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„Europa nie jest nam dana. Europa jest zadana.
Musimy pozostawić przyszłym pokoleniom taką Europę,
w której sami chcielibyśmy żyć”.
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Po pierwszym EFni

Emocje po pierwszym Europejskim Forum Nowych Idei powoli opadają. 
Dokonujemy podsumowań, oceniamy, ile z naszych zamierzeń udało 
się zrealizować. 

Gościliśmy na Forum przedstawicieli najwyższych władz Polski i Unii 
Europejskiej, liderów polskiej i unijnej gospodarki. Liczba uczestników 
przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Nie zawiedli zaproszeni 
paneliści, w tym gwiazdy światowego firmamentu intelektualnego. 
Wyśmienicie sprawdził się też Sopot jako miejsce Forum. Do tego 
wszystkiego dopisała pogoda. 

Ostatniego dnia Forum popłynęła w świat Deklaracja Sopocka – mocne 
poparcie europejskiego środowiska biznesowego dla projektu wspólnej 
Europy i dalszej integracji kontynentu. Wkrótce przedstawimy władzom 
Unii i rządom państw członkowskich szczegółowe rekomendacje 
Forum w kluczowych kwestiach dla europejskiej gospodarki. 

Kiedy zapraszaliśmy Państwa do Sopotu we wrześniu 2011 roku, nie 
mieliśmy sprecyzowanych planów co do kolejnych edycji Forum. 
Uzależnialiśmy je od opinii uczestników, partnerów i panelistów,  
a o ostatecznej decyzji miały przesądzić podsumowanie i ewaluacja 
Forum. Tymczasem pierwsze gratulacje zaczęliśmy otrzymywać  
od Państwa już podczas  EFNI.  Kolejne napłynęły w licznych listach, 
mailach i podczas osobistych spotkań po Forum. Sprawiły nam one 
wiele radości i satysfakcji.

Wszystkie te spontaniczne dowody uznania, ale też i usystematyzowane 
wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej utwierdzają nas  
w przekonaniu, że możemy zaproponować Państwu kolejną edycję 
EFNI. Spotkajmy się więc znowu w Sopocie w dniach 26–28 września 
2012 roku. 

Do zobaczenia 

od organizaToróW

Henryka bochniarz

Prezydent Polskiej Konfederacji 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Jerzy buzek

Przewodniczący Rady Programowej 

Europejskiego Forum Nowych Idei
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maciej Witucki, Prezes 
zarządu grupy TP: Rzadko się 
zdarza, żeby w Polsce można 
było uczestniczyć w wymianie  
myśli pomiędzy najznakomit- 
szymi sławami światowej 
debaty publicznej. Tegoroczne 
EFNI wyszło naprzeciw  
potrzebie rozmowy  
o problemach teraźniejszości 
i pomysłach na ich 
rozwiązywanie w najbliższej 
przyszłości. Szacowne grono 
noblistów, intelektualistów, 
polityków oraz przedstawicieli 
świata biznesu spotkało się  
i  sprostało temu zadaniu.  
Oby tak dalej.

EFni W oPiniacH uczEsTniKóWEFni W oPiniacH uczEsTniKóW

arvind bali, dyrektor Videocon Telecommunications, Ltd., indie: Chciałbym podziękować  za możliwość 
uczestnictwa w Forum. (…) Udało się Państwu zgromadzić ekspertów  wysokiej klasy z różnych dziedzin, 
debaty pomogły przybliżyć uczestnikom istotne problemy.  EFNI nie powinno być pojedynczym wydarzeniem, 
ale początkiem pracy, jaką należy kontynuować w przyszłości. 

Prof. claudia zeisberger, insEad, Francja: Gratuluję wspaniałej konferencji i dziękuję  za zaproszenie. Cieszę 
się, że mogłam w niej uczestniczyć. Bardzo podobała mi się dyskusja w sesji, jak również wspaniałe miejsce, 
gdzie się odbywała. Europa w najlepszym wydaniu!  Mam nadzieję na dalsze kontakty.

