocie we wrześniu 2012 r. deklarujemy pełne poparcie i zaangażowanie dla takich decyzji i w te działania. 
Wzywamy rządy państw członkowskich i instytucje Wspólnoty do odważnych, dalekowzrocznych i szybkich działań. Przyszłe 
pokolenia nie wybaczą nam, jeżeli nie będziemy potrafili odpowiedzieć na wielkie wyzwania dnia dzisiejszego i zmarnuje-
my wielki projekt, który odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach.

Deklaracja Sopocka 2012, którą odczytała Henryka Bochniarz, prezydent 
PKPP Lewiatan, to skrót intencji organizatorów i uczestników EFNI. 

Utrata zaufania obywateli do unijnych instytucji, do polityki, do biznesu – tak diagnozuje obecny stan UE Deklaracja Sopocka.

Poprzez Deklarację Sopocką uczestnicy EFNI ostrzegają, że przyszłe pokolenia nie wybaczą nam, jeśli zmarnujemy wielki projekt,  
jakim jest Unia Europejska.



EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI  |  WWW.EFNI.EU EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI  |  WWW.EFNI.EU10 11 

EUROPA POTRZEBUJE WIĘCEJ INTEGRACJI

Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem „Lider czy statysta? Europa w wielobiegunowym świecie. Perspektywa 
biznesu”. Ekonomiści, liderzy biznesu, politycy i naukowcy dyskutowali o roli naszego kontynentu w nowym układzie sił  
na świecie. 

Wśród zagranicznych gości EFNI byli m.in. Zbigniew Brzeziński, doradca Centrum Studiów Strategicznych i Międzynaro-
dowych w Waszyngtonie, były doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa; Michaił Gorbaczow, prezydent Green Cross 
International, były prezydent ZSRR; Norman Davies, profesor historii, członek Akademii Brytyjskiej; Bernard-Henri Lévy,  
filozof i pisarz; George Friedman, prezes Stratfor; Phillip Blond, filozof, dyrektor think tanku ResPublica; Benjamin R. Barber, 
prezydent Interdependence Movement / CivWorld; Claudia Zeisberger, profesor i wykładowca INSEAD Business School  
i Centre for Decision Making and Risk Analysis.

Polskę reprezentowali m.in. Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Balcerowicz, Jerzy Hausner i Danuta 
Hübner, a także prezesi największych przedsiębiorstw. 

W przyjętej na zakończenie EFNI Deklaracji Sopockiej podkreślono, że Europa, we współczesnym świecie, z pozycji lidera 
staje się statystą. W odpowiedzi na trwający kryzys gospodarczy decyzje podejmowane są zbyt wolno. Brak efektów  
i niepewność obywateli powodują utratę zaufania do unijnych instytucji, do polityki, do biznesu i ludzi nawzajem do siebie, 
utratę solidarności w Europie. Pojawia się zwątpienie w sens i powodzenie Unii Europejskiej i unii walutowej, choć wiado-
mo, że żadne z europejskich państw samotnie nie będzie w stanie konkurować w globalnym świecie. Dlatego uczestnicy 
EFNI wezwali do pogłębienia integracji politycznej i walutowej Europy.

W programie tegorocznej konferencji znalazło się 5 sesji plenarnych („Europejskie interesy i obowiązki wobec świata”,  
„Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna”, „Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?”, 
„Czy parytety i kwoty mają sens?”, „Unia Europejska i Turcja wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie”),  
15 paneli tematycznych (m.in. „Unia Europejska – scenariusze przyszłości”, „Jak powinien wyglądać nowy ład finanso-
wy?”, „Czego biznes oczekuje od uniwersytetów przyszłości?”), a także wykłady, debaty i kontrapunkty. Mieszkańcy Sopotu 
spotykali się z gośćmi EFNI podczas otwartych debat, tzw. Zatok dialogu. W tym roku program wzbogacił gość specjalny 
– Turcja. 

Sesje plenarne EFNI odbywały się w wielkim pawilonie na sopockiej plaży, przylegającym do Zatoki Sztuki. Goście mieli 
bezpośredni widok na morze. Panele dyskusyjne, debaty i inne wydarzenia programowe zorganizowano w salach konferen-
cyjnych hoteli Sheraton Sopot Hotel i Sofitel Grand Sopot Hotel. Imprezę obsługiwało prawie 200 dziennikarzy z kraju  
i zagranicy.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ponad 1100 osób z kilkunastu krajów świata, w tym wybitni ekonomiści, liderzy biznesu i naukowcy, wzięło 
udział w II Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, które zorganizowała PKPP Lewiatan. Uczestnicy  
spotkania przyjęli Deklarację Sopocką, w której uznali, że Europa potrzebuje większej integracji  
politycznej i walutowej.

– Fundamentalne znaczenie ma zaangażowanie Unii w sprawy Rosji, 
Turcji, Bliskiego Wschodu i Azji, podkreślał Zbigniew Brzeziński.

– Przedsiębiorcy to również obywatele Unii Europejskiej, a to oznacza, 
że mają prawo i obowiązek szukać dla niej dobrych scenariuszy na 
przyszłość, podkreślała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

– Europo, obudź się ze swojego snu, nawoływał gość specjalny 
EFNI Bernard-Henri Lévy.

Jürgen Thumann, prezydent  
BUSINESSEUROPE oświadczył, że dla bizne-
su europejskiego Turcja jest bardzo ważnym 
partnerem i pomostem na Bliski Wschód. 

Cevdet Yilmaz, minister rozwoju Turcji 
przestrzegał, że jeśli Europa będzie się kon-
centrowała tylko na sobie, to nie odegra 
globalnej roli we współczesnym świecie.

Beata Stelmach mówiła o więziach 
gospodarczych, politycznych, kulturalnych 
i społecznych łączących Polskę i Turcję – 
gościa specjalnego EFNI 2012.

– Odpowiedzialność, solidarność, zaufanie. Bez nich nie poradzimy 
sobie, budując Europę, mówił Jerzy Buzek, przewodniczący Rady 
Programowej EFNI.
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INAUGURACJA

– Europa nie godzi się na bycie statystą we współczesnym świecie,  
mówiła witając gości Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

Jerzy Pomianowski, podsekretarz stanu w MSZ, zwracał uwagę  
na wymiar obywatelski i samorządowy polityki zagranicznej Polski.

Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, nie mógł 
osobiście uczestniczyć na EFNI, ale i tak serdecznie przywitał gości. 

– Nasze pokolenie nie ma innego wyjścia, jak pogłębić integrację 
europejską, stwierdził Lech Wałęsa, były prezydent RP.

Jacek Karnowski, Günter Verheugen, Marek Orzechowski, Piotr Gulczyński i Zbigniew Brzeziński wśród gości Inauguracji.

Maciej Witucki, prezes Orange Polska i Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA zapowiadali dyskusje na temat roli i przyszłości Europy.
Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI podkreślał, że przy-
szłością naszego kontynentu jest budowanie Stanów Zjednoczonych Europy. 
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GALA OTWARCIA

Owacjami na stojąco przywitano Zbigniewa Brzezińskiego – gościa  
specjalnego EFNI. Od lewej: George Friedman, Henryka Bochniarz,  
Zbigniew Brzeziński i Andrzej Klesyk.

Wykład Zbigniewa Brzezińskiego na temat obecnego układu sił na 
świecie skupił uwagę wszystkich gości gali otwarcia. 

Zarówno polscy, jak i zagraniczni uczestnicy EFNI bardzo wysoko ocenili w ankietach koncert Leszka Możdżera. 

– Europa bez Turcji będzie się marginalizować – przestrzegał  
Zbigniew Brzeziński podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia EFNI. 

– Nawoływanie do zwiększenia aktywności państwa w gospodarce staje 
się świecką religią, ironizował podczas EFNI Leszek Balcerowicz.

Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewod-
nicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE z Maciejem Wituckim, 
prezesem Orange Polska.

Zdaniem Güntera Verheugena, b. wiceprzewodniczącego Komisji Europej-
skiej (pierwszy z prawej), Europa utrzyma zdolność podejmowania decyzji 
w najważniejszych sprawach polityki światowej, jeśli połączy konkurencyj-
ną gospodarkę z pogłębioną integracją polityczną.

Adam Michnik, Beata Stelmach i Janusz Stelmach  
w drodze na galę otwarcia EFNI.
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Ludwik Sobolewski, prezes zarządu GPW.

Norman Davies, panelista sesji Europejskie interesy i obowiązki wobec 
świata, tu w towarzystwie Marii Davies. Jan Kulczyk w gorącej dyskusji z Jerzym Buzkiem i Janem Brzezińskim.

Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN ORLEN SA i Sławomir S. Sikora, 
prezez zarządu Citi Handlowy: przywitanie przed sesją.Pełne emocji spotkanie Lecha Wałęsy, Hansa-Dietricha Genschera i Michaiła Gorbaczowa zakończyło się mocnym uściskiem dłoni.

Google silnie obecny na EFNI. Agata Wacławik-Wejman, dyrektor 
ds. publicznych i relacji rządowych Google Poland i Eze Vidra 
dyrektor Google Campus.

Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, Czesław  
Grzesiak, wiceprezes zarządu Tesco Polska i Henryk Orfinger,  
prezes zarządu Dr Irena Eris SA.

Zbigniew Brzeziński z synem Janem w rozmowie z Katarzyną  
Kolendą-Zaleską i Lee Feinsteinem, ambasadorem USA.

Leszek Czarnecki, prezes zarządu Getin Holding.

Beata Stelmach, podsekretarz stanu, MSZ.
W drodze na sesję plenarną: Adam Michnik, Michał Kleiber,  
Magdalena Środa i Aleksander Smolar. 

Marcin Piróg, prezes zarządu PLL LOT.

Zwolennik nowoczesnych rozwiązań i nowych technologii Christian  
Morales, wiceprezes i dyrektor generalny Intel EMEA w drodze do 
Pawilonu Nowych Idei.

EFNI – ZATRZYMANI W KADRZE

Kogo słuchają polscy liderzy? Badanie THINKTANK wskazuje, że są
to: Jacek Santorski, Andrzej Klesyk, Henryka Bochniarz oraz Krzysztof 
Rybiński. Na zdjęciu autorzy badania z trójką laureatów i Jerzym 
Buzkiem wręczającym dyplomy.

Na EFNI było prawie 200 przedstawicieli mediów. Nie dawali 
wytchnienia panelistom. Tu podczas wywiadów…

Ponad ¾ uczestników bardzo wysoko oceniło w ankietach Przewodnik 
programowy EFNI. Od lewej: Andrzej Klesyk, Magdalena Środa,  
Adam Michnik i Maciej Witucki.
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Warsztaty były okazją do przeprowadzenia rozmów bilate-
ralnych. Strony zgodziły się, że przypadająca w 2014 roku 
rocznica 600 lat stosunków dyplomatycznych jest dobrą 
okazją do wypracowania programu współpracy bilateralnej, 
w oparciu o zawarte w 2009 roku partnerstwo strategiczne. 

Uczestnicy dyskusji podkreślili konieczność większego zaan-
gażowania rządów obu krajów w inspirowanie współpracy 
firm oraz organizacji pracodawców, a także działania na 
rzecz rozwiązania unijno-tureckich kwestii wizowych. Przed-
stawiciele TÜSİAD i PKPP Lewiatan zadeklarowali gotowość 
zintensyfikowania współpracy, m.in. poprzez organizację 
wspólnych konferencji i seminariów, regularny przepływ 
informacji oraz zwrócenie uwagi członków obu organizacji 
na zasadność rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych. 

Strona polska poinformowała o stworzeniu grupy roboczej, 
złożonej z przedstawicieli kilku resortów, a także środowisk 
biznesowych, celem wypracowania punktów do agendy 
obchodów 600-lecia stosunków polsko-tureckich. Strony 
podkreśliły możliwość intensyfikacji współpracy w trzech 
obszarach:
• wymiany doświadczeń transformacyjnych z okresu 

przygotowań do akcesji (budowanie instytucji, tworzenie 
mechanizmów obsługi funduszy strukturalnych, reformy);

• planowania i prowadzenia polityki rozwoju (dobór instru-
mentów wsparcia, niwelowanie podziału Polska A/Polska 
B – Turcja Zachodnia/Turcja Wschodnia);

• współpracy politycznej w krajach Afryki Północnej (promo-
cja udanej transformacji ustrojowej).

WARSZTATY POLSKO-TURECKIE

WIECZÓR TURECKI

UNIA EUROPEJSKA I TURCJA WOBEC 
WSPÓLNYCH WYZWAŃ  
W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE
sEsJA PLEnARnA

Wnioski

  Unia Europejska powinna wykorzystać kryzys w strefie euro dla zwarcia szeregów i przyspieszenia procesów  
integracyjnych oraz dookreślenia, czym naprawdę chce być. Dotyczy to także przyszłości relacji unijno-tureckich. 

  Akcesja Turcji do UE poszerzyłaby wspólny rynek o prawie 80 milionów osób, „otworzyłaby” Europę gospodarczo  
i mentalnie. 

  Dla Turcji, członkostwo w UE oznaczałoby m.in. wzmocnienie procesu reformowania i modernizacji państwa, wpływ  
na polityki wewnętrzne UE, wzrost europejskich inwestycji oraz rozwiązanie kwestii migracyjnych i wizowych.

Zdaniem Gϋntera Verheugena Turcja stała się strategicznie ważniejsza dla Unii Europejskiej, niż Europa dla Turcji. Samo-
dzielna polityka w regionie w oparciu o militarno-polityczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi oraz społeczno-kul-
turowe więzi ze światem arabskim windują kraj na pozycję głównego rozgrywającego w Eurazji. Cevdet Yilmaz podkreślił, 
że obecny kryzys gospodarczy w Europie bardzo niepokoi Turcję, bo to właśnie gospodarka zbliża dziś te dwie przestrzenie 
najbardziej. Zwrócili na to także uwagę Jϋrgen Thumann, Beata Stelmach i Ludwik Sobolewski. Ayşegül İldeniz zauważyła, 
że w Turcji następują ważne zmiany społeczne. Młodzi są dynamiczni, zinformatyzowani, otwarci, aktywni i żądni sukcesu. 
Jednocześnie, tylko 17 proc. społeczeństwa wierzy, że akcesja do UE się ziści. To prowadzi do szukania alternatyw.

Minister Yilmaz podkreślił, że Turcja buduje mocną pozycję w regionie, ponieważ od tego zależy jej stabilizacja i polityczna 
przyszłość. Europa może się temu biernie przyglądać albo zaangażować, proponując i wypracowując wspólne inicjatywy. 
Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego, obecność Turcji w UE byłaby korzystna dla obu stron. Warto dostrzec ważną różnicę: 
Rosja jest kulturowo i religijnie europejska, ale jej praktyka polityczna znacznie odbiega od europejskich standardów;  
w Turcji odwrotnie – kultura i religia wydają się Europie odległe, natomiast nastawienie elit do budowania państwa,  
wprowadzania zmian i uprawiania polityki są ze wszech miar europejskie. 

Paneliści
Jürgen Thumann, BUSINESSEUROPE, Niemcy; Beata Stelmach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ludwik Sobolew-
ski, Giełda Papierów Wartościowych; Cevdet Yilmaz, Ministerstwo ds. Rozwoju, Turcja; Ayşegül İldeniz, Intel Corporation, 
Turcja; Zbigniew Brzeziński, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, USA; Gϋnter Verheugen, Uniwersytet 
Europejski Viadrina, Niemcy; Małgorzata Bonikowska, THINKTANK (moderator)

Uczestnicy:
Cevdet Yilmaz, Ministerstwo ds. Rozwoju, Turcja; Beata Stelmach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Małgorzata 
Bonikowska, THINKTANK; Paweł Orłowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Bahadir Kaleagasi, TÜSİAD, Turcja; 
Jacek Adamski, PKPP Lewiatan

GOŚĆ SPECJALNY – TURCJA GOŚĆ SPECJALNY – TURCJA

W oczekiwaniu na oficjalne przemówienia wieczoru. Przy stole: Yusuf Ziya Ozcan, Ambasada Turcji; Beata Stelmach, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; 
Jϋrgen Thumann; BUSINESSEUROPE, Niemcy; Henryka Bochniarz, PKPP Lewiatan; Jan Krzysztof Bielecki, Rada Gospodarcza przy Premierze RP; Zbigniew 
Brzeziński, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, USA.
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EUROPEJSKIE INTERESY I OBOWIĄZKI  
WOBEC ŚWIATA

Podczas sesji otwierającej Europejskie Forum Nowych Idei Günter Verheugen podkreślił, że w interesie Europy jest 
aktywne uczestnictwo w tzw. „global governance”, systemie podejmowania decyzji w najważniejszych sprawach polityki 
światowej. Aby to osiągnąć, Europa musi połączyć konkurencyjną gospodarkę z pogłębioną integracją polityczną. Zdaniem 
Verheugena w interesie UE leży również wzmacnianie stosunków z państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz 
zakotwiczenie Turcji w instytucjach unijnych. 

Według profesora Normana Daviesa, Unia Europejska ma trzy zasadnicze interesy we współczesnym świecie: osiągniecie 
bezpieczeństwa zewnętrznego, wypracowanie wspólnej polityki zewnętrznej oraz zapewnienie dobrych relacji ze wszyst-
kimi sąsiadami. Nadia Arbatova wskazała, że UE powinna działać na rzecz takich form relacji, które w sposób aktywny 
angażują do współpracy Turcję i Rosję. Jako przykład podała projekt wspólnego rynku energetycznego, który według niej 
powinien być przedsięwzięciem UE, Rosji i Turcji.

Zbigniew Brzeziński podkreślił, że fundamentalne znaczenie ma zaangażowanie Unii, w bliskim partnerstwie ze Stanami 
Zjednoczonymi, w sprawy Rosji, Turcji, Bliskiego Wschodu i Azji. Zwrócił też uwagę, że pasem transmisyjnym pomiędzy UE 
i Rosją jest Ukraina. Dlatego powinna się ona cieszyć szczególnym zainteresowaniem Unii. Dodał też, że aby zyskać wiary-
godność na kolejne dekady, UE potrzebuje celu ponadczasowego. Może być nim misja aktywnego zaangażowania  
w najważniejsze kwestie geopolityczne świata i przyczynianie się do ich rozwiązywania.

Wnioski

  Kluczowym interesem Unii Europejskiej jest aktywne uczestnictwo w „global governance”.

  Utrzymanie znaczącej pozycji UE w świecie będzie możliwe tylko dzięki pogłębieniu 
integracji politycznej oraz wspólnej, spójnej polityce zewnętrznej.

  W interesie UE jest działanie na rzecz współpracy wielostronnej angażującej Turcję  
i Rosję.

  Unia Europejska powinna aktywnie angażować się w najważniejsze kwestie geopo-
lityczne świata i przyczyniać się do ich rozwiązywania w ramach partnerstwa trans-
atlantyckiego.

Paneliści
Zbigniew Brzeziński, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, USA; Nadia Arbatova, Rosyjska Akademia 
Nauk, Rosja; Günter Verheugen, Uniwersytet Europejski Viadrina, Niemcy; Norman Davies, British Academy, Wielka  
Brytania; Maciej Witucki, Orange Polska (moderator) 

PARTNER SESJI

sEsJA PLEnARnA
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EUROPEJSKI MODEL SPOŁECZNY.  
COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA
sEsJA PLEnARnA

Wnioski

  UE potrzebuje nowego modelu społecznego dostosowanego do współczesnego modelu 
kapitalizmu, tworzącego wsparcie dla demokracji, rynku oraz słabnącej klasy średniej.

  Europejski model społeczny może przetrwać w różnorodnych wariantach dzięki elastycz-
niejszemu prawu unijnemu, oparciu na narodowych tradycjach i lokalnym porozumie-
niom między państwem, biznesem i partnerami społecznymi.

  W nowym modelu społecznym należy położyć nacisk m.in. na jakość edukacji oraz zwięk-
szenie zatrudnienia wśród ludzi młodych i w wieku przedemerytalnym, a także rozważyć 
wzbogacenie narzędzi stosowanych w polityce społecznej o redystrybucję własności. 

– Przemiany demograficzne, kryzys gospodarczy i presja na podnoszenie konkurencyjności gospodarki wymuszają przewar-
tościowanie dotychczasowego europejskiego modelu społecznego – podkreślali paneliści sesji moderowanej przez prezesa 
PKN ORLEN SA Jacka Krawca.

Phillip Blond przekonywał, że instytucje państwa opiekuńczego nie nadążyły za zmianami. – Współczesny kapitalizm stał 
się systemem typu win-lose. Zwycięzcy zgarniają wszystko, przegrani odchodzą z niczym i mają coraz mniejszą szansę na 
to, że przy kolejnym rozdaniu los się do nich uśmiechnie – mówił. Jego zdaniem, Europa powinna inwestować w te instytu-
cje państwa opiekuńczego, które zwiększają możliwości radzenia sobie na rynku, np. uczenie się przez całe życie. To klucz 
do zachowania solidarności i konkurencyjności.

Zdaniem Aleksandra Smolara budowa państwa opiekuńczego jest domeną kompromisów. Wypracowywanie ich jest jednak 
bardzo trudne. – Dobrobyt staje się coraz bardziej sprawą indywidualną, a coraz mniej przedmiotem wspólnej troski - 
podkreślał.

Jose Ignacio Torreblanca wskazywał, że Europa jest zarażona wirusem braku solidarności. Bolączką naszego kontynentu 
nie jest jedynie zła sytuacja na rynkach światowych, ale szczególny kryzys legitymizacji UE – mówił. – U jego podłoża leży 
przekonanie, że niektóre kraje i regiony otrzymują ze wspólnej kasy nieproporcjonalnie mało do wkładu. 
– Zagrożeniem dla Europy jest zapadanie się państwa opiekuńczego pod własnym ciężarem. Przerośnięte funkcje państwa 
opiekuńczego należy ciąć – ale z chirurgiczną precyzją, nie naruszając spokoju społecznego – podkreślał Adam Michnik. 

Paneliści
Jose Ignacio Torreblanca, ECFR, Hiszpania; Sławomir S. Sikora, Citi Handlowy; Phillip Blond, ResPublica, Wielka 
Brytania; Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego; Adam Michnik, Gazeta Wyborcza; Jacek Krawiec, PKN 
ORLEN SA (moderator)

PARTNER SESJI
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ILE PAŃSTWA W GOSPODARCE?  
ILE RZĄDU W SPOŁECZEŃSTWIE? 
sEsJA PLEnARnA

PARTNER SESJI

Paneliści
Attilio Celant, Uniwersytet La Sapienza, Włochy; Ulrich Grillo, BDI, Niemcy; Danuta Hϋbner, Parlament Europejski; 
Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski; Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa; 
Andrzej Klesyk, PZU SA (moderator)

Wnioski

  Państwo powinno skupić się na swoich klasycznych funkcjach: zapewnieniu obywatelom 
bezpieczeństwa, dobrze działającego wymiaru sprawiedliwości i podstawowych usług 
socjalnych, a wycofać się z prób nadmiernych regulacji i funkcji redystrybucyjnej.

  Państwo jest niezbędne dla ochrony podstawowych praw człowieka – wolności,  
własności, bezpieczeństwa i szczęścia. Dlatego ograniczając politykę redystrybucyjną 
należy pamiętać o ochronie słabszych, biednych i wykluczonych.

  Głównym zadaniem państw jest inwestowanie w sektor innowacji i badania, aby napę-
dzać rozwój gospodarki. 

 – Nawoływanie do zwiększenia aktywności państwa w gospodarce staje się świecką religią i nie ma nic wspólnego  
z faktami – dowodził Leszek Balcerowicz, otwierając sesję plenarną prowadzoną przez prezesa PZU SA Andrzeja Klesyka.

Zdaniem profesora, państwo powinno skupić się na swoich klasycznych funkcjach: zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa, 
dobrze działającego wymiaru sprawiedliwości i podstawowych usług socjalnych, a wycofać z nadmiernych regulacji i funkcji 
redystrybucyjnej. 

Magdalena Środa przypomniała jednak, że w myśli liberalnej państwo jest niezbędne dla ochrony podstawowych praw człowie-
ka – wolności, własności, bezpieczeństwa i szczęścia, a jednym ze środków zapewniających właściwe realizowanie tych praw 
jest polityka redystrybucyjna chroniąca słabszych, biednych i wykluczonych.

Ulrich Grillo, wiceprezydent największej organizacji pracodawców niemieckich zauważył, że państwo powinno pomóc gospo-
darce w odzyskaniu konkurencyjności, np. poprzez ustalenie takich ram działalności gospodarczej, które zapewniają stabilność 
i rozwój. 

Włoski ekonomista, Attilio Celant wskazywał, że państwo nie jest w stanie sprostać stojącym przed nim wyzwaniom, także na 
poziomie regionalnym. Coraz częściej ustępuje więc miejsca międzynarodowym przedsiębiorstwom. 

Danuta Hübner podkreśliła, że głównym zadaniem państw powinno być inwestowanie w sektor innowacji i badania, aby na-
pędzać rozwój gospodarki. Skrytykowała sprowadzanie roli Unii i państw narodowych do kwestii regulacji. – Państwa powinny 
aktywnie współpracować, by stworzyć konkurencyjny, silny, jednolity rynek – przekonywała.
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CZY KWOTY I PARYTETY MAJĄ SENS?
sEsJA PLEnARnA

Wnioski

  Wpływ kobiet na biznesowe i polityczne procesy decyzyjne jest kluczowy  
dla równouprawnienia płci.

  Kwoty i parytety należy traktować jako tymczasowe rozwiązanie na rzecz wyrównania 
szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.

  Kwoty są narzędziem motywującym świat biznesu i polityki do „odnajdywania”  
kompetentnych kobiet.

  W przedsiębiorstwach należy wprowadzać tzw. dobre praktyki równościowe,  
m.in. akceptację dla kobiecego stylu przywództwa, szkolenia antystereotypowe,  
mentoring adresowany do kobiet.

– Nic się samo nie wyrówna. Zwiększenie udziału kobiet z zarządach i radach nadzorczych możliwe będzie tylko wtedy,  
jeśli na najwyższych szczeblach zostaną wyznaczone cele dotyczące udziału kobiet, a potem nastąpi odpowiedzialna  
i konsekwentna ich realizacja – przekonywały uczestniczki debaty. 

Irene Natividad zwróciła uwagę, iż obecność kobiet w zarządach wpływa pozytywnie na rezultaty finansowe spółek.  
Wskazała też na rosnącą popularność kwot, jako narzędzia zwiększania udziału kobiet w biznesie. – To narzędzie motywu-
jące świat biznesu i polityki do „odnajdywania” kompetentnych kobiet – mówiła. – I najskuteczniejszy instrument przeciw-
działania dyskryminacji – wtórowała jej Henryka Bochniarz.

Erika Kvapilova zauważyła, że wpływ kobiet na biznesowe i polityczne procesy decyzyjne jest kluczowy dla równouprawnie-
nia płci. Podkreśliła jednak, że kwoty i parytety są rozwiązaniem tymczasowym. 

Lena Kolarska-Bobińska zwróciła uwagę, że kwoty wywołują emocjonalną reakcję przeciwników, bo konsekwencją ich 
wprowadzenia jest zmiana funkcjonowania systemu sprawowania władzy i podejmowania decyzji – ze zmaskulinizowane-
go na bardziej sfeminizowany.

Małgorzata Fuszara przypomniała, że podczas debaty o parytetach politycznych w Polsce padały pytania o to, skąd wziąć 
kobiety – polityczki. Wszystkie partie jednak je znalazły. – Tak samo będzie w biznesie – przekonywała. 

Rohini Anand rekomendowała stosowanie w firmach praktyk równościowych Sodexo: akceptacji dla kobiecego stylu przy-
wództwa, szkoleń antystereotypowych, elastycznych form pracy oraz mentoringu adresowanego do kobiet. 

Paneliści
Rohini Anand, Sodexo, USA; Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski; Lena Kolarska-Bobińska, Parlament  
Europejski; Erika Kvapilova, UN Women, Słowacja; Irene Natividad, Global Summit of Women, USA; 
Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan (moderatorka) i Kinga Rusin, dziennikarka (moderatorka)

PARTNER SESJI

Piękna pogoda sprzyjała rozmowom podczas przerw w sesjach plenarnych.
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Dyskusję rozpoczęła Sylvie Kauffmann od przedstawienia trzech scenariuszy przyszłości Europy: utworzenia państwa  
federacyjnego, rozwiązania strefy euro, przedłużającego się status quo bez radykalnych zmian. 

Nadia Arbatova podkreśliła, iż wierzy, że Unia wyjdzie z obecnych problemów wzmocniona. Dodała jednak, że w interesie 
środowisk związanych z Władimirem Putinem jest zarówno dobra sytuacja ekonomiczna Unii, jak i utrzymanie jej podziału 
politycznego.

Według George’a Friedmana prawdziwa unia w Europie już nie istnieje. Pytanie nie brzmi więc, czy Unia się rozpadnie tyl-
ko, czy połączy się z powrotem? Idea federacyjna musi być oparta na konsensusie, a w Europie nie widać na to gotowości. 

Bahadir Kaleagasi z tureckiej konfederacji pracodawców stwierdził, że Unia nie może zajmować się tylko własnym  
podwórkiem. Natomiast Adam Daniel Rotfeld polemizował z pesymistycznymi argumentami. Podkreślił, że projekt  
europejski to ogromny sukces, a państwa unijne przekazały więcej kompetencji do Brukseli niż poszczególne stany USA  
do Waszyngtonu. Problemem UE jest więc przeregulowanie. 

Aleksander Smolar podkreślił, że - paradoksalnie – trzy scenariusze wzajemnie się nie wykluczają, opisane w nich procesy 
mogą zachodzić równolegle. Apelował o to, aby pamiętać, po co Unia została powołana. Przypomniał zasadę Monneta, 
czyli wymuszanie poprzez potrzeby ekonomiczne kroków instytucjonalnych i politycznych, zmierzających do zacieśniania 
federacji. 

UNIA EUROPEJSKA  
– SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Adam Daniel Rotfeld, Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych; Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego; 
Sylvie Kauffmann, Le Monde, Francja (moderatorka); George Friedman, Stratfor, USA; Nadia Arbatova, Rosyjska 
Akademia Nauk, Rosja; Bahadir Kaleagasi, Tureckie Stowarzyszenie Przemysłu i Bizesu (TÜSİAD), Turcja

PARTNER PANELU

Wnioski

  Jedyna racjonalna droga dla Europy to pogłębianie integracji. Możliwe są różne  
scenariusze, działanie szybsze lub wolniejsze, ale – jeśli chcemy zachować dobrobyt  
i pokój – kierunek zmian jest jasny i nieunikniony.

  Trzeba przerwać wzajemne ignorowanie się struktur Unii Europejskiej i NATO oraz 
usprawnić ich współpracę. To niezbędne, aby wzmocnić współpracę transatlantycką  
i politykę obronną Europy.

  Unia Europejska potrzebuje odwagi w relacjach z Turcją. Zintegrowana z Europą  
Ankara to klucz do stabilizacji polityki międzynarodowej w XXI wieku. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
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KONIEC ERY INNOWACJI?
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk; Dirk Elvermann, BASF Polska, Niemcy; Markus J. Beyrer, Österreichische 
Industrieholding AG, Austria; Ivo Šlaus, World Academy of Art & Science, Chorwacja; Elżbieta Frąckowiak, Politechnika 
Poznańska; Benjamin R. Barber, Interdependence Movement, USA; Andrzej Jonas, The Warsaw Voice (moderator)

Tempo innowacji technologicznych jest wysokie i prawdopodobnie będzie jeszcze przyspieszać. Jeśli jednak chodzi  
o zmiany społeczne, wciąż jesteśmy w średniowieczu – mówił Benjamin R. Barber. Podkreślił przy tym, że potrzebujemy 
równowagi prywatnego i państwowego zaangażowania w proces innowacji. Nie możemy pozostawiać tego obszaru  
wyłącznie firmom. Sektor prywatny jest świetny w tworzeniu innowacji, ale słaby w dystrybucji ich efektów.

Ivo Šlaus, prezydent World Academy of Art & Science, również zwrócił uwagę na potrzebę innowacji społecznych. – Ważne 
jest również budowanie mostów między światem biznesu i nauki – dodał.

Profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk podkreślił, że innowacyjność jest synergią między wiedzą, przed-
siębiorczością, przemyślanymi regulacjami oraz powszechną kulturą szacunku dla kreatywności. Aby mogła się rozwijać, 
muszą zaistnieć wszystkie te elementy. 

Profesor Elżbieta Frąckowiak podkreśliła, że system finansowania nauki w Polsce powinien być prostszy, by biurokracja  
i wysiłek związany z obsługą grantu nie pochłaniały całej energii kreatywnych jednostek.

Przedstawiciele biznesu, Dirk Elvermann i Markus J. Beyrer mówili, że największym problemem jest brak gotowości ludzi  
do przyjęcia innowacji. – Pytanie na dziś brzmi, jak wykorzystać innowacje do pokonania wyzwań związanych ze wzra-
stającą populacją światową oraz ograniczonymi surowcami naturalnymi. Innowacje są niezbędne w kształtowaniu naszej 
przyszłości – stwierdził Dirk Elvermann. Zdaniem Markusa Beyrera, aby podnieść poziom innowacyjności w Europie,  
zarówno w świecie nauki, jak i w działach R&D, potrzebujemy nowego typu ludzi – otwartych, mówiących w obcych  
językach, łatwo budujących globalne sieci kontaktów.

PARTNER PANELU

Rozwijanie umiejętności przywódczych i przełamywanie schematycznego myślenia – to kluczowe kompetencje, na które 
według panelistów powinny stawiać uniwersytety przyszłości.

Profesor Attilio Celant podkreślił, że tylko 10% włoskich studentów ma szansę na jakiekolwiek doświadczenie zawodowe  
w trakcie studiów, a najlepsze wyniki z punktu widzenia biznesu daje kształcenie podyplomowe.  

Profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow nawiązała do polskich doświadczeń. W wyniku procesu transformacji spadła 
jakość kształcenia, a wśród studentów narodziło się mylne przekonanie, iż dyplom uniwersytetu otwiera każde drzwi. Pod-
kreśliła jednak sukces najbardziej przebojowych absolwentów kierunków ścisłych w biznesie, a zwłaszcza w konsultingu  
i bankowości. Potrafią oni trafnie zdefiniować nietypowe problemy i w nieszablonowy sposób je rozwiązywać.

Profesor Tadeusz Kulik zwrócił uwagę na rolę i znaczenie kół naukowych w procesie kształcenia studentów. Prowadzą one 
projekty badawcze, ucząc kreatywności i niestandardowego myślenia.