andrzej Klesyk, Prezes zarządu Pzu sa:  EFNI odbyło się w nieprzypadkowym miejscu – w Trójmieście, 
aby pokazać, że idea wspólnoty i solidarności, która zrodziła się w Polsce, jest nam w wymiarze globalnym 
szczególnie bliska. Mam nadzieję, że tak jak wydarzenia sprzed dwudziestu lat otworzyły nowy rozdział  
w historii Europy Środkowo-Wschodniej, tak teraz Europejskie Forum Nowych Idei zapoczątkowało nowy 
dialog pomiędzy przywódcami państw a światem biznesu.

andrzej Jonas, redaktor naczelny 
The Warsaw Voice: To było doprawdy 
znakomite spotkanie. Intelektualnie 
zapładniające, towarzysko nader 
eleganckie, politycznie neutralne. 
Dawało poczucie uczestnictwa w zda- 
rzeniu ważnym, bycia we właściwym 
miejscu we właściwym czasie. Oprawa 
wyśmienita, organizacja, z punktu 
widzenia uczestnika, bez zarzutu. (…) 
Zasłyszane opinie brzmiały podobnie. 
Rozumiem, że na przyszłoroczne Forum 
już trzeba rezerwować miejsca.  
A może jestem spóźniony?

mariá Kadlečiková, b. Wicepremier 
słowacji, b. dyrektor Fao na Europę 
i Europę Środkowo-Wschodnią: 
Chciałabym pogratulować 
organizatorom, przede wszystkim 
świetnej organizacji. Udało się  
Państwu zgromadzić wiele uznanych 
osobistości. Chciałabym też podkreślić, 
że całe Forum było zorganizowane 
z największym profesjonalizmem, 
zarówno pod względem logistycznym, 
jak i technicznym. Byłam pod 
wrażeniem wysokiego poziomu 
debat, efektów technicznych, a także 
programów artystycznych. 

Halina Frańczak,  director  
clients & markets Poland 
and the baltic cluster 
deloitte advisory sp. z o.o.: 
Dziękuję za współpracę 
i gratuluję udanego 
przedsięwzięcia.

„Yes, we can!” wcale się 
nie dewaluuje – ma nowy 
wymiar.

staffan nilsson, Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu  
Ekonomiczno-społecznego:  
Wypowiedzi zaproszonych prelegentów 
sprawiły na mnie olbrzymie wrażenie,   
a tematy poruszone na Forum – bardzo 
zaciekawiły. Dzięki nim udało mi się 
pogłębić wiedzę na temat obecnej  
sytuacji przedsiębiorstw w Europie  
oraz wyciągnąć kilka ważkich wniosków 
przydatnych w pracach Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 
który reprezentuję. Pragnę pogratulować 
doskonałej organizacji  tych kilku dni debat 
i spotkań oraz podziękować za gorące 
przyjęcie, z jakim się spotkałem. Zajęto się 
nami w sposób wysoce profesjonalny,  
a zarazem bardzo ciepły.  Dziękuję za 
wspaniałą gościnę.

michał boni, minister – członek rady 
ministrów rP: To było wyjątkowe 
spotkanie intelektualistów, ekspertów 
ekonomicznych, laureatów Nagród Nobla, 
polityków i ludzi biznesu. Organizatorzy 
wybrali temat  nadzwyczaj ciekawy: 
co Europa i Polska mogą zrobić, żeby 
poprawić swoją szansę rozwojową. 
Rekomendacje, które pojawiły się na 
końcu Forum, idą o wiele dalej, niż 
świat polityczny Europy gotów jest 
zaakceptować. Wskazują przy tym na 
potrzebę właściwie federalnej Europy. 
Nie wiem, czy do końca zintegrowanej 
budżetowo, ale na pewno fiskalnie 
i  jednolicie zarządzającej sprawami 
gospodarczymi. 

Jacek Krawiec, Prezes zarządu PKn orlen: Nie tylko Europa, ale 
praktycznie cały zglobalizowany świat potrzebuje nowego ładu. 
To jest pewne. Wątpliwości dotyczą tego, jaki powinien mieć 
kształt  i jakimi narzędziami go wprowadzać. Tym ważniejsze 
są takie spotkania, jak EFNI, w którym uczestniczyło wiele osób 
wybitnych, potrafiących w swoich diagnozach i rekomendacjach 
sięgać dalej, niż perspektywa kilku lat.

mirosław Kachniewski, Prezes zarządu sEg: Forum było 
wydarzeniem wielkiego formatu. Obecność znakomitych gości 
dała okazję do wymiany poglądów i doświadczeń na najwyższym 
poziomie merytorycznym. Myślę, że takie inicjatywy jak EFNI 
pozwolą na zjednoczenie sił świata polityki i biznesu w celu obrony  
konkurencyjności Europy.e
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Europa – najwyższy czas na działanie!

dEKLaracJa soPocKa, 30 WrzEŚnia 2011 roku

WsPóLniE mamy szansę sTWorzyć EuroPę naszycH marzEń i możLiWoŚci. 
Europę opartą na większej solidarności i głębszej integracji. Unia Europejska stworzona,  
by zapobiegać konfliktom, zmieniła kontynent, stała się inspirującym projektem dla kilku  
pokoleń Europejczyków. My, obecni na EFNI, jesteśmy przekonani i przekonujmy wszystkich, 
że żaden europejski kraj nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniom współczesności. 
Wyzwania teraźniejszości muszą stać się źródłem naszego sukcesu.

WiELKi ProJEKT WsPóLnEJ EuroPy PiLniE PoTrzEbuJE: 
Przyspieszenia integracji politycznej. Bez niej dalsza integracja gospodarcza nie jest możliwa, 
a szczególnie utrzymanie i rozszerzanie unii walutowej, kluczowego dziś warunku integracji.

Efektywnego systemu podejmowania decyzji odpowiadającego wyzwaniom naszych czasów. 

Wzmocnienia unijnych instytucji i ich znaczenia oraz współodpowiedzialności Europejczyków.

szybkiego dokończenia budowy jednolitego rynku przy jednoczesnej deregulacji.

spójnego i silnego zarządzania gospodarczego oraz orientacji wszystkich polityk i instytucji 
unijnych na wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność przedsiębiorstw. 

stworzenia efektywnego środowiska biznesowego promującego innowacyjność, 
konkurencyjność oraz umożliwiającego wykorzystanie potencjału Europy.  

stworzenia spójnej strategii ludnościowej, w tym imigracyjnej, w odpowiedzi na wyzwania 
demograficzne.

Lepszego wykorzystania potencjału kobiet.

Efektywnej polityki współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i regionu Morza 
Śródziemnego.

Takie są oczekiwania uczestników Europejskiego Forum Nowych Idei. My ludzie biznesu 
deklarujemy wsparcie w realizacji tych idei. 

Oczekujemy od polityków silnego przywództwa oraz efektywnej komunikacji i dialogu 
społecznego. 

Europa jest projektem bez precedensu. Najwyższy czas na Europę obywateli. Niech 
Europejczycy, tak jak uczestnicy EFNI, poczują się odpowiedzialni za Unię Europejską.

Sopot, 30 września 2011 roku

biznEs o gosPodarcE, EuroPiE i ŚWiEciE. rELacJa z TrzEcH dni dEbaT

– To fantastyczne, że o przyszłości świata możemy 
rozmawiać w Trójmieście, w którym powstała 
Solidarność i już raz ten świat zmieniła –  mówił  
Henri Malosse, Przewodniczący grupy pracodawców   
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Może właśnie dlatego w Sopocie  do przeprowadzenia 
odważnych zmian wezwał polityków Nouriel Roubini, 
amerykański ekonomista, który przewidział  

załamanie na rynkach finansowych w 2007 roku.  
Jego zdaniem w Europie za dużo jest mówienia o tym, 
co trzeba zrobić, a nie ma decyzji. Tymczasem czasu 
mamy coraz mniej. – Strefa euro, albo się silnie  
zintegruje, albo rozpadnie – prognozował Nouriel 
Roubini. – Europejczycy nie wyciągnęli wniosków 
z nauk Karola Marksa – grzmiał Hernando de Soto, 
sławny latynoamerykański ekonomista, były Prezes 
Banku Centralnego Peru. 

1. Jan Krzysztof bielecki, 
Przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Prezesie 
RM RP i Leszek czarnecki, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Getin Holding SA oraz Getin  
Noble Bank SA

2. Uczestnicy sesji „Czy świat 
skazany jest na wzrost?” podczas 
drugiego dnia obrad EFNI

3. Od lewej: Wojciech 
Kostrzewa, Prezes Zarządu 
i Dyrektor Generalny Grupy ITI, 
Jürgen r. Thumann, Prezydent 
BUSINESSEUROPE, Jacek 
adamski,  Dyrektor Departamentu 
Ekonomicznego PKPP Lewiatan

Jedyne takie Forum

nobliści, liderzy biznesu, politycy i naukowcy. na pierwsze Europejskie Forum nowych idei  
przyjechało do sopotu ponad 1000 wybitnych gości z kilkunastu krajów świata. 