Leszek Czarnecki przekonywał, że polscy studenci nie powinni mieć kompleksów, porównując się do kolegów z zagranicy, 
choć cechuje ich niechęć do zadawania pytań i podejmowania dyskusji. 

Czesław Grzesiak podkreślił konieczność kształcenia u studentów cech przywódczych i umiejętności kierowania zespołami 
ludzi oraz rozwijania ich naturalnych kompetencji bardziej niż tylko przyswajania wiedzy.

Arjun Gupta z Telesoft Partners wskazał, że modelem uczelni wartym naśladowania jest uniwersytet Stanford, gdzie  
studenci z różnych kierunków i o różnych kompetencjach pracują nad nowymi pomysłami biznesowymi, rozwijając  
w sobie ducha przedsiębiorczości.

CZEGO BIZNES OCZEKUJE  
OD UNIWERSYTETÓW PRZYSZŁOŚCI?
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Attilio Celant, Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Włochy; Katarzyna Chałasińska-
-Macukow, Uniwersytet Warszawski; Leszek Czarnecki, Getin Holding; Czesław  
Grzesiak, Tesco Polska; Arjun Gupta, TeleSoft Partners, USA; Tadeusz Kulik,  
Politechnika Warszawska; Paweł Rabiej, THINKTANK (moderator)

PARTNER PANELU

Wnioski

  Państwo nie zastąpi utalentowanych ludzi w tworzeniu i wdrażaniu innowacji, ale 
powinno tworzyć sprzyjające warunki, np. poprzez sprzyjające prawo o zamówieniach 
publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne.

  Zmiany w systemie edukacji powinny wspierać umiejętność współpracy, odwagę bycia 
oryginalnym i umiejętność realizowania projektów.

  Zmiany w systemie zarządzania nauką powinny promować współpracę świata biznesu  
i naukowców, zapewniając systemowo zarówno publiczne, jak i prywatne środki  
na komercjalizację odkryć naukowych. 

  Przy tworzeniu preferencji podatkowych dla inwestycji w innowacje warto brać pod 
uwagę ewentualne koszty społeczne generowane przez komercyjne przedsięwzięcia. 

Wnioski

  Rady doradcze wydziałów uniwersyteckich powinny zapraszać do swego grona praktyków biznesu i liczyć się z ich opinia-
mi, a uczelnie – bardziej koncentrować na praktycznym aspekcie badań i korzystać z doświadczeń praktycznych w czasie 
zajęć.

  Biznes powinien w większym stopniu partycypować w ustanawianiu stypendiów i rozwijaniu współpracy z ośrodkami 
akademickimi przy kształceniu kadr zawodowych.

  Firmy powinny wspierać tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości dla studentów, oferować wsparcie mentora oraz mini-
malny kapitał na inwestycje początkowe.
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JAK WOLNY DOSTĘP DO WIEDZY  
ZMIENI ŚWIAT?
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk; Peter Russo, European Business School, Niemcy; 
Claudia Zeisberger, INSEAD Business School, Niemcy; Stephan Richter, The Globalist, Niemcy (moderator); Christian 
Morales, Intel Corporation, USA; Krzysztof Wojewodzic, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Wolny dostęp do wiedzy to przyszłość, która czeka wszystkie kraje. Kluczowe jest jednak tworzenie treści aktualnych, cie-
kawych i interaktywnych oraz efektywne wykorzystanie dostępnych materiałów – mówili uczestnicy panelu dyskusyjnego 

Christian Morales zaznaczył, że główną barierą dostępu do wiedzy na wielu rynkach, zwłaszcza w krajach rozwijających 
się, jest koszt dostępu do Internetu i infrastruktura. Jego zdaniem przyszłością, zwłaszcza na terenach mniej rozwiniętych, 
odległych od dużych miast, jest technologia bezprzewodowa zasilana energią słoneczną.

Peter Russo, wykładowca uczelni biznesowej, przyznał, że rozwój technologii i zdalnego dostępu do wiedzy całkowicie 
zmieniły pracę nauczycieli. – Bez wolnego dostępu do wiedzy dzisiaj w ogóle nie może być mowy o przedsiębiorczości czy 
innowacjach – przyznał. Uczniowie muszą być zaangażowani i powinni zdobywać wiedzę przez doświadczenie. Nauczyciele 
mają ułatwiać im dotarcie do potrzebnej wiedzy i właściwych wniosków, uczyć jak przekształcić informacje w wiedzę.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i dostęp do otwartej wiedzy może także ułatwić proces nauczania i integracji, 
gdy wyzwaniem w nauczaniu jest wielokulturowość. – Nie wszyscy chcą razem współpracować, prezentować się przed 
resztą grupy, a w przypadku wykorzystania narzędzi online te problemy znikają. Często sami uczniowie zachęcają nauczy-
cieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii – zauważyła Claudia Zeisberger z INSEAD Business School.

PARTNER PANELU

JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ  
NOWY ŁAD FINANSOWY?
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Paul H. Dembinski, Obserwatorium Finansów w Genewie, Szwajcaria; Adrian van den 
Hoven, BUSINESSEUROPE, Belgia; Rym Ayadi, Centre for European Policy Studies,  
Belgia; John Mitra, International Personal Finance, Wielka Brytania;  
Witold M. Orłowski, PwC (moderator)

Kryzys systemu finansowego miał swoją genezę głównie w instytucjach amerykańskich, ale w Europie jego konsekwencje 
będą odczuwalne także w innych sferach życia społecznego i gospodarczego – podkreślali paneliści biorący udział w dys-
kusji o kształcie nowego ładu finansowego na świecie.

Obecny kryzys ma charakter wielowymiarowy i będzie niósł poważne konsekwencje dla europejskiego modelu społecznego 
oraz modelu integracji – mówiła Rym Ayadi, ekspertka z Centre for European Policy Studies.

Wyjaśniając praprzyczynę obecnego kryzysu profesor Paul H. Dembinski zwrócił uwagę, że pierwotnie instytucje finanso-
we zajmowały się, przede wszystkim, inwestowaniem oszczędności i finansowaniem inwestycji. Obecnie 99% transakcji 
związanych jest z zarządzaniem ryzykiem. – Ludzie uwierzyli, że ryzyko można w pełni kontrolować i przewidywać przebieg 
zewnętrznych procesów – mówił. Zdaniem profesora, warunkiem uzdrowienia systemu finansowego jest zmiana kultury 
zarządzania i oparcie jej na wartościach, nie zaś na aspektach technicznych.

Z tą diagnozą zgodził się John Mitra. – Żadne regulacje o charakterze prawnym nie przyniosą skutku, dopóki nie zmieni się 
właśnie kultura zarządzania – podkreślił. – Na szczęście jest już wielu nowych liderów rynków finansowych świadomych 
koniecznych zmian.

Natomiast Adrian van den Hoven zauważył, że winą za kryzys finansowy obciążane są przede wszystkim instytucje finan-
sowe, choć, za dramatyczną sytuację – zwłaszcza w krajach Europy Południowej – odpowiada, przede wszystkim, spadek 
konkurencyjności.

PARTNER PANELU

Wnioski

  Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe stwarzają nowe możliwości rozwoju  
przedsiębiorcom – dzięki lepszemu dostępowi do wiedzy i informacji mogą oni działać 
skuteczniej i szybciej, a także ponoszą niższe koszty działalności. W tym znaczeniu 
otwartość może stymulować rozwój gospodarczy. 

  Kluczem do lepszego przygotowania uczniów do funkcjonowania w warunkach  
społeczno-gospodarczych XXI wieku jest praca z nauczycielami, którzy muszą  
wykorzystywać szanse i możliwości, jakie przynosi rozwój technologiczny.

Wnioski

  Instytucje finansowe muszą wypracować nową kulturę zarządzania, opartą nie na teoretycznych wskaźnikach, ale na 
wartościach budowanych w otwartym dialogu z udziałowcami.

  Reforma systemu regulacyjnego powinna inspirować i wspierać zmianę kultury zarządzania w instytucjach finansowych.

  Europejska unia bankowa może w efektywny sposób przyczynić się do wyrównania warunków konkurowania europejskich 
przedsiębiorstw w zakresie dostępu do finansowania.

  Należy stworzyć platformę współpracy dla krajowych organów nadzoru finansowego, tak aby mogły prowadzić otwarty 
dialog ze środowiskami politycznymi oraz podmiotami kontrolowanymi i w porę reagować na symptomy problemów  
o skali międzynarodowej.
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W jaki sposób rozwijać wzajemne relacje gospodarcze – nad tym zagadnieniem zastanawiali się paneliści podczas dyskusji 
o strategii win-win dla Chin i Europy.

Jako główne problemy dla współpracy Paul Siu z Deloitte wskazał różnice kulturowe oraz odmienną praktykę prowadzenia 
biznesu. 

Z kolei zdaniem Jerzego Pomianowskiego zasadnicze trudności we wzajemnej współpracy stanowią kwestie ochrony 
własności intelektualnej oraz ograniczone możliwości dostępu europejskich przedsiębiorstw do chińskiego rynku zamówień 
publicznych. 

Ren Jun zaproponowała zwiększenie elastyczności w trakcie realizacji chińsko-europejskich projektów, czyli skupienie się 
stron kontraktu przede wszystkim na celach, a nie na procedurach, by wzajemna współpraca w przyszłości była bardziej 
efektywna.

Krzysztof Domarecki zauważył, że ze względu na specyfikę chińskiego rynku oraz olbrzymią konkurencję, szanse na nim 
mają przede wszystkim gracze globalni. Marcin Piróg dodał, że dla rozwoju relacji biznesowych konieczne jest wsparcie 
polityczne oraz znalezienie partnera dobrze zorientowanego w lokalnych realiach.

Ivan K.B. Lee przekonywał, że bramą do wejścia na rynek chiński jest Hongkong. Funkcjonuje tam wiele podmiotów, które 
posiadają wiedzę i doświadczenie mogące pomóc w ekspansji na kontynencie. 

Hou Wenbo, dyrektor Bank of China w Polsce, podkreślił rosnącą aktywność chińskich firm w Europie, wpisującą się  
w tzw. strategię wyjścia na zewnątrz oraz w obecną politykę Pekinu zacieśniania relacji z krajami regionu Europy  
Środkowo-Wschodniej. 

EUROPA I CHINY: W KIERUNKU  
STRATEGII WIN-WIN
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Grzegorz Cydejko, Forbes (moderator); Krzysztof Domarecki, Selena FM; Ivan K. B. 
Lee, Hong Kong Economic Trade Office, Hongkong; Marcin Piróg, PLL LOT;  
Jerzy Pomianowski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ren Jun, Shanghai Construc-
tion Group, Chiny; Hou Wenbo, Bank of China, Chiny; Paul Siu, Deloitte, USA

PARTNER PANELU

EUROPA – STANY ZJEDNOCZONE.  
PRZYSZŁOŚĆ TRANSATLANTYCKIEGO 
PRZYWÓDZTWA
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Andrzej Koźmiński, Akademia Leona Koźmińskiego; Lee Feinstein, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, USA; 
Marcin Zaborowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (moderator); Andrzej Lubowski, niezależny publicysta; 
Andrew A. Michta, German Marshall Fund of the United States, USA; Jürgen Thumann, BUSINESSEUROPE, Niemcy

Czy wartości transatlantyckie są zagrożone w pokryzysowym świecie? Który model wygra – kapitalizm transatlantycki czy 
chiński kapitalizm państwowy? Jak będzie kształtował się transatlantycki rynek? – takie pytania postawili sobie uczestnicy 
dyskusji o przyszłości relacji transatlantyckich.

Paneliści wskazywali na wiele czynników, które budują współpracę Europy z USA. Podkreślali, że obecne relacje są dobre, 
łączy nas współpraca gospodarcza i militarna. Jednak w ostatnim czasie zauważalne stało się osłabienie dążenia do wza-
jemnego zacieśniania więzów. Można wręcz mówić, że pojawiło się poczucie ich rozluźniania. 

Dlatego tak ważne stało się dzisiaj zaangażowanie obu stron w tłumaczenie opinii publicznej, jakie wyzwania stoją przed 
Europą i Ameryką. Tym bardziej, że przyszłość ekonomiczna Stanów Zjednoczonych i Europy wcale nie musi być różowa. 
Następuje bowiem erozja pozycji gospodarki obszaru transatlantyckiego, zwłaszcza w obliczu tzw. rynków wschodzących  
– według niektórych prognoz w 2050 roku Europa może liczyć się gospodarczo nawet mniej niż Afryka.

Stosunkom transatlantyckim i porządkowi na świecie w ogóle mogą zagrozić też konflikty na Bliskim Wschodzie – w Libii, 
Afganistanie, czy Iranie. Dlatego też tak bardzo potrzebne jest współdziałanie. – Powinno ono uwzględniać nie tylko to,  
co możemy zyskać, ale przede wszystkim to, co możemy stracić – podkreślali paneliści.

PARTNER PANELU

Wnioski

  Stosunki transatlantyckie powinny mieć bardziej kompleksowy charakter. Nie należy 
ich sprowadzać wyłącznie do kwestii politycznych i bezpieczeństwa, ale stale poszerzać 
także o aspekty społeczne, ekonomiczne i edukacyjne.

  Język, którym opisywane są transatlantyckie relacje wymaga zmiany. Opinii publicznej 
po obu stronach Atlantyku należy uświadomić, jakie mogą być konsekwencje osłabienia 
amerykańsko-europejskiej współpracy.

Wnioski

  Warunkiem rozwoju współpracy UE-Chiny jest otwarcie przez Chiny dostępu do wewnętrznego rynku zamówień publicz-
nych dla przedsiębiorstw z UE oraz wzmocnienie ochrony własności intelektualnej, w tym egzekwowania w praktyce 
przepisów oraz przestrzegania określonych procedur.

  W celu zachęcania inwestorów chińskich do transferu kapitału do UE, na szczeblu unijnym powinna zostać wypracowana 
wspólna polityka wobec ChRL. 

  Warto stale i wzajemnie uczyć się, poznawać i dążyć do zrozumienia różnic wynikających m.in. z istotnych barier języko-
wych, obyczajowych i kulturowych. 
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Nadawcy publiczni powinni być finansowani z pieniędzy publicznych, a wsparcie powinno być stabilne i niezależne  
od polityki – do takich wniosków doszli uczestnicy dyskusji o przyszłości mediów publicznych w Unii Europejskiej.

Ingrid Delterne, dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Nadawców Publicznych, podkreśliła, że w każdej silnej demokra-
cji istnieją media publiczne, co sprawia, iż należy nie tyle pytać o to „czy” są potrzebne, ale raczej, w jaki sposób winny 
funkcjonować. – Jedno nie ulega wątpliwości: mediom publicznym potrzebne jest stabilne i przewidywalne finansowanie. 
Stanowi ono gwarancję politycznej i ekonomicznej niezależności nadawców – stwierdziła

Juliusz Braun zauważył, iż współczesne media przeniosły się ze sfery demokracji, w której to odbiorca jest obywatelem, 
do sfery rynku, gdzie jest konsumentem. Efektywność ekonomiczna staje się więc głównym kryterium oceny przydatności 
określonych produkcji. 

– Trudno znaleźć złoty środek między skutecznym i stabilnym finansowaniem mediów publicznych, a obciążeniami finanso-
wymi, jakie muszą ponieść z tego tytułu obywatele – mówił Alexander Scheuer z Instytutu Europejskiego Prawa Mediów  
w Niemczech. – Kluczowym zadaniem mediów publicznych jest pluralizacja dyskursu publicznego, co wymaga niezależności 
nadawców od polityków i reklamodawców. Grzegorz Hajdarowicz, właściciel m. in. Rzeczpospolitej i Przekroju podkreślił 
natomiast, że media publiczne mogą iść drogą komercjalizacji i uczynić z reklam podstawę finansowania albo wybrać 
misję i zrezygnować z konkurencji z nadawcami prywatnymi.

CZY UE PRZEŻYJE BEZ MEDIÓW  
PUBLICZNYCH?
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Grzegorz Hajdarowicz, Presspublica Sp. z o.o.; Alexander Scheuer, Europejski Instytut 
Prawa Mediów, Niemcy; Juliusz Braun, Telewizja Polska SA; Ingrid Deltenre, Europejska 
Unia Nadawców, Szwajcaria; Andrzej Godlewski, Telewizja Polska SA (moderator)

PARTNER PANELU

Wnioski

  Funkcjonowanie mediów publicznych jest możliwe tylko dzięki stabilnemu, przewidywalnemu i pochodzącemu z po-
wszechnej opłaty finansowaniu, gwarantującemu społeczną kontrolę i niezależność od polityków i reklamodawców.

  Powszechna opłata na rzecz mediów publicznych umożliwia planowanie audycji wysokiej jakości, spełniających  
najwyższe standardy.

  Budowanie przekazu mediów publicznych należy oprzeć na wartościach charakterystycznych dla demokratycznego, europej-
skiego kręgu kulturowego. Ułatwi to budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego świadomego swoich praw  
i obowiązków.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyszłość energetyki, paneliści skoncentrowali się na kwestiach dotyczących gazu 
łupkowego i limitów emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

– Zbliża się złoty wiek dla gazu, choć nie jest to idealnie „czyste” paliwo – mówił Jacques de Jong, ekspert ds. energii  
holenderskiego think tanku Clingendael Institute. Podkreślił, że niepokoje społeczne związane z gazem łupkowym mają 
swoją genezę w informacjach o dewastacji środowiska naturalnego w USA. Właściciele tamtejszych terenów, dążąc do 
maksymalizacji zysku, często zaniedbywali kwestie ekologiczne. 