1.
2.

3.

deklaracja sopocka została odczytana podczas uroczystego zamknięcia Forum i wręczona przez Henrykę bochniarz 
Premierowi donaldowi Tuskowi, Przewodniczącemu PE  Jerzemu buzkowi oraz Przewodniczącemu Rady UE  Hermanowi 
van rompuy.e
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biznEs o gosPodarcE, EuroPiE i ŚWiEciE. rELacJa z TrzEcH dni dEbaT biznEs o gosPodarcE, EuroPiE i ŚWiEciE. rELacJa z TrzEcH dni dEbaT

Apele o europejską solidarność i integrację polityczną 
połączone z wezwaniem do podejmowania  
szybkich decyzji towarzyszyły wystąpieniom wielu 
znakomitych gości. Günter Verheugen, były komisarz 
UE przestrzegał wręcz, że bez integracji i solidarności 
projekt zjednoczonej Europy legnie w gruzach,  
a noblista, prof. Oliver E. Williamson, obecną sytuację 
ekonomiczną odzwierciedlił słowami z tytułu książki: 
”Diabły tutaj już są”. 

Przyspieszenia integracji politycznej Europy domagali 
się także przedsiębiorcy. W przyjętej na zakończenie 
obrad Deklaracji Sopockiej, Henryka Bochniarz, 
Prezydent PKPP Lewiatan podkreślała, że biznes 
oczekuje przede wszystkim przyspieszenia integracji 
politycznej. –  Bez niej dalsza integracja gospodarcza 
nie jest możliwa, a szczególnie utrzymanie  
i rozszerzenie unii walutowej, kluczowego dziś 
warunku integracji  – wskazywała.

W Deklaracji Sopockiej przedstawiciele biznesu 
stwierdzili, że żaden europejski kraj nie jest w stanie 
samodzielnie sprostać wyzwaniom współczesności. 
Dlatego projekt wspólnej Europy potrzebuje,  
m.in., efektywnego systemu podejmowania decyzji 
odpowiadającego wyzwaniom naszych czasów,  
wzmocnienia unijnych instytucji i ich znaczenia  
oraz współodpowiedzialności Europejczyków,  
szybkiego dokończenia budowy jednolitego rynku 
przy jednoczesnej deregulacji, spójnego i silnego 
zarządzania gospodarczego oraz lepszego  
wykorzystania potencjału kobiet.

Propozycje ludzi biznesu komplementował  
na gorąco, obecny wśród gości, Herman  
van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej 
zapewniając, że wiele ze zgłoszonych rozwiązań  
jest teraz właśnie dyskutowanych.  – Wygramy tę 
bitwę – przekonywał.

W czasie trzydniowego Europejskiego Forum 
Nowych Idei odbyło się pięć sesji plenarnych (Europa, 
przyszłość, solidarność, Kapitalizm po kryzysie, Świat 
na rozdrożu, Nowe wymiary konkurencyjności, Czy 
świat jest skazany na wzrost?) oraz 15 paneli (m.in. 
Czy kapitalizm niszczy demokrację?, Prognoza dla eu-
ropejskiej gospodarki, Innowacja głupcze, innowacja). 

Wśród światowej sławy gości Forum byli,  
m.in., amerykański filozof i politolog Benjamin  
R. Barber, noblista Oliver E. Williamson, amerykański 
ekonomista Nouriel Roubini, pisarz i futurysta Peter 
Schwartz oraz peruwiański ekonomista, Prezes  
Instytutu Wolności i Demokracji Hernando de Soto. 