Krzysztof Kilian podkreślił, że do wydobywania gazu łupkowego należy podejść bez emocji, z chłodną kalkulacją ekono-
miczną. – Cena gazu musiałaby zejść poniżej 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych, by był on opłacalny do wykorzy-
stania w produkcji energii elektrycznej. W Polsce ze względów ekonomicznych nie możemy opierać się na źródłach energii 
odnawialnej.

Grażyna Piotrowska-Oliwa przekonywała, że gaz wydobywany w Polsce, będzie zdecydowanie tańszy niż importowany, 
niezależnie od tego, jaką metodą będzie pozyskany – tradycyjnego odwiertu, czy szczelinowania.

Ivo Šlaus wezwał do mądrego korzystania z alternatywnych źródeł energii tak, by ich subsydiowanie nie odbywało się 
kosztem podatników. 

Wszyscy podkreślili konieczność wprowadzenia korekty do modelu określenia limitów emisji CO2 z terytoriów poszczegól-
nych państw tak, by brać pod uwagę nie tylko emisję dwutlenku węgla z obszaru danego państwa, ale również ilość tego 
gazu pochłanianą na jego terytorium.

CZY ENERGETYCZNA (R)EWOLUCJA  
URATUJE ŚWIAT?
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Ivo Šlaus, World Academy of Art & Science, Chorwacja; Jacques De Jong, Clingendael Institute, Holandia;  
Grażyna Piotrowska-Oliwa, PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo; Krzysztof Kilian, PGE – Polska Grupa 
Energetyczna; Jakub Kurasz, Rzeczpospolita (moderator)

PARTNER PANELU

Wnioski 

  Znaczenie gazu łupkowego dla pobudzenia europejskiej gospodarki jest nie do  
przecenienia. Dlatego konieczne jest uproszczenie przepisów i procedur dotyczących 
jego poszukiwania i eksploatacji.

  Gaz ziemny pozyskany ze złóż niekonwencjonalnych powinien być poszukiwany  
i eksploatowany z wykorzystaniem nowych technologii, w tym również szczelinowania. 

  Do szacunków określających emisję CO2 z terenów poszczególnych państw należy 
włączyć wyliczenia pochłaniania go w naturalnych procesach fotosyntezy. 
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JAK DEMOGRAFIA ZMIENI GOSPODARCZĄ, 
POLITYCZNĄ I SPOŁECZNĄ MAPĘ ŚWIATA?

ETYCZNE I EKONOMICZNE DYLEMATY 
EUROPY WOBEC GLOBALNYCH WYZWAŃ 
KLIMATYCZNYCHPANEL DYSKUSYJNY

PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Jacek Krawczyk, Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny; Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Badań Edukacyj-
nych; David Munro, Volatility Research & Trading, Singapur; Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu; Garry Jacobs, World Academy of Art & Science, USA; Michał Kobosko, WPROST (moderator)

– Mimo wyraźnie rysujących się problemów demograficznych, na poziomie Unii Europejskiej nie wypracowaliśmy jeszcze 
skutecznej metody radzenia sobie z tą kwestią – rozpoczął dyskujsę Jacek Krawczyk, wiceprezydent Europejskiego  
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

Tymczasem, jak zwróciła uwagę Agnieszka Chłoń-Domińczak, to proces powolny, ale nieubłagany, podobny do prądu  
szerokiej rzeki. – Musimy nauczyć się w niej pływać, ponieważ jej biegu nie zawrócimy – mówiła.

Doradca inwestycyjny na rynkach wschodnioazjatyckich David Munro, zgodził się z tą opinią z pewnymi zastrzeżeniami. 
Według niego zmiany demograficzne choć zwykle powolne, po przekroczeniu pewnego poziomu następują bardzo szybko. 
Utrzymanie odpowiedniej struktury populacji jest niezwykle ważne dla kondycji gospodarki, ponieważ determinuje struktu-
rę popytu i podaży. – Ceny domów, ziemi i wielu innych produktów dramatycznie spadną, jeśli nie będzie komu ich kupować 
– przestrzegał.

Kłopot w tym, że – jak podkreślała socjolog Krystyna Szafraniec – ważne jest nie tylko saldo migracji, ale także charakte-
rystyka migrantów. I tak na przykład Polska, nie dość, że więcej swoich zasobów demograficznych oddaje niż przyjmuje,  
to jeszcze przyciąga imigrantów, starszych i gorzej wykształconych, niż osoby, które kraj opuszczają. 

Wysoki poziom wykształcenia imigrantów przynosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale także społeczne, podkreślił Garry 
Jacobs, doradca ekonomiczny i prezes World Academy of Art & Science. Jego zdaniem wykształcenie to najważniejszy 
czynnik warunkujący integrację. 

PARTNER PANELU

PARTNER PANELU

Wnioski

  Bez imigrantów kraje wysoko rozwinięte nie rozwiążą swoich problemów demogra-
ficznych. Badania dowodzą, że wysoki poziom PKB jest silnie skorelowany ze spadkiem 
poziomu dzietności. 

  Zwiększeniu dzietności sprzyja przede wszystkim wysoki poziom bezpieczeństwa  
ekonomicznego, wprowadzenie zabezpieczeń socjalnych pozwalających na łączenie  
pracy z opieką nad dziećmi oraz mechanizmów podatkowych promujących rodziny  
wielodzietne. Jedynie połączenie tych wszystkich instrumentów może przynieść  
pożądane rezultaty.

Paneliści
Michał Kobosko, Wprost (moderator); Dominika Kulczyk-Lubomirska, Green Cross 
Poland (moderatorka); Michaił Gorbaczow, Green Cross International, Rosja;  
Lech Wałęsa, Green Cross Poland; Hans-Dietrich Genscher, b. minister spraw zagra-
nicznych, Niemcy; Robert Costanza, Australijski Uniwersytet Narodowy, USA

Podczas panelu, który odbył się trzeciego dnia EFNI, prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie: ile wizjonerstwa, a ile 
krótkowzroczności jest w forsowanej obecnie europejskiej polityce klimatycznej.

Michaił Gorbaczow, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1990 roku podkreślał, że żyjemy w globalnym świecie, ale nadal 
nie nauczyliśmy się nim zarządzać w sposób odpowiedzialny. – Od Szczytu w Rio de Janeiro w 1992 roku do czasu Rio+20, 
który zakończył się przed kilkoma tygodniami nic się nie zmieniło. Wróciliśmy stamtąd rozczarowani – mówił.

W dyskusji zostały także poruszone kwestie m.in.: „zielonego” współzawodnictwa, spójnej polityki klimatycznej oraz ekolo-
gicznej innowacyjności. 

W kontekście innowacyjności paneliści skupili się na potencjale, jaki niesie za sobą ekologiczna gospodarka. Punktem 
wyjścia do dyskusji były dane obrazujące m.in.: wymiar kryzysu gospodarczego, dynamiczny wzrost liczby ludności świata 
(w ostatnich 40 latach podwojenie się liczby ludności z 3,5 do 7 mld), polaryzację biedy, galopujący konsumpcjonizm oraz 
wzrost zużycia paliw kopalnych i surowców. 

Wnioski

  Troska o zrównoważoną i sprawiedliwą przyszłość świata to jedno z najważniejszych zadań politycznych liderów XXI wieku.

  Niezależnie od rozbieżnych polityk i interesów poszczególnych krajów, potrzeba nam przywódców, którzy, podobnie jak  
w dobie transformacji sprzed 20 lat, będą potrafili zjednoczyć narody i sprawić, że społeczeństwa wybiorą drogę zapew-
niającą im zaspokojenie podstawowych potrzeb i umożliwiającą poszanowanie środowiska naturalnego. Takie podejście 
zapewni nam sprostanie wymogom obecnego świata i dążenie do zrównoważonej, lepszej przyszłości.
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Polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 roku wartość 35,7 mld zł. Generuje więc 2,7 proc. PKB. To więcej niż 
górnictwo, a prognozy rozwoju sektora mówią o wzroście rzędu 14 proc. rocznie. Paneliści zastanawiali się, co zrobić,  
by optymalnie wykorzystać możliwości, jakie stwarza dla gospodarki e-handel.

Zgodnie uznano, że aby w pełni wykorzystać szansę, jaką daje e-gospodarka konieczny jest dialog między konsumentami, 
biznesem i państwem. Firmy w Europie muszą nauczyć się optymalnie wykorzystywać potencjał nowych technologii do 
budowania swojej przewagi konkurencyjnej. 

Wpływ e-transformacji na rynek jest ogromny. Uwolnienie nowych kanałów komunikacyjnych spowodowało eksplozję 
wymiany informacji między klientami, producentami i dostawcami. 

– Największa zmiana dotyczy tego, że konsument ma stale dostęp do wiedzy o produktach i usługach, a sklepy i rynki nie 
mają granic. Klienci oczekują dialogu – wskazał Mark Brailey z Intel Corporation.

Z badań KPMG przeprowadzonych w 2011 roku wynika, że szybko wzrasta zarówno chęć konsumentów do zakupów on-
-line, jak też ich skłonność do akceptacji spersonalizowanych reklam. – Rynek rośnie, więc każda firma powinna mieć moż-
liwość handlu przez Internet. To zadanie dla państw członkowskich UE. Potrzebne są konkretne rozwiązania. Wciąż wydaje 
się jednak, że największym wyzwaniem są kwestie finansowe – mowił moderator panelu, Leszek Wroński z KPMG.

Paneliści podkreślali również, że kolejną istotną barierą dla rozwoju e-gospodarki w Europie jest wykluczenie cyfrowe.

E-GOSPODARKA SZANSĄ  
DLA EUROPY I POLSKI
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Artur Waliszewski, Google Poland; Grzegorz Wójcik, Grupa Allegro, Polska; Anna Sieńko, IBM Polska, Polska;  
Mark Brailey, Intel Corporation, Wielka Brytania; Leszek Wroński, KPMG (moderator)

PARTNER PANELU

Wnioski

  Trzeba szeroko propagować wiedzę na temat tego, czym jest e-gospodarka  
i jakimi prawami się rządzi. Jej brak, również na najwyższych szczeblach władzy  
i w ośrodkach kumulujących kapitał, jest jedną z największych barier rozwoju  
e-gospodarki.

  Zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim potrzebny jest intensywny dialog 
na temat transferu technologii i rozwoju R&D. 

  Zwiększanie wiedzy o gopodarce i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu  
powinno odbywać się m.in. poprzez rozwój usług w sferze e-goverment.
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START-UP EUROPE
PANEL DYSKUSYJNY

Paneliści
Agata Wacławik-Wejman, Google Poland (moderatorka); Peter Richards, Piano 
Media Poland, USA; Krzysztof Kowalczyk, Gamma Rebels; Eze Vidra, Google Campus, 
Wielka Brytania; Rafał Trzaskowski, Parlament Europejski; Daria Gołębiowska-Tataj, 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii; Paweł Świeboda, demosEUROPA – Centrum 
Strategii Europejskiej

– Generowanie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy nie jest możliwe bez rozwoju nowych przedsięwzięć  
i biznesów – przekonywała, otwierając panel, Agata Wacławik-Wejman, dyrektor ds. publicznych i relacji rządowych  
Google Poland. 

To nowi przedsiębiorcy, zorientowani na wzrost, będą tworzyć najwięcej nowych miejsc pracy. Według brukselskiego  
think-tanku Bruegel w latach 1950-2005 w Europie „wyrosło” tylko 12 dużych korporacji – o 40 mniej niż w USA.  
Wg badania Ernst&Young tylko niewielki procent Europejczyków uznaje swój własny kraj za najlepsze miejsce do założenia 
firmy. Dla porównania: warunki dla prowadzenia biznesu uznaje w swoim państwie za bezkonkurencyjne aż 70% Kanadyj-
czyków, 60% Brazylijczyków i 42% Japończyków.

Rafał Trzaskowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, podkreślał, że ważne jest zapewnienie finansowania nowych 
przedsięwzięć. Jednak powinno być ono zbudowane na mądrych mechanizmach przyznawania funduszy, a nie  
rozdawnictwie.

Daria Gołębiowska-Tataj z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii podkreślała jak bardzo istotne  
jest zrozumienie nowego modelu współpracy opartego o tworzenie sieci społeczności startujących przedsiębiorców  
(tzw. network of networks).

Paneliści zwrócili też uwagę na to, że kluczem do sukcesu jest zastosowanie modelu „szczupłej przedsiębiorczości”  
(tzw. Lean Entrepreneurship). W tym modelu dostęp do zewnętrznego finansowania ma drugorzędne znaczenie.  
Kluczowe jest natomiast rozpoczęcie przedsięwzięcia nawet na małą skalę i jednoczesne dopracowywanie go metodą 
ciągłych ulepszeń.

Wnioski

  W czasach kryzysu Europa powinna stanowczo wzmocnić warunki dla startującej przedsiębiorczości. 

  Najwięcej nowych miejsc pracy będą tworzyć nowi, zorientowani na wzrost przedsiębiorcy. 

  Wsparcie przedsiębiorczości nie będzie możliwe bez akceptacji ryzyka. 

  Rozwój lokalnych społeczności jako przestrzeni sprzyjających współpracy i kreatywności będzie generował nowe  
przedsięwzięcia gospodarcze.

PARTNER PANELU

WIZJONERZY 2012
PANEL DYSKUSYJNY I KONKURS

PARTNER PANELU

Paneliści 
Mariusz Grendowicz, Money Makers SA; Andrzej Mochoń, Targi Kielce SA; Adam Kiciński, CD Projekt RED SA; 
Marcin Piasecki, Dziennik Gazeta Prawna (moderator)

Ostatniego dnia EFNI Dziennik Gazeta Prawna nagrodził pięciu polskich menedżerów. Wyróżnił ich za najlepsze i najbardziej 
odważne decyzje biznesowe, które zaowocowały doskonałymi wynikami ich firm mimo niesprzyjającego otoczenia biznesowego. 

Laureaci konkursu Wizjonerzy 2012:
Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targi Kielce SA; Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl; Herbert Wirth, prezes 
zarządu KGHM Polska Miedź SA; Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Alior Bank SA; Adam Kiciński, prezes zarządu  
CD Projekt RED SA.

Po odebraniu wyróżnień nagrodzeni wzięli udział w panelu „Wizjoner kontra kryzys. Jak dzisiaj rozwijać firmę”. Dyskutowali  
o receptach na radzenie sobie w biznesie w czasach spowolnienia gospodarczego.

Na pytanie o wpływ kryzysu na działalność Targi Kielce SA Andrzej Mochoń odpowiedział, że pomimo trudnej sytuacji gospo-
darczej wystawcy mają świadomość, że w biznesie najważniejsze są zaufanie i budowanie relacji. – Można je osiągnąć tylko 
poprzez bezpośrednie kontakty, a wszyscy wiedzą, że targi są do tego doskonałą okazją – podkreślał. 

Adam Kiciński z CD Projekt RED SA opowiadał o sposobach na radzenie sobie w trudnych biznesowo momentach. – Kiedy  
w 2009 roku musieliśmy się zmierzyć z problemami na rynku, dokonaliśmy głębokich cięć kosztów, głębszych niż było to wtedy 
niezbędne. Nie chcieliśmy balansować na granicy opłacalności i powodować destabilizacji, gdyby okazało się, że minimalne  
cięcia były za małe i trzeba zwolnić kolejnych pracowników. Świadomie wybraliśmy opcję skurczenia się na czas kryzysu  
i przeczekania. Dzięki temu potem mogliśmy się znowu rozwijać – mówił.

– W biznesie jest podobnie jak w polityce – na czas kryzysu większość firm obiera strategię przetrwania. Jednak nawet wtedy  
nie można zapominać o wizji, myśleniu w dalekiej perspektywie – komentował wypowiedzi poprzedników Mariusz Grendowicz  
z Money Makers SA. 

Statuetki odebrali: Dariusz Wyborski, Dyrektor Departamentu Komunikacji, KGHM 
Polska Miedź SA; Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu, Targi Kielce SA; Adam Kiciński, Prezes 
Zarządu, CD Projekt RED SA; Lucyna Jaśkowiak, pełnomocnik zarządu ds. innowacji i projek-
tów strategicznych, Alior Bank SA; Janusz Jank, Dyrektor handlowy, Grupa Integer.pl
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Wartość 500 największych europejskich przedsiębiorstw wzrosła w 2012 roku o prawie 16 proc. w porównaniu z rokiem 
2011. Najbardziej wartościową firmą, wycenianą na 181 miliardów euro, jest brytyjsko-holenderski Royal Dutch Shell – 
wynika z rankingu „Tygrysy Europy”, który został przygotowany przez „Rzeczpospolitą” i PKPP Lewiatan i ogłoszony  
w trzecim dniu Europejskiego Forum Nowych Idei.

Po prezentacji wyników rankingu odbył się panel dyskusyjny „Czy kryzys polityczny Unii osłabi pozycję europejskich firm?”. 
Zaproszeni przez „Rzeczpospolitą” goście zastanawiali się, jak kryzys przekłada się na kondycję i wyniki przedsiębiorstw. 

Profesor Witold M. Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC podkreślił, że obecny kryzys jest inny od poprzednich. 
Przede wszystkim ma charakter globalny i szybko się przenosi z jednego krańca świata na drugi. Zwrócił również uwagę, 
że państwa próbują walczyć z jego następstwami poprzez dodruk pustego pieniądza, który ma ożywić gospodarkę. Stany 
Zjednoczone wpompowały już 2,5 biliona dolarów, Europa trzy razy mniej. Takie działania przynoszą rezultaty w krótkim 
okresie, rośnie np. wycena firm. Jednak – podkreślał – w dłuższej perspektywie zapłacimy za to wyższą inflacją, która ude-
rzy też w przedsiębiorstwa. Dodruk pieniądza może bowiem oznaczać wzrost wartości firm, ale nie ich rozwój.

Anna Nietyksza, prezes EFICOM SA poinformowała, że od 2008 roku wprowadzono około 50 regulacji dotyczących rynków 
finansowych. Ich efektem było jednak dramatyczne ograniczenie akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

– Nie wiadomo też, czy receptą na kłopoty będzie unia bankowa – stwierdziła Beata Balas-Noszczyk z Hogan Lovells.  
– Wątpię, aby była efektywna, skoro będzie nadzorowała ponad siedem tysięcy instytucji – dodała.

TYGRYSY EUROPY
PANEL DYSKUSYJNY I RANKING

Paneliści
Tomasz Wróblewski, Rzeczpospolita (moderator); Beata Balas-Noszczyk, Hogan-Lovells; Anna Nietyksza, EFICOM SA; 
Robert Costanza, Australijski Uniwersytet Narodowy, USA; Witold M. Orłowski, PwC 

Pierwsza piątka rankingu Tygrysy Europy

1. Royal Dutch Shell – 180,9 mld euro

2. Nestle – 160,4 mld euro

3. HSBC Holdings – 128,4 mld euro

4. Novartis – 127,9 mld euro

5. Roche Holding – 126,1 mld euro
*Dane na 31.08.2012 wg metodologii oprac. na potrzeby rankingu

PARTNER PANELU
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CO ZROBIĆ, BY ZA 20 LAT POLSKA  
ZNALAZŁA SIĘ W GRONIE G20?
DEBATA SPECJALNA

Paneliści
Piotr Kraśko, Telewizja Polska SA (moderator); Beata Stelmach, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych; Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu; Andrzej Klesyk, PZU SA; Jan 
Krzysztof Bielecki, Rada Gospodarcza przy Premierze RP; Sławomir S. Sikora, Citi 
Handlowy; Maciej Grabowski, Ministerstwo Finansów

Uczestnictwo w G20 nie zapewnia realnej władzy, ale buduje prestiż i umacnia kontakty między przywódcami najważniej-
szych państw globu. Przedstawiciele administracji rządowej i biznesu zastanawiali się, czy Polska powinna dołączyć  
do tego elitarnego grona.

Beata Stelmach, podsekretarz stanu w MSZ przekonywała, że Polska musi być obecna w miejscach, gdzie podejmowane 
są ważne w skali światowej decyzje. A jednym z nich jest bezsprzecznie G20. Wielu uczestników debaty zwracało jednak 
uwagę, że udział w tej grupie nie ma zasadniczego znaczenia. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej 
przy premierze uznał, że obecność w G20 jest mało znacząca z biznesowego punktu widzenia. Podobną opinię wyraził  
Sławomir S. Sikora, prezes zarządu Citi Handlowy, który stwierdził, że G20 nie ma przełożenia na biznes. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski zwracał natomiast uwagę, że musimy pamiętać o innych 
gremiach, często mniej nieformalnych, w których zapadają ważne decyzje. 

Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA, podkreślił, że najważniejsze jest zastanowienie się, w jakich strukturach będą 
podejmowane decyzje za 10, 20 lat. Niekoniecznie musi być to G20.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu zwracał natomiast uwagę na to, czy dołączenie Polski do G20 
jest realne. Uwzględniając cykle koniunkturalne, by osiągnąć wymagany poziom, Polska musiałaby notować 7% wzrostu 
rocznie. Powodzenie takiego założenia jest jednak dosyć wątpliwe – podsumował.

PARTNER DEBATY

Wnioski 

  Aby zdecydować, czy członkostwo Polski w G20 powinno być wyznacznikiem naszej polityki zagranicznej, konieczna jest 
pragmatyczna ocena roli tego gremium i zapadających tam decyzji. 

  Polska powinna dążyć do maksymalnego zwiększenia tempa wzrostu PKB – długookresowo w okolicach 4,5–5%.

  Polityka monetarna powinna mieć charakter antycykliczny, aby wzrost gospodarczy był jak najmniej zależny od cykli 
koniunkturalnych. Konieczna jest zmiana polityki podatkowej na rzecz większego opodatkowania po stronie konsumpcji, 
a nie kosztów pracy.

O problemach, które dzielą świat rozmawiali przedstawiciele świata finansów i ruchu Oburzonych. Moderatorka, Karolina 
Wigura rozpoczęła dyskusję od przywołania danych statystycznych. – Jeden procent najbogatszych ma w swoim posiada-
niu blisko połowę globalnego bogactwa – mówiła.

Profesor Wiktor Askanas z Uniwersytetu New Brunswick nie zgodził się z tak zarysowanym podziałem. Podkreślił, że około 
35% kapitału jest bardzo uspołecznione, ponieważ należy do funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych. Ich rola ma 
również dużą wartość. To jedyne narzędzie finansowe na rynku, które spina pokolenia.

George Barda, aktywista z Occupy London ripostował, że fundusze emerytalne są elementem systemu finansowego i nie 
pełnią roli społecznej. A Carlos Cuesta, prezes Attac Madrid dodał, że Oburzeni są przeciwni przede wszystkim spekula-
cjom finansowym, a nie przedsiębiorczości. Zwłaszcza, że mali i średni przedsiębiorcy utożsamiają się z postulatami ruchu.

Profesor Leszek Pawłowicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wskazał, że głównym problemem, którego przykła-
dem jest działalność funduszy, jest kryzys wiarygodności. Np. agencje ratingowe są dziś opłacane przez emitentów,  
a firmy audytorskie są finansowane przez podmioty, które są przez nie audytowane. Dodatkowo niepokoić powinien fakt, 
że system zaczyna się kręcić bez udziału człowieka – około 60% transakcji na światowych giełdach wykonują komputery. 
Nastąpiła automatyzacja transakcji finansowych.

Xavier Devictor, dyrektor oddziału Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie nie miał tak krytycznego spojrzenia.  
Podkreślił, że w ostatnich kilkudziesięciu latach postęp jest jednak coraz większy, co zmniejsza obszary biedy np. w Chinach 
czy Indiach. Według niego to nierówności pomiędzy krajami są globalnym problemem.

JAKICH ZMIAN POTRZEBUJE ŚWIAT? JAK 
ROZWIĄZAĆ PROBLEM NARASTAJĄCYCH 
NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH?
DEBATA SPECJALNA

Paneliści
Carlos Cuesta, Attac Madrid, Hiszpania; George Barda, Occupy London, Wielka Brytania; Wiktor Askanas, Uniwersytet 
New Brunswick, Kanada; Xavier Devictor, Bank Światowy, Francja; Leszek Pawłowicz, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową; Karolina Wigura, Kultura Liberalna (moderatorka)

Wnioski 

  Należy stworzyć „fundusz reedukacji”. Opodatkowanie transakcji finansowych w wysokości 1–2 proc. mogłoby posłużyć 
do utworzenia funduszu edukacyjnego dla obywateli dostosowujących swoje kompetencje do zmieniającego się rynku.

  „Humanizacja” transakcji finansowych, rozumiana jako ograniczenie ilości automatycznych transakcji mogłaby poprawić 
decyzyjność w gospodarce, ułatwić kontrolę nad jej celami i kierunkami.

  Należy ograniczyć możliwości ucieczki kapitału do rajów podatkowych.
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CO KUPOWAĆ, CO TWORZYĆ SAMEMU?  
CO MA BYĆ SPECJALNOŚCIĄ  
POLSKIEJ GOSPODARKI?
DEBATA SPECJALNA

Odpowiedzialność społeczna firm to nie jest chęć przypodobania się czy filantropia, ale twarda konieczność biznesowa 
 – podkreślali uczestniczący w debacie przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.

Ludwik Sobolewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stwierdził, że CSR nie wynika ze 
szlachetności przedsiębiorców. Głównym motorem do podejmowania takiej działalności przez firmy jest presja ze strony 
inwestorów, którzy chcą wkładać pieniądze w przedsięwzięcia, które dają gwarancje bezpieczeństwa.

Janusz Górski, prezes firmy Schenker oświadczył wręcz, że jeżeli firma nie działa w CSR to wypada z gry. A Edward E. Clark, 
prezydent The Wildlife Center of Virginia zwrócił uwagę na to, że biznes nie tylko w Europie, ale na całym świecie, powi-
nien przyjąć na siebie uniwersalny zbiór podstawowych norm i zasad niezbędnych do prowadzenia działalności gospodar-
czej odpowiedzialnej społecznie.

Zdaniem Zbigniewa Bochniarza, sekretarza generalnego World Academy of Art & Science, CSR powinien stać się jednym 
ze sposobów naprawy kapitalizmu w pokryzysowym świecie poprzez inwestycje w relacje z klientami. – Konsumenci mają 
do takich firm większe zaufanie. Łatwo to dostrzec choćby na przykładzie producentów oferujących ekologiczne produkty 
 – dowodził.

Jorge Gimeno, prezes zarządu fundacji Duende przestrzegał, że część firm wciąż jeszcze inwestuje w CSR, traktując go jako 
działalność PR. – Szkoda, że prawdziwa istota społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest jeszcze rozumiana w większo-
ści małych i średnich przedsiębiorstw – ubolewał.

CSR= LISTEK FIGOWY?
DEBATA SPECJALNA

Paneliści
Zbigniew Bochniarz, World Academy of Art & Science; Janusz Górski, Schenker Sp z o. o.; Ludwik Sobolewski, Giełda  
Papierów Wartościowych w Warszawie; Jorge Gimeno, Fundacja Duende, Polska; Edward E. Clark, The Wildlife Center  
of Virginia, USA; Jose Carnero, Fundacja Uno Entre Cien Mil, Hiszpania; Marcin Piasecki, Dziennik Gazeta Prawna (moderator)

Paneliści
Aneta Wilmańska, Ministerstwo Środowiska; Janusz Steinhoff, Krajowa Izba Gospo-
darcza; Paweł Orłowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Teresa Kamińska,  
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna; Tomasz Wróblewski, Rzeczpospolita (mode-
rator); Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PARTNER DEBATY

Polska należy obecnie do najmniej konkurencyjnych, a co za tym idzie – najmniej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej. 
Jak podkreślali eksperci i przedstawiciele administracji rządowej, wynika to z kilku przyczyn. Historycznie rzecz biorąc, 
przede wszystkim z poziomu rozwoju Polski względem państw najbardziej innowacyjnych, ale też z braku zrozumienia 
znaczenia innowacyjności dla długoterminowej pozycji konkurencyjnej kraju oraz z ogólnej niewiary w możliwość budowy 
innowacyjnego potencjału Polski. 

Obie strony dyskusji zgodziły się co do zasady, iż obowiązujący dotychczas, odtwórczy model wzrostu oparty na konkuro-
waniu ceną i pasywnej polityce publicznej, w perspektywie najbliższych kilkunastu lat ulegnie wyczerpaniu. Pokazują  
to m.in. doświadczenia krajów Europy Południowej.

Zarówno strona ekspercka, jak i przedstawiciele rządu podkreślali, iż nie powiodły się dotychczasowe próby wykreowania 
silnych impulsów proinnowacyjnych, a ich jedynym widocznym znakiem są różne formy pomocy publicznej, głównie  
w postaci istniejących stref ekonomicznych.

Uczestnicy debaty zwracali uwagę, iż mimo słabych wyników związanych z tworzeniem własności intelektualnej, relatyw-
nie dobrze wypada polska sprzedaż i eksport innowacyjnych towarów. Gorsze rezultaty w przypadku innowacyjnych usług 
oraz niskie wpływy z eksportu krajowego know-how sugerują jednak, iż Polska jest jedynie producentem technologicznie 
zaawansowanych dóbr. Wymyśla się je i projektuje gdzie indziej.

PARTNER DEBATY

Wnioski 

  Wspieranie polskich innowacyjnych produktów powinno opierać się przede wszystkim na sprawnym systemie monitorin-
gu najciekawszych pomysłów i tworzeniu skutecznych mechanizmów wychwytywania ich do implementacji.

  Należy skupić się na powiązaniu sfery biznesu i nauki oraz rozpocząć pracę u podstaw, zmierzającą do kształtowania 
kultury innowacyjności w Polsce.

  Środki z funduszy unijnych nie mogą być jedynym źródłem finansowania polskiej innowacyjności. Budowanie przewag 
konkurencyjnych potrzebuje silnego wsparcia ze strony dyplomacji ekonomicznej.

Wnioski 

  CSR powinna stać się kulturą, strategią i praktyką prowadzenia biznesu. Tak jak to już 
się dzieje w niektórych firmach, członkowie zarządów ds. finansowych powinni trakto-
wać koszty CSR jako inwestycję pracującą na wynik finansowy firmy.

  Organizacje pozarządowe powinny być dla biznesu partnerem. Oznacza to, że muszą 
wziąć na siebie część odpowiedzialności za firmy, z którymi współpracują. 
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– We współczesnej demokracji wyborcy są manipulowani przez wielkie korporacje i coraz częściej głosują wbrew własnym 
interesom – dowodził Benjamin R. Barber. – Wyborcy nie są idiotami. Ich decyzje w wielu przypadkach wynikają z systemu 
wartości i religii – ripostował Aleksander Smolar.

Zdaniem Benjamina R. Barbera, dwa najpoważniejsze zagrożenia dla demokracji zachodnich to rosnąca rola zamożnych 
darczyńców w finansowaniu życia politycznego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych na kampanię przed tegorocznymi 
wyborami prezydenckimi wpłynie z różnych źródeł około miliarda dolarów. Pogorszeniu ulega też jakość pracy mediów, 
zanika ich funkcja kontrolna wobec świata polityki i finansów. Media podporządkowują się logice rynku, nie dbają o infor-
mację, ale o publiczność. W tym systemie polityka staje się towarem.

Prezes Fundacji im. Stefana Batorego Aleksander Smolar największych wyzwań dla systemu demokratycznego upatruje  
z kolei w zaniku różnic programowych między lewicą i prawicą oraz w postępującej technokratyzacji polityki. Według 
niego podział na lewicę i prawicę został zastąpiony podziałem na elitę i masy, na ruchy technokratyczne i populistyczne. 
Poważnym problemem jest również malejąca rola państwa narodowego – demokratycznie wybrane władze na poziomie 
narodowym nie mają wpływu na stojące przed nimi wyzwania o charakterze globalnym.

Obaj intelektualiści zgodzili się, że obecny model demokracji i kapitalizmu wymaga przebudowy. Nie byli jednak jednomyśl-
ni, jak ona ma przebiegać i kto ma ją przeprowadzić.

CZY ZACHODOWI GROZI USTROJOWA  
REWOLUCJA?
kOntRAPunkt

W Kontrapunkcie wzięli udział:
Benjamin R. Barber, Interdependence Movement, USA; Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego;
Jacek Żakowski, POLITYKA (moderator)

Wnioski 

  Demokracja to system polityczny, który należy postrzegać jako niekończący się proces, a nie ostateczny cel. 

  Stajemy wobec wyzwań, które nie tylko zapowiadają reformę demokracji, ale grożą jej całkowitym rozwiązaniem. 

  Niezbędna jest nieustanna edukacja obywateli, aby dokonywali racjonalnych wyborów politycznych i ekonomicznych. 
Prawo głosu nie czyni z ludzi automatycznie obywateli – potrzebna jest również odpowiednia wiedza i zaangażowanie.

Kryzys zadłużeniowy, którego efekty– cięcia budżetowe, rosnące bezrobocie, spadające bezpieczeństwo socjalne – odczu-
wają niemal wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, obnażył wyraźną niemoc istniejących rozwiązań instytucjonalno-praw-
nych Wspólnoty.

Profesor Buzek zwracał jednak uwagę na to, iż budowanie konkurencyjności Unii musi rozpocząć się od zwalczenia obec-
nego kryzysu strefy euro. Stąd podejmowane działania na forum całej UE w postaci pakietów antykryzysowych i koncepcji 
kontroli dyscypliny budżetowej poszczególnych jej członków. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego akcentował 
również, iż należy zaakceptować fakt, że zwiększona współzależność gospodarcza wymaga bardziej zdecydowanych i spój-
nych działań również na poziomie politycznym.

Jan Kulczyk podkreślił natomiast, że środki finansowe przeznaczone dotychczas na działania antykryzysowe nie wynikały  
z racjonalnych decyzji, ale z dyktatu rynków i decyzji politycznych.

Największe emocje panelistów rozbudził spór o genezę kryzysu gospodarczego. Zdaniem Jerzego Buzka, za jego wybuch 
odpowiada skrajna nieodpowiedzialność niektórych sfer biznesowych. Według Jana Kulczyka, wina nie tkwi w mentalności 
ludzi, ale w złych regulacjach UE. Przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investments podkreślał, że jest za ratowaniem 
Unii. – Tylko, jak to zrobić? – pytał. – Zamiast wydawać miliardy na ratowanie Grecji, trzeba inwestować w budowanie 
rynków zbytu dla Europy, dla jej ekspansji gospodarczej – przekonywał, wskazując Afrykę jako nowy, wielki rynek zbytu.

CZY UNIA ZABIJA KONKURENCYJNOŚĆ 
EUROPY?
kOntRAPunkt

W kontrapunkcie wzięli udział:
Jan Kulczyk, Kulczyk Investments; Jerzy Buzek, Parlament Europejski; Piotr Chęciński, TVP Info (moderator)

Wnioski

  Polityka antykryzysowa wewnątrz Wspólnoty Europejskiej powinna niwelować wzrost nastrojów egoistycznych. Zarówno 
dla biznesu, jak i polityki nie ma odwrotu od integracji europejskiej.

  Odpowiedzią na malejącą konkurencyjność Europy mogą być fundusze strukturalne, jednak ich oddziaływanie powinno 
dotyczyć przede wszystkim innowacyjności i sfery badawczo-rozwojowej.
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WYKŁAD

ROLA ZACHODU W ŚWIECIE  
BEZ HEGEMONA

Zbigniew Brzeziński,  
Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, USA

– Dominacja jednego mocarstwa nie jest już możliwa.  
Powoduje to jednak, że świat jest podatny na chaos i kraje 
o ugruntowanych demokracjach powinny nawiązywać 
szerszą współpracę – mówił prof. Brzeziński. W tej sytuacji 
Europa potrzebuje własnej, odważnej wizji współpracy po-
litycznej, przekraczającej granice Unii. W ciągu kilku dekad 
może to oznaczać konieczność skonfederowania kolejnych 
państw: Turcji, Ukrainy, Rosji. Realizacja tej strategii pomo-
głaby zbudować bardziej ambitną wersję Europy.

PREMIERA FILMU DOKUMENTALNEGO  
O ZBIGNIEWIE BRZEZIŃSKIM „STRATEG”
KATARZYNY KOLENDY-ZALESKIEJ

Trzech laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, 39. prezydent Stanów Zjednoczonych, byli i obecny prezydenci Polski, amerykańscy sekretarze stanu  
i doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego kreślą portret wybitnego politologa i analityka, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego  
prezydenta Jimmy Cartera, Zbigniewa Brzezińskiego w filmie dokumentalnym Katarzyny Kolendy-Zaleskiej „STRATEG”.
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Benjamin R. Barber,  
Interdependence Movement, USA

Autor bestselerowej książki „Dżihad kontra McŚwiat”, przekonywał, że w erze 
globalizacji miasta i rządzący nimi burmistrzowie stają się nadzieją na ocale-
nie demokracji. 

Ponad połowa ludności świata żyje w miastach, a w krajach rozwiniętych aż 
80 proc. Miasta są więc naszym przeznaczeniem. Stają się też narzędziem 
do ratowania państw przed kryzysem suwerenności. Problem w tym, jak 
pogodzić zarządzanie centralne z lokalnym. Przykład Stanów Zjednoczonych 
wyraźnie pokazuje, że burmistrzowie miast dużo lepiej niż rząd federalny 
radzą sobie z rozwiązywaniem palących problemów rzeczywistości XXI wieku. 
Przykładem może być współpraca w zakresie ograniczania emisji CO2.

WYKŁAD

GDYBY BURMISTRZOWIE 
RZĄDZILI ŚWIATEM

Leszek Balcerowicz,  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

– Głównym powodem obecnych problemów strefy euro 
są nadmierne wydatki członków Wspólnoty powodujące 
konieczność zadłużania się. Nie rozwiążemy ich stosując 
programy ratunkowe, ale wdrażając ambitne reformy  
– mówił Leszek Balcerowicz. Przykład krajów bałtyckich 
czy Bułgarii z ostatnich lat pokazuje, że drogą do wyjścia 
z kryzysu są właśnie konsekwentne, głębokie reformy. 
Profesor zaznaczył, że aby przetrwać, Europa nie potrze-
buje jednego państwa federalnego, ale – przede  
wszystkim – dyscypliny budżetowej.

WYKŁAD
CO DALEJ Z EURO?
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George Friedman,  
Stratfor, USA

– Unia Europejska skończyła się już w roku 2008, gdy nadszedł 
kryzys gospodarczy, a NATO nie zrobiło nic w kwestii konfliktu 
w Gruzji – mówił George Friedman, prezes Stratfor, wiodącej 
amerykańskiej agencji analiz geostrategicznych. – Europa jest 
w okresie przejściowym. – Nie będzie wojen, ale realne jest 
narastanie egoizmów narodowych – przewidywał. Dodał też,  
że na świecie rośnie przekonanie, że Europa nie ma pomysłu 
na wyjście z kryzysu. Tym bardziej, że w czasie dostatku  
Europejczycy nie zadawali sobie trudnych pytań i żyli w prze-
konaniu, że czeka ich wieczna prosperity. Jeśli odpowiedź w tej 
kwestii szybko się nie pojawi, stary kontynent straci partnerów 
i wypracowaną pozycję.

WYKŁAD

CO PO UNII? EUROPA W POŁOWIE  
XXI WIEKU

PARTNER WYKŁADU

Bernard-Henri Levy,  
pisarz i filozof, Francja

Jeden z najbardziej wpływowych francuskich intelektualistów 
nawiązał w swoim przemówieniu do lat 80. Wtedy – podobnie jak 
dzisiaj – Europa była pogrążona w kryzysie. Renesans stare-
go kontynentu nastąpił m.in. dzięki ruchowi Solidarności pod 
przywództwem Lecha Wałęsy. – Dziś Europa ponownie potrzebuje 
sygnału do przebudzenia. Jej jedność znowu jest zagrożona ze 
względu na problemy strefy euro. Można je przezwyciężyć tylko 
dzięki głębszej integracji politycznej, która jednak nie powinna się 
wiązać z ujednolicaniem Unii pod względem kulturowym. Projekt 
europejski trzeba przemyśleć na nowo i odbudować, choć nie 
mamy modelu, na którym moglibyśmy się oprzeć.

WYKŁAD
ZBUDUJMY EUROPĘ OD NOWA
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Paul H. Dembinski,  
Obserwatorium Finansów, Szwajcaria

Zdaniem profesora Dembińskiego coraz 
mniej ekonomistów potrafi właściwie 
interpretować wskaźniki ekonomiczne oraz 
powiązać je z tym, co się dzieje w gospo-
darce. Na systemy ekonomiczne – podkre-
ślał – patrzymy tradycyjnie, przestrzegając 
kanonu wypracowanego wiele lat temu. 
Tymczasem świat się zmienił, działają glo-
balne firmy, które „przerzucają” pieniądze 
i towary pomiędzy krajami, a to wymaga 
zupełnie innego spojrzenia.

WYKŁAD

CZY EKONOMIŚCI WYMAGAJĄ  
RESOCJALIZACJI?

Przyjdź i powiedz nam, co o tym myślisz 
– pod tym hasłem, podobnie jak w ubie-
głym roku, goście Europejskiego Forum 
Nowych Idei spotykali się z mieszkańcami 
Sopotu. W otwartych spotkaniach, które 
w czwartek 27 i w piątek 28 września br. 
odbyły się w Państwowej Galerii Sztuki, 
wszyscy chętni mogli skonfrontować swoje 
poglądy z wybitnymi panelistami Forum.

Prezydent PKPP Lewiatan Henryka  
Bochniarz zapraszała do dyskusji o tym, 
czy biznesmen powinien być bezwzględny? 
Rozmowa dotyczyła odpowiedzialności za-
równo w wymiarze małej firmy, korporacji, 
jak i państwa. – Przedsiębiorca musi być  
w jakimś sensie bezwzględny, bo biznesem 
rządzą bezwzględne reguły – broniła zde-
cydowanej postawy przedsiębiorców Hen-
ryka Bochniarz. Nie zgodziła się jednak,  
by mówić o pracodawcach, jako o skupio-
nych jedynie na maksymalizacji zysku wy-
zyskiwaczach. – Etykietka bezwzględnych 
kapitalistów przyklejana przedsiębiorcom 
jest wyjątkowo krzywdząca – przekony-
wała.

Tego samego dnia mieszkańcy Sopotu dys-
kutowali z etyczką i filozofką Magdaleną 
Środą o tym, czy i w jakim stopniu język 
jest narzędziem walki o równość. Pytanie, 
czy mówić „minister” czy „ministra” wzbu-
dziło wiele emocji, ale tylko wśród pań.  
Na spotkaniu z profesor Środą nie pojawił 
się żaden mężczyzna.

28 września z Sopocianami spotkali się  
psycholog biznesu Jacek Santorski  
i profesor Witold M. Orłowski, głów-
ny doradca ekonomiczny PwC. Pierwszy 
próbował odpowiedzieć na pytanie, czy 
teza, że męski styl zarządzania to fakt, 
czy populizm. Drugi zastanawiał się kiedy 
skończy się kryzys i jak będzie wyglądał 
świat po nim.

Obaj wskazywali, że przyczyną obecnego 
kryzysu po części jest chciwość. Należy 
wszak ona do naturalnych ludzkich, ata-
wistycznych instynktów, a te często biorą 
górę nad racjonalnością. – Nic dziwnego, 
że instynkty potrafią nad nami czasem 
zapanować: biologiczna historia człowieka 
to około siedem milionów lat, podczas gdy 
historia życia społecznego – w tym uczenia 
się racjonalnych zachowań – to zaledwie 
kilka tysięcy lat – tłumaczył Jacek  
Santorski.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
ZATOKI DIALOGU
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Wprowadzenie: 

Zofia Dzik, Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania

Prowadzenie: 

Barbara Smolińska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (cz.I)

Jacek Santorski, Values – Grupa firm doradczych oraz Zbigniew Izdebski, Klinika Zdrowia Seksualnego Instytutu  
Psychosomatycznego w Warszawie (cz.II)

W tym roku, w ramach EFNI, po raz pierwszy zorganizowano warsztaty otwarte dla gości niebędących uczestnikami 
Forum. Wszystkich chętnych zaproszono do Państwowej Galerii Sztuki, gdzie mogli uczestniczyć w dwóch sesjach zajęć 
prowadzonych przez wybitnych specjalistów.

Podczas I części warsztatów Barbara Smolińska z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego tłumaczyła, że podstawowy-
mi elementami budującymi ich poczucie wartości są m.in.: miłość i przyzwolenie na popełnianie błędów oraz umiejętne 
stawianie granic i rozróżnienie pomiędzy pełną akceptacją dla dziecka a akceptacją jego zachowania. 

W części drugiej – dotyczącej kryzysu w związku – znany psycholog biznesu Jacek Santorski i wybitny seksuolog Zbigniew 
Izdebski przekonywali, że kryzys, zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnym oznacza także szansę. Zmierzenie 
się z nim, zamiast unikania sprawi, że z sytuacji kryzysowej możemy wyjść mocniejsi.

WARSZTATY KARIERA I RODZINA

cz. I EGOISTA CZY ALTRUISTA? JAK MĄDRZE BUDOWAĆ  
POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA?

cz.II ZWIĄZEK W KRYZYSIE. JAK NA NOWO ROZBUDZIĆ UCZUCIE?

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
REKORDOWY ROK SIEMENSA W POLSCE

Siemens jest jedną z ostatnich wielkich firm europejskich 
wciąż zajmujących się tak wieloma branżami.  
Jak to wpływa na obecną sytuację firmy?

Peter Baudrexl: Siemens skupia się na czterech głównych 
branżach: energetyce, infrastrukturze miejskiej, rozwiązaniach 
dla przemysłu i sprzęcie medycznym. Tak szeroka struktura 
struktura biznesu ma wiele zalet. Na przykład kwestia roz-
woju nowych technologii: dziś wiele branż ewoluuje w tym 
samym kierunku. Elektronika ma coraz większe znaczenie, 
więc innowacja stworzona na potrzeby pociągów może się 
przydać w produkcji sprzętu dla szpitali. A to zwiększa naszą 
efektywność. Także w Polsce jesteśmy jedną z niewielu firm 
na rynku, które mogą zaoferować tak szeroki wachlarz usług 
dla tak wielu klientów. Na przykład samorządy: możemy im 
zaoferować kompleksowe rozwiązania w dziedzinie transport 
publicznego, wykorzystania energii, zarządzania ruchem, 
oświetlenia ulic itd.

Dominika Bettman: W ubiegłym roku nasza firma zanotowa-
ła rekordowe wyniki w historii. Oczywiście widać pewne za-
grożenia, ale wielkie projekty infrastrukturalne które stanowią 
znaczącą część naszych kontraktów zależą  
w niewielkim stopniu od aktualnej koniunktury. To inwesty-
cje planowane na wiele lat naprzód, jak rozbudowa bloków 
energetycznych czy elektrowni wiatrowych.

Trochę inaczej wygląda to w branżach produktowych, gdzie 
widać spowolnienie wzrostu, co przekłada się na nieco mniej-
szą sprzedaż.

Na szczęście jesteśmy firmą nieco konserwatywną i bardzo 
ostrożnie dobieramy naszych partnerów biznesowych.  
I to się sprawdza. 

Od kilku lat Polska przypomina wielki plac budowy.  
Gdzie Siemens widzi dla siebie największy potencjał  
w najbliższych latach?

Peter Baudrexl: W perspektywie najbliższych pięciu lat  
w Polsce największy potencjał widzimy w segmentach infra-
struktury i energetyki. Transport drogowy i kolejowy, miejski, 
wytwarzanie, dystrybucja i efektywne wykorzystanie energii 
to kluczowe obszary rozwoju.

Dominika Bettman: Zarząd Siemens AG zwrócił szczególną 
uwagę na Polskę, mieliśmy niedawno spotkanie z szefami  
i myślą przewodnią było opracowanie strategii do roku 2016. 
Koncern, który ogląda wszystkie rynki tego świata i – jak 
wszyscy – przechodził fascynację Indiami czy Chinami,  
w końcu spojrzał na starą, dobrą Europę. I docenił Polskę jako 
kraj stabilny, a jednocześnie z dużym potencjałem i możliwo-
ściami rozwoju.

Cała Europa docenia naszą silną motywację, że nam się chce, 
że mamy coraz lepsze kwalifikacje, wysoko wykwalifiko-
wanych specjalistów. A to widać również we wskaźnikach 
makroekonomicznych, bo przecież gros naszego wzrostu to 
konsumpcja, a więc optymizm Polaków. Jesteśmy twórcami 
tego sukcesu, a jednocześnie jego konsumentami. Oby to 
sprzężenie trwało jak najdłużej.

Zdecydowała się Pani wziąć udział w Forum Nowych Idei  
– dlaczego?

Dominika Bettman: Przede wszystkim forum jest naturalnym 
miejscem spotkań ludzi biznesu, kultury i nauki. Służy wielu 
celom, ale najważniejszym jest poszerzanie horyzontów  
i budowanie relacji. Tego typu inicjatywy są niezwykle cenne, 
zwyczajnie nie można tam nie być.

Rozmowa z Peterem Baudrexlem, prezesem zarządu Siemens Sp. z o. o., rzecznikiem grupy  
Siemens w Polsce oraz Dominiką Bettman, prezesem ds. finansowych Siemens Sp. z o.o.

Artykuł sponsorowany
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INTEL BUSINESS CHALLENGE EUROPE AKADEMIA OBYWATELSKA INSTYTUTU LECHA WAŁĘSY
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Jednym z wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Forum Nowych Idei była siódma edycja Intel Business Challenge  
Europe, konkursu dla studentów i absolwentów wyższych uczelni na najlepsze projekty biznesowe oparte o nowe technologie. 

Swoje pomysły zaprezentowały w Sopocie 24 zespoły z 15 krajów. Ostatecznie rywalizację wygrało pięć drużyn z Danii, 
Bułgarii i Francji. Otrzymały one nagrody o łącznej wartości 120 tysięcy dolarów za projekty w dziedzinie biochemii, prze-
twarzania obrazu analizy chemicznej w podczerwieni, technologii i energii słonecznej. Europejscy zwycięzcy IBC Europe będą 
rywalizować w Intel® Global Challenge – światowym finale konkursu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w listopadzie 
2012 roku.

Intel Business Challenge Europe organizowany jest przez Intel, w partnerstwie z funduszem  
INVESTIN oraz Junior Achievement – Young Enterprise.

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei głos młodych uczestników konferencji reprezentowała Akademia Obywatel-
ska Instytutu Lecha Wałęsy. 

Co roku kilkudziesięciu młodych przedstawicieli biznesu, społeczności akademickiej i organizacji pozarządowych  
z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego przyjeżdża do Trójmiasta, by dyskutować o wyzwaniach stojących 
przed Europą. 

Przed rozpoczęciem tegorocznej edycji projektu uczestnicy zostali poproszeni o wybranie tych spośród problemów poru-
szanych podczas EFNI, których rozwiązanie – w ich ocenie – jest gwarantem pomyślnego rozwoju Starego Kontynentu. 

Najczęściej powtarzające się pomysły zostały wybrane jako przedmiot warsztatów. Wspólnie z trenerami oraz zaproszo-
nymi gośćmi, uczestnicy Akademii starali się znaleźć odpowiedzi na pytania korespondujące  
z trzema tematami paneli dyskusyjnych EFNI: „Czego biznes oczekuje od uniwersytetów  
przyszłości?”, „Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni świat?” i „Koniec ery innowacji?”.

Efekt pracy uczestników Akademii Obywatelskiej to zestaw praktycznych rekomendacji  
w wyżej wymienionych obszarach. 

Współorganizatorami projektu są: PwC oraz Intel. Wsparcia udzieliły również Fundacja  
Konrada Adenauera, Miasto Gdańsk oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

KONFERENCJA KONKORDIA III 

W dniach 25–26 września w Sopocie odbyła się Konkordia III – jedna z największych w Polsce konferencji na temat 
współpracy przedstawicieli III sektora, biznesu, społeczników i samorządowców.

Tematem przewodnim tegorocznej debaty, wykładów i warsztatów było „Zwiększanie efektywności”. Eksperci z różnych 
dziedzin – w tym CSR, ekologii, fundraisingu i wolontariatu – dyskutowali nad metodami profesjonalizacji III sektora, 
efektywnym pozyskiwaniem środków na działalność, łączeniem ideologii z biznesem i skutecznym zarządzaniem zasobami 
ludzkimi.

Prelegentami Konkordii byli m.in. Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, Krzysztof Kaczmar, 
prezes Fundacji Kroneneberga i Thomas Osburg, dyrektor ds. Corporate Affairs na Europę z Intel 
Corporation.

Gościem specjalnym wydarzenia był profesor Jerzy Buzek, patron honorowy Konkordii. 
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EFNI – GALA ZAMKNIĘCIAEFNI – GALA ZAMKNIĘCIA

Na zakończenie EFNI, Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan odczytała Deklarację Sopocką  
– zestaw postulatów biznesu pod adresem polityków.

Na uroczystość zamknięcia EFNI 2012, która tradycyjnie już odbyła się w Pawilonie Nowych Idei na sopockiej plaży, przybyło kilkuset gości.

Odczytując rekomendacje biznesu dla polityków, Sławomir Jędrzejczyk, 
wiceprezes zarządu ds. finansowych PKN ORLEN SA przekonywał, że nie 
ma sprzeczności między efektywnością gospodarki i polityką społeczną.

Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA przedstawił rekomendacje 
biznesu dotyczące roli państwa w gospodarce.

– Początkiem i końcem wszystkich europejskich interesów jest silna  
i zjednoczona Unia Europejska, a naszym obowiązkiem jest praca nad 
tym projektem, wtórował mu Maciej Witucki, prezes Orange Polska.

Nawiązując do tematu II Europejskiego Forum Nowych Idei Jerzy  
Buzek podkreślił, że dla Europy jest tylko jeden sposób, aby nie dać 
się zepchnąć się do roli statysty: głęboka i konsekwentna integracja. 

W imieniu Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy, partnera gali zamknięcia EFNI, gości przywitał Piotr Gulczyński (z prawej). Opinie młodych liderów  
z krajów Partnerstwa Wschodniego, którzy w swoim gronie również debatowali nad najważniejszymi problemami Europy przedstawiali: Gϋnter Jϋnger, 
dyrektor ds. korporacyjnych Intel EMEA (na zdjęciu z lewej) i Mike Kubena, prezes PwC na Europę Środkowo-Wschodnią.

– Zbudujmy Europę od nowa, z niezwykłą ekspresją przekonywał uczestników gali światowej sławy francuski filozof Bernard-Henri Lévy.
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Rohini Anand
Pierwsza wiceprezes Sodexo, USA

Nadia Arbatova
Politolog, dyrektor Departamentu 
Europejskich Studiów Politycz-
nych Rosyjskiej Akademii Nauk

PANELIŚCI I GOŚCIE

Wiktor Askanas
Profesor Emeritus Uniwersytetu 
New Brunswick, Kanada

Rym Ayadi
Senior Research Fellow, Centrum 
Europejskich Studiów Politycz-
nych, Belgia

Leszek Balcerowicz
Kierownik Katedry Międzynarodowych 
Studiów Porównawczych, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie

Benjamin R. Barber
Prezydent Interdependence  
Movement / CivWorld, USA

George Barda
Aktywista społeczny, Occupy 
London, Wielka Brytania

Markus Beyrer
Prezes Zarządu Österreichische 
Industrieholding AG, Austria

Jan Krzysztof Bielecki
Przewodniczący Rady  
Gospodarczej przy Premierze RP

Phillip Blond
Filozof, dyrektor think tanku 
ResPublica, Wielka Brytania

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan,  
wiceprezydent BUSINESSEUROPE

Zbigniew Bochniarz 
Profesor wizytujący w Evans 
School of Public Affairs,  
University of Washington,  
Seattle, USA

Beata Balas-Noszczyk
Partner zarządzający Hogan 
Lovells (Warszawa) LLP Oddział 
w Polsce

Małgorzata Bonikowska
Partner zarządzający, wydawca 
magazynu THINKTANK

EFNI – GALA ZAMKNIĘCIA

PARTNERZY GALI:

Na zakończenie gali Jerzy Buzek, Henryka Bochniarz i Jacek Karnowski zaprosili gości na kolejne EFNI we wrześniu 2013 roku.

Ostatnie godziny EFNI umilał gościom brawurową improwizacją 
meksykański pianista Rafael Alcalá. 

Magdalena Środa i Andrzej Lubowski są od początku członkami Rady  
Programowej EFNI, na zdjęciu z europosłanką Leną Kolarska-Bobińską.

Zaciekawieni wykładem: Dominika Kulczyk-Lubomirska, Jan Lubomirski, 
Marek Kujawa i Michał Lisiecki. 

Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 
oraz Teresa Kamińska, prezes PSSE.
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Mark Brailey 
Dyrektor ds. strategii Intel Corporation 
na Europę, Bliski Wschód i Afrykę,  
Wielka Brytania

Juliusz Braun
Prezes Zarządu Spółki Telewizja 
Polska SA

Zbigniew Brzeziński
Doradca Centrum Studiów  
Strategicznych i Międzynarodowych  
w Waszyngtonie

Jose Carnero
Założyciel i prezes fundacji Uno 
Entre Cien Mil, Hiszpania

Attilio Celant
Prezes Stowarzyszenia  
Absolwentów Ekonomii  
Uniwersytetu La Sapienza  
w Rzymie, Włochy

Jerzy Buzek
Przewodniczący Rady  
Programowej Europejskiego 
Forum Nowych Idei

Katarzyna  
Chałasińska-Macukow
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Piotr Chęciński 
Redaktor, Telewizja Polska SA

Agnieszka Chłoń-Domińczak
Lider Projektu KRK

Robert Costanza
Profesor wizytujący w Crawford 
School of Public Policy,  
Australijski Uniwersytet  
Narodowy (ANU), USA

Edward E. Clark
Prezydent, The Wildlife Center  
of Virginia, USA

Carlos Cuesta
Reprezentant Hiszpanii przy  
ATTAC Europe, Hiszpania

Grzegorz Cydejko
Redaktor Forbes

Leszek Czarnecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Getin Holding

Norman Davies
Profesor historii, członek  
Akademii Brytyjskiej

Ingrid Deltenre
Dyrektor generalna Europejskiej 
Unii Nadawców, Szwajcaria

Paul H. Dembinski
Dyrektor Obserwatorium  
Finansów, Genewa, Szwajcaria

Xavier Devictor
Dyrektor oddziału Banku  
Światowego na Polskę i kraje 
bałtyckie, Francja

Krzysztof Domarecki 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Selena FM SA

Zofia Dzik
Prezes Zarządu Fundacji  
Humanites

Dirk Elvermann
Prezes Zarządu BASF Polska, 
Niemcy

Lee Feinstein
Ambasador Stanów  
Zjednoczonych w Polsce

Elżbieta Frąckowiak
Profesor, Politechnika Poznańska

George Friedman
Prezes Stratfor, USA

Małgorzata Fuszara
Profesor, kierowniczka Gender 
Studies w Instytucie Stosowanych 
Nauk Społecznych Uniwersytetu  
Warszawskiego

Jorge Gimeno
Prezes Zarządu Fundacji Duende, 
Polska

Hans-Dietrich Genscher
b. Minister Spraw Zagranicznych  
i wicekanclerz Niemiec  
(w latach 1974-1992)

Andrzej Godlewski
Zastępca dyrektora Programu 1 
Telewizji Polskiej SA

Michaił Gorbaczow
Były Prezydent ZSRR, Prezydent  
Green Cross International, Rosja

Janusz Górski
Prezes Zarządu  
Schenker Sp. z o.o.

Daria Gołębiowska-Tataj
Europejski Instytut Innowacji  
i Technologii (EIT), Węgry

Maciej Grabowski 
Podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów
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Ulrich Grillo
Wiceprezydent organizacji  
pracodawców BDI, Niemcy

Arjun Gupta
Chief Believer, TeleSoft Partners, 
USA

Piotr Gulczyński
Prezes Zarządu Fundacji Instytut 
Lecha Wałęsy

Grzegorz Hajdarowicz
Prezes Zarządu Presspublica  
Sp. z o.o.

Czesław Grzesiak
Wiceprezes Zarządu  
Tesco Polska Sp. z o.o.

Jerzy Hausner
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Wenbo Hou
Dyrektor Generalny oddziału 
Bank of China w Polsce, Chiny

Adrian Van Den Hoven
Dyrektor Departamentu  
Stosunków Międzynarodowych  
BUSINESSEUROPE, Belgia

Danuta Hübner
Posłanka do Parlamentu  
Europejskiego, przewodnicząca 
Komisji Rozwoju Regionalnego PE

Ayşegül İldeniz
Dyrektorka oddziału Intel Cor-
poration na Turcję, Środkowy 
Wschód oraz Afrykę, Turcja

Zbigniew Izdebski
Kierownik Kliniki Zdrowia  
Seksualnego Instytutu Psycho-  
somatycznego w Warszawie

Garry Jacobs 
Prezes Zarządu World Academy  
of Art & Science, USA

Janusz Jankowiak
Główny ekonomista Polskiej  
Rady Biznesu

Andrzej Jonas
Redaktor Naczelny  
The Warsaw Voice

Jacques de Jong
Senior Fellow, Clingendael  
International Energy Programme, 
Holandia

Teresa Kamińska
Prezes Zarządu Pomorskiej  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bahadir Kaleagasi
Koordynator międzynarodowy 
TÜSİAD, prezydent Instytutu 
Bosphorus, Turcja

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Sylvie Kauffmann
Dyrektor wydawnicza  
Le Monde, Francja

Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof Kilian
Prezes Zarządu PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA

Andrzej Klesyk
Prezes Zarządu PZU SA

Michał Kobosko
Redaktor Naczelny tygodnika 
Wprost

Lena Kolarska-Bobińska
Posłanka do Parlamentu  
Europejskiego

Andrzej Koźmiński
Prezydent Akademii  
Leona Koźmińskiego

Krzysztof Kowalczyk
Partner zarządzający HardGamma 
Ventures / GammaRebels

Piotr Kraśko 
Redaktor Naczelny  
Wiadomości TVP1

Jacek Krawczyk 
Wiceprezydent Europejskiego  
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
(EKES)

Jacek Krawiec
Prezes Zarządu PKN ORLEN SA

Dominika Kulczyk-Lubomirska
Założycielka i wiceprezes  
Green Cross Poland

Mike Kubena
Prezes PwC na Europę  
Środkowo-Wschodnią

Günter Jünger
Dyrektor ds. korporacyjnych  
i Członek Zarządu na region 
EMEA firmy Intel
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Tadeusz Kulik
Prorektor ds. nauki,  
Politechnika Warszawska

Jakub Kurasz
Redaktor Naczelny Gazety Giełdy 
Parkiet, zastępca redaktora naczelnego 
Rzeczpospolitej

Erika Kvapilova
Dyrektor Programu UN WOMEN  
na Europę Środkową  
i Południowo-Wschodnią, Słowacja

Ivan K. B. Lee
Dyrektor Biura Współpracy  
Gospodarczej i Handlu Hong  
Kongu w Berlinie, Hong Kong

Henri Malosse
Przewodniczący Grupy Pracodawców 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego (EKES), Francja 

Bernard-Henri Lévy
Filozof i pisarz, Francja

Andrzej Lubowski
Niezależny publicysta

Lech Mankiewicz
Dyrektor Centrum Fizyki  
Teoretycznej Polskiej Akademii 
Nauk

Adam Michnik
Redaktor Naczelny  
Gazety Wyborczej

Andrew Michta 
Dyrektor biura German Marshall 
Fund of the United States  
w Warszawie, USA/Polska

John Mitra
Dyrektor ds. korporacyjnych, 
International Personal Finance, 
Wielka Brytania

Christian Morales
Wiceprezes i dyrektor  
generalny Intel Corporation na 
Europę, Bliski Wschód i Afrykę

Irene Natividad
Prezydent Global Summit  
of Women, USA

Paweł Orłowski
Podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Regionalnego

David Munro
Prezes Zarządu Volatility  
Research and Trading, Singapur

Witold Orłowski
Główny doradca ekonomiczny 
PwC Polska

Marcin Piasecki
Wydawca Dziennika Gazety 
Prawnej

Leszek Pawłowicz
Profesor ekonomii, Uniwersytet 
Gdański

Grażyna Piotrowska-Oliwa
Prezes Zarządu PGNiG SA

Marcin Piróg
Prezes Zarządu PLL LOT SA

Jerzy Pomianowski
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Zagranicznychh

Paweł Rabiej
Partner zarządzający THINKTANK

Ren Jun 
Prezes Zarządu Shanghai  
Construction Poland Sp. z o.o., 
Chiny

Peter Richards
Dyrektor,  
Piano Media Poland, USA

Peter Russo
Profesor, EBS Business School, 
Niemcy

Jacek Santorski
Współwłaściciel Values – Grupa 
Firm Doradczych

Adam D. Rotfeld
Współprzewodniczący  
Polsko-Rosyjskiej Grupy  
do Spraw Trudnych

Kinga Rusin
Dziennikarka TVN

Alexander Scheuer
Dyrektor Generalny, Europejski 
Instytut Prawa Mediów, Niemcy

Stephan Richter
Redaktor naczelny The Globalist, 
prezydent The Globalist Research 
Center, Niemcy

Anna Sieńko
Dyrektor Generalna IBM Polska  
i Kraje Bałtyckie

Jan Kulczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Kulczyk Investments,  
Przewodniczący Rady Green Cross 
International
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Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu Citi Handlowy

Aleksander Smolar
Prezes Fundacji im. Stefana 
Batorego

Paul Siu
Partner zarządzający,  
Deloitte, Chiny

Barbara Smolińska
Dyrektor Pracowni Dialogu,  
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Ludwik Sobolewski 
Prezes Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie

Beata Stelmach
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw  
Zagranicznych

Magdalena Środa
Profesor Uniwersytetu  
Warszawskiego

Krystyna Szafraniec
Kierownik Zakładu Socjologii 
Edukacji i Młodzieży w Instytucie 
Socjologii UMK

Ivo Šlaus
Prezydent World Academy  
of Art & Science, Chorwacja

Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady Krajowej 
Izby Gospodarczej

Paweł Świeboda
Prezes Zarządu demosEUROPA  
– Centrum Strategii Europejskiej 

Jürgen Thumann
Prezydent BUSINESSEUROPE, 
Niemcy

Rafał Trzaskowski
Poseł do Parlamentu  
Europejskiego

Jose Ignacio Torreblanca
Dyrektor madryckiego biura 
Europejskiej Rady Stosunków 
Międzynarodowych, Hiszpania

Günter Verheugen 
Profesor Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina, b. wiceprezydent Komisji 
Europejskiej, Niemcy

Eze Vidra
Dyrektor Google Campus,  
Wielka Brytania

Lech Wałęsa
Prezydent RP  
w latach 1990-1995

Karolina Wigura
Publicystka, Kultura Liberalna

Aneta Wilmańska
Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska

Dorota Warakomska
dziennikarka telewizyjna i komen-
tatorka wydarzeń międzynarodo-
wych, doradca medialny 

Maciej Witucki
Prezes Orange Polska 

Krzysztof Wojewodzic
Koordynator projektu  
„e-podręczniki do kształcenia 
ogólnego”

Agata Wacławik-Wejman
Dyrektor ds. publicznych i relacji 
rządowych, Google Polska

Artur Waliszewski
Dyrektor Google Polska

Grzegorz Wójcik
Dyrektor ds. korporacyjnych 
Grupy Allegro

Leszek Wroński
Partner, Szef Usług Doradczych 
na Europę Środkowo-Wschodnią, 
KPMG, Polska

Tomasz Wróblewski
Redaktor naczelny dziennika 
Rzeczpospolita

Marcin Zaborowski
Dyrektor Polskiego  
Instytutu Spraw  
Międzynarodowych

Cevdet Yilmaz
Minister Rozwoju  
w rządzie Republiki Turcji

Claudia Zeisberger
Profesor i wykładowca INSEAD 
Business School, Centre for Decision 
Making and Risk Analysis, Niemcy

Jacek Żakowski 
Dziennikarz, komentator  
tygodnika Polityka
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Orange Polska jest największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej.  
W jej skład wchodzą spółki posługujące się marką handlową Orange: Telekomu-
nikacja Polska i PTK Centertel oraz jeden z najpopularniejszych portali Wirtualna 
Polska. Grupa oferuje kilkaset usług dla klientów indywidualnych i firm, w tym 
telefonię stacjonarną, komórkową, szerokopasmowy dostęp do Internetu, transmi-
sję danych i multimedialne usługi telewizyjne. Angażuje się w działalność oświa-
tową i charytatywną, prowadzoną za pośrednictwem Fundacji Orange. Jest także 
stale obecna w działalności kulturalnej i sporcie, m.in. jako główny sponsor polskiej 
reprezentacji piłkarskiej i partner UEFA EURO 2012.

PARTNERZY STRATEGICZNI

PKN ORLEN jest największą polską firmą pod względem przychodów i najcenniej-
szą polską marką. Spółka zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny, olej 
napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemicz-
ne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Posiada naj-
większą w Europie Centralnej sieć stacji paliw liczącą 2 700 obiektów działających 
w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Dzięki konsekwentnie prowadzonym 
działaniom inwestycyjnym, ORLEN realizuje strategię rozwoju w kierunku prze-
kształcania firmy w zintegrowany koncern paliwowo–energetyczny, poprzez budowę 
nowych segmentów biznesowych jak energetyka i upstream.

Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce i w naszej 
części Europy. Łączy w sobie wieloletnie doświadczenie w dbaniu o bezpieczeń-
stwo Polaków i efektywność w zarządzaniu finansami klientów. Lista ubezpieczeń 
i rozwiązań finansowych sygnowanych logo PZU liczy ponad 200 produktów.  
W ciągu jednej minuty PZU zawiera 150 nowych polis, a jednocześnie wypłaca 
30 odszkodowań i świadczeń. Ważnym krokiem w rozwoju Grupy jest strategia 
na lata 2012-2014. PZU 2.0 to firma mocno zorientowana na klienta, efektywna 
operacyjnie, znana ze swoich kompetencji w zakresie inwestycji, oferująca nowa-
torskie rozwiązania w segmencie ochrony zdrowia.

Rzeczpospolita to jeden z liderów prasy codziennej w Polsce. Jest najczęściej 
cytowaną gazetą w kraju, bez której nie wyobrażają sobie pracy ani szefowie firm, 
ani politycy, ani pozostali jej czytelnicy. Z Rzeczpospolitej jako pierwsi mogą się 
dowiedzieć, co nowego w polityce, w gospodarce, w kulturze, czy sporcie. To, co za 
kwadrans pokaże telewizja, najpierw znajdą w wersji internetowej Rzeczpospolita 
On Line. 

Telewizja Polska to lider na polskim rynku telewizyjnym, z udziałami na poziomie 
36,5 proc. w 2011 roku. TVP obejmuje swym zasięgiem ponad 90 proc. terytorium 
Polski, a w jej portfolio znajdują się dwie stacje o zasięgu ogólnopolskim,  
16 kanałów regionalnych, kanały satelitarne – TVP Polonia i TV Biełsat,  
udostępniające polską kulturę poza granicami kraju, oraz 7 kanałów tematycznych.  
Więcej informacji: www.tvp.pl.

PARTNER GALI

Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy” jest apolityczną organizacją pozarządową 
typu non-profit. Została ufundowana przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 
1995. W ramach swojej działalności dokumentuje życie i działalność Lecha Wałęsy, 
kształtuje pozytywny obraz Polski i Polaków za granicą, działa na rzecz ochrony 
dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej. 
www.ilw.org.pl

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów  
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz  
bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

PARtnER instytuCJOnALny

Bloomberg Businessweek Polska to polska edycja jednego z najbardziej wpływo-
wych magazynów na świecie. Jego redaktorem naczelnym jest Cezary Szymanek.  
To jedyny na polskim rynku dwutygodnik o charakterze gospodarczym. Zespół BBWP 
wydaje również codzienny newsletter biznesowy BusinessToday.pl. Wydawcą Bloom-
berg Businessweek Polska jest Platforma Mediowa Point Group.

Citi Handlowy jest jedną z czołowych instytucji finansowych w Polsce. Oferuje nowo-
czesne produkty i usługi bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej.  
Bank czerpie z ponad 140 lat doświadczenia Banku Handlowego w Warszawie SA 
oraz 200 lat Citi. Przynależność do globalnej instytucji zapewnia klientom Banku 
dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Deloitte Polska to jedna z wiodących firm doradczych w kraju, świadcząca usługi 
profesjonalne w następujących obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, do-
radztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania 
ryzykiem i doradztwa finansowego. W naszych 9 polskich biurach zatrudniamy łącznie 
ponad 1200 pracowników. www.deloitte.com/pl.

Dziennik Gazeta Prawna to największy ogólnopolski dziennik gospodarczy. Składa 
się z dwóch grzbietów: biznesowo-informacyjnego o białym kolorze papieru, porusza-
jącego tematykę polityczną i społeczną przez pryzmat interesów gospodarczych oraz 
„żółtych stron” Gazety Prawnej, poświęconych od lat tematyce prawno-podatkowej.

PARTNERZY GŁÓWNI
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EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej. Komitet zapewnia fachowe doradz-
two na rzecz większych instytucji UE. EKES przedstawia opinie w sprawie wniosków 
legislacyjnych UE oraz sporządza opinie z inicjatywy własnej. Jednym z głównych 
zadań EKES-u jest stanowienie „pomostu” między instytucjami UE a zorganizowanym 
społeczeństwem obywatelskim.

PARTNERZY GŁÓWNI

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Grupa Energa to holding energetyczny z siedzibą w Gdańsku, działający w obszarze 
wytwarzania, obrotu, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. ENERGA dostarcza 
energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm,  
co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Miesięcznik Forbes jest największym czasopismem gospodarczym w Polsce. 
Rankingi i raporty przygotowywane przez redakcję w syntetyczny sposób prezentu-
ją osiągnięcia polskiego biznesu, a publikowany co roku ranking stu najbogatszych 
Polaków stał się barometrem stanu polskiej gospodarki. Forbes słynie również jako 
organizator ekskluzywnych wydarzeń dla świata biznesu.

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się 
one powszechnie dostępne i użyteczne. Rozwiązania technologiczne Google obejmują 
popularne narzędzia wyszukiwania internetowego, programy reklamowe, aplikacje, 
systemy komunikacji mobilnej i systemy operacyjne. W Polsce Google prowadzi  
działalność biznesową oraz badawczo-rozwojową.

Intel. Firma jest światowym liderem w dziedzinie krzemowej innowacji, opracowuje 
technologie, produkty i inicjatywy, które ulepszają ludzką pracę i życie. To największy 
na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów. Pasją firmy 
jest tworzenie technologii, które zmieniają świat, co pozwala przesuwać granice  
innowacji oraz utrzymywać pozycję lidera w technologii półprzewodnikowej.

KPMG to międzynarodowa sieć firm doradczo-audytorskich. KPMG w Polsce świad-
czy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego 
oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych 
firm i instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. W Polsce ma 6 biur: Warszawa, 
Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Gdańsk.

Giełda Papierów Wartościowych. Od kilku lat warszawska giełda zalicza się  
do najdynamiczniej rozwijających się rynków europejskich, a w Europie Środkowej  
i Wschodniej jest największą giełdą instrumentów finansowych, utrzymującą pozycję 
niekwestionowanego lidera pod względem kluczowych wskaźników, takich jak kapita-
lizacja, wartość obrotów czy liczba debiutujących spółek.

Międzynarodowy dom inwestycyjny utworzony w 2007 roku na fundamentach 
Kulczyk Holding. Realizuje projekty w strategicznych sektorach gospodarki: surowców 
mineralnych, energetyki, infrastruktury i nieruchomości. Siedziba: Luksemburg, biura: 
Londyn, Kijów, Dubaj, Warszawa. CEO: Dariusz Mioduski.

Newsweek jest najchętniej czytanym polskim tygodnikiem opinii. Zapewnia swoim 
czytelnikom aktualny i wyrazisty obraz polityki, gospodarki, nauki i kultury. Tytuł  
– jako pierwszy tygodnik opinii w Polsce – udostępnił multimedialną wersję maga-
zynu na tablety iPad. Newsweek Polska jest również organizatorem prestiżowych 
konferencji i rankingów biznesowych.

PGNiG SA – lider rynku gazu w Polsce. Działalność: poszukiwania i eksploatacja gazu 
ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucja paliw  
gazowych i płynnych. Priorytety: rozwój nowych obszarów tj. elektroenergetyka,  
poszukiwania gazu z łupków, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań połączonych  
z dbałością o środowisko naturalne.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje inwestorom atrakcyjne działki  
z pełną infrastrukturą techniczną i drogową, gdzie działalność gospodarcza może być  
prowadzona na preferencyjnych zasadach. PSSE posiada kadrę doświadczoną we 
współpracy z zagranicznymi inwestorami oraz w zarządzaniu terenami przemysłowymii 
projektami unijnymi.

PwC oferuje rozwiązania w zakresie audytu, usług doradczych i doradztwa prawno-
-podatkowego. Na polskim rynku działamy od 1990 roku i obecnie zatrudniamy  
1680 specjalistów w 6 miastach: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie,  
Poznaniu i Wrocławiu. Wśród klientów PwC znajdują się zarówno instytucje, jak  
i koncerny międzynarodowe oraz lokalne przedsiębiorstwa rodzinne.

Provident Polska SA należy do międzynarodowej grupy finansowej International 
Personal Finance, która jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościo-
wych. Provident działa na polskim rynku od 1997 r. Firma jest liderem w segmencie 
szybkich pożyczek gotówkowych. Liczba klientów obsługiwanych w Polsce to 834 tys., 
przy całkowitej liczbie klientów IPF 2.4 mln.

Tesco Polska to czołowa sieć handlowa na polskim rynku z ponad 420 sklepami. 
Zatrudnia ponad 28 tys. osób, a jej placówki odwiedza tygodniowo 5 milionów klien-
tów. Od 10 lat, dzięki programowi Tesco dla Szkół, aktywnie wspiera polskie szkoły 
przekazując im nowoczesny sprzęt edukacyjny.

Obchodzący w tym roku 30. urodziny magazyn WPROST to wiodący tygodnik opinii 
w Polsce. Ukazuje się od 1982 r. Wydawcą tygodnika WPROST jest Agencja Wydawni-
czo-Reklamowa WPROST. Od 2010 r. jej większościowym udziałowcem jest Platforma 
Mediowa Point Group SA. Redaktorem naczelnym WPROST jest Michał Kobosko. 
WPROST jest jednym z najczęściej cytowanych mediów w Polsce. www.wprost.pl.

PARTNERZY GŁÓWNI
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PARTNERZY WSPIERAJĄCY

BASF – The Chemical Company zatrudnia w Polsce 280 pracowników. Obrót  
w 2011 r.: 685 milionów euro. Sprzedaż obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, 
środki ochrony roślin, lakiery oraz chemię budowlaną.

CANAL+ Cyfrowy SA – operator platformy satelitarnej CYFRA+, nadawca  
telewizyjnych kanałów premium CANAL+ i tematycznych, partner polskiego sportu  
i mecenas kinematografii.

Dell jest globalnym producentem komputerów, zajmującym 44. miejsce na liście 
największych firm świata – „Fortune 500”. Oferuje nowatorskie produkty i usługi  
dla klientów indywidualnych i firm.

Hill+Knowlton Strategies to jedna z wiodących agencji komunikacyjnych w Polsce, 
oferująca szeroki zakres usług konsultingowych. Więcej informacji można znaleźć na  
www.hillandknowlton.pl.

Polskie Linie Lotnicze LOT to jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie.
Jako pierwszy przewoźnik w Europie, w 2012 r. do floty dołączy najnowocześniejsze 
samoloty świata Boeingi 787 Dreamliner.

Radio PiN to pierwsze w Polsce radio ekonomiczne – to biznes, unikalna muzyka  
i wielkomiejski lifestyle. To rozgłośnia dla ludzi poszukujących nietuzinkowej oferty 
programowej.

Wirtualna Poska WP.PL – pierwszy polski portal internetowy – multimedialna  
platforma informacji i komunikacji, skuteczne medium reklamowe.

Diversity Index to innowacyjny projekt będący kontynuacją i rozszerzeniem zaan-
gażowania PKPP Lewiatan w obszar promowania równych szans w miejscu pracy. 
Myślą przewodnią projektu jest zarządzanie różnorodnością. 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Green Cross Poland to platforma dialogu pomiędzy biznesem, administracją, orga-
nizacjami pozarządowymi oraz nauką. Realizowane programy: zielona gospodarka, 
gospodarka wodna, zielone miasta. Polski oddział Green Cross International.

Misją Liberté! jest pełnienie funkcji rzecznika społeczeństwa otwartego i liberalnych 
poglądów gospodarczych w Polsce oraz organizowanie ruchu społecznego wokół  
tych idei.

Misją OECD jest promowanie rozwiązań, które poprawią jakość życia ludzi na całym 
świecie. OECD współpracuje z rządami, biznesem i społecznościami na rzecz bardziej 
zintegrowanego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.  

THINKTANK – polski ośrodek analityczny, który ma własne media i kilkusetosobową 
sieć ekspercką. Wydaje magazyn, publikacje, organizuje debaty i konferencje, prowadzi 
własne badania, network liderów oraz Bazę Wiedzy.

The World Academy of Art & Science została założona w celu podjęcia kwestii 
związanych ze społecznymi i politycznymi implikacjami eksplozji wiedzy. Członkami 
Akademii jest obecnie 650 wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury.  

WGF to największe forum wymiany poglądów na temat stosunków transatlantyckich 
i problemów współczesnego świata w Europie Środkowej. Wrocław Global Forum co 
roku gości czołowych przedstawicieli świata polityki, dyplomacji i biznesu.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet powstało w 2010 roku. Działa na rzecz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn. Dąży do zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu 
publicznym, a zwłaszcza politycznym. 

PARTNERZY LOGISTYCZNI



EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI  |  WWW.EFNI.EU EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI  |  WWW.EFNI.EU82 83 

ORGANIZATOR EFNI

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest najsilniejszą 
organizacją reprezentującą prywatne przedsiębiorstwa w Polsce. Zabiega o konku-
rencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich firm. Zrzesza ponad 60 branżowych  
i regionalnych związków pracodawców i kilkudziesięciu członków indywidualnych.  
Łącznie reprezentuje 3 750 firm, zatrudniających ponad 750 000 pracowników.  
Członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali do tej pory ponad 2500 projektów 
ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnie-
nie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych.

PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma od 2002 roku stałe 
biuro w Brukseli. Prezydent Lewiatana jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE. 
Działalność Lewiatana w Brukseli wspiera także kilkudziesięciu innych przedstawicie-
li konfederacji. Biorą oni udział w pracach licznych komitetów i grup doradczych 
BUSINESSEUROPE oraz Komisji Europejskiej. Mamy także dwóch przedstawicieli 
w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, z których jeden jest wiceprezy-
dentem tego organu UE.

BUSINESSEUROPE odgrywa kluczową rolę w Europie jako największa organiza-
cja biznesowa działająca w Unii Europejskiej. Zrzesza 40 federacji członkowskich, 
reprezentujących łącznie 20 milionów firm z 34 krajów. Jej głównym celem jest 
reprezentowanie interesów firm przed instytucjami europejskimi, a przede wszystkim 
wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki i wyrównanie szans rozwoju 
wszystkim przedsiębiorcom. BUSINESSEUROPE udziela się w społecznym dialogu 
europejskim, wspierając sprawne funkcjonowanie rynków pracy.

W skład organizacji wchodzi siedem Komitetów Głównych, około 60 Grup Pracują-
cych oraz 45 pracowników biura, kierowanego przez Dyrektora Generalnego.  
BUSINESSEUROPE przewodzi Prezydent, którym obecnie jest Jürgen Thumann.  
Władze BUSSINESEUROPE z siedzibą w Brukseli zarządzają całą organizacją, koor-
dynują działania komisji ds. polityki oraz grup roboczych, przygotowują dokumenty 
określające stanowiska w różnych sprawach i komunikują je instytucjom unijnym, 
a także innym organom, zarówno w Brukseli, jak i w krajach członkowskich. BUSI-
NESSEUROPE jest ważnym partnerem Komisji Europejskiej w dialogu społecznym.

Sopot to nowoczesny kurort z tradycjami. Magiczny klimat nadawały miastu od  
początku jego istnienia nie tylko urzekające położenie nad morzem oraz secesyjne 
sanatoria oraz wille, ale także atmosfera zabawy i elegancji, którą wnosili sławni  
goście odwiedzający kurort. W Sopocie udało się, w sposób unikatowy, zachować 
klimat przedwojennej melancholii i połączyć go z dynamicznie rozwijającym się 
miastem licznych atrakcji i rozrywek. Dzieje się to za sprawą wyjątkowo bogatego 
programu kulturalnego oraz nowych możliwości, które zostały stworzone dzięki  
śmiałym inwestycjom zmieniającym oblicze Sopotu.

Dzisiejszy Sopot to nie tylko piaszczysta przepiękna plaża i morze z najdłuższym 
drewnianym molo w Europie, ale także jeden z najpopularniejszych w Polsce depta-
ków – ulica Bohaterów Monte Cassino, zwana Monciakiem, to malownicze wzgórza 
morenowe, to wreszcie liczne parki i drzewa sprawiające, że miasto tonie w zieleni. 
Dzisiejszy Sopot ma ponad 200 klubów, pubów, dyskotek, restauracji, w tym miejsca 
kultowe i sławne. Można tam doskonale zjeść, napić się pysznej kawy, spotkać znajo-
mych czy poczytać ulubioną lekturę.

WSPÓŁORGANIZATORZY

Zapraszamy 

na trzecią edycję Europejskiego Forum Nowych Idei
w dniach 25-27 września 2013 roku.
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