Wielu wybitnych ekspertów przyjechało z Europy. 
Wśród nich warto wymienić Güntera Verheugena, 
byłego komisarza UE, Claudię Zeisberger z INSEAD 
Business School, Lorda Petera Mandelsona, byłego 

1. W drodze na sesję plenarną

2. Uczestnicy EFNI podczas rejestracji w Zatoce Sztuki

3. beata stelmach, Podsekretarz Stanu w MSZ RP

4. Od lewej: sławomir s.sikora, Prezes Zarządu Citi 
Handlowy,  andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA, 
oliver E.Williamson, laureat Nagrody Nobla z ekonomii 
w 2009 roku

5. Od lewej: michał boni, minister, członek Rady 
Ministrów i Peter schwartz, pisarz i futurysta, Prezes 
Global Business Network wraz z małżonką

6. Od lewej:  maciej Witucki, Prezes Grupy TP, günter 
Verheugen, prof.Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, 
b. komisarz  ds. Rozszerzenia UE i cristiano Pinzauti, 
członek Zarządu PKPP Lewiatan

7. Jürgen Thumann, Prezydent BUSINESSEUROPE

8. magdalena Środa, etyk i filozof; Teresa Kamińska, 
Prezes PSSE i Petra Erler, Dyrektor Zarządzający EEC

9. Od lewej: martin Kalovec, Partnber i Dyrektor 
Zarządzający BCG Praha; cezary Wójcik, profesor 
ekonomii SGH, PAN i Kate coyer, Dyrektor Ośrodka Badań 
Mediów i Komunikacji, Central European University  
w Budapeszcie

10. arnaldo abruzzini, Sekretarz Generalny 
EUROCHAMBRES

6.

1.

3.
8.

9.

4.
5.

7.

10.

2.
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biznEs o gosPodarcE, EuroPiE i ŚWiEciE. rELacJa z TrzEcH dni dEbaT biznEs o gosPodarcE, EuroPiE i ŚWiEciE. rELacJa z TrzEcH dni dEbaT

1.
2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

komisarza UE, Jürgena Thumanna, prezydenta  
BUSINESSEUROPE, Wiliama Chandlera, prezesa  
i założyciela Transition Energy, Anatolija Kinakha,  
b. premiera Ukrainy oraz Gesine Schwan, rektor  
Europejskiego Uniwerstyetu Viadrina.

Na uroczystość otwarcia Forum przybyli prezydenci 
RP: obecny – Bronisław Komorowski oraz były – Lech 
Wałęsa. Sesje podsumowującą Forum i galę zamknięcia 
uświetnili swą obecnością: premier RP Donald Tusk, 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy 
Buzek,  przewodniczący Rady Europejskiej Herman  
Van Rompuy oraz Janusz Lewandowski, komisarz UE 
ds. Budżetu i Programowania Finansowego  
oraz Stefan Füle, komisarz UE ds. rozszerzenia  
europejskiej polityki sąsiedztwa.

Wśród polskich panelistów znaleźli się, m.in.,  
Jan Krzysztof Bielecki, Michał Kleiber, Jerzy Hausner, 

Danuta Hübner, Aleksander Smolar, Magdalena  
Środa, a także prezesi największych polskich 
przedsiębiorstw. 

W dwóch niezmiernie interesujących Kontrapunktach 
zmierzyli się Peter Schwartz i Michał Boni,  
szef zespołu strategicznych doradców premiera  
(Świat i Polska 2030. Scenariusze przyszłości)  
oraz Hernando de Soto i Janusz Lewandowski, unijny 
komisarz ds. budżetu i perspektywy finansowej  
(Czy świat może być bardziej sprawiedliwy?). 

W Zatokach Dialogu, przed Pawilonem Nowych Idei, 
uczestnicy EFNI, ale też  i przypadkowi spacerujący 
przechodnie mieli okazję skonfrontować swoje 
poglądy w otwartych, kameralnych dyskusjach  
z panelistami. Danuta Hübner dzieliła się opiniami  
o tym, czy kobiety są dobrymi szefami, a  Andrzej  
Jonas o tym, czy warto być w Unii Europejskiej.  

Roman Młodkowski czekał na chętnych do dyskusji  
o tym, czy współczesne media zagrażają demokracji.

Podczas sesji plenarnych goście Forum debatowali  
o przyszłości Europy na tle morza widocznego przez 
przeszklone ściany Pawilonu Nowych Idei zbudowanego 
specjalnie na potrzeby Forum na sopockiej plaży. Część 
pozostałych wydarzeń programowych odbywała się  
w salach konferencyjnych hoteli Sheraton, Grand i Haffner.

W ramach programu kulturalnego uczestnicy Forum  
mieli okazję uczestniczyć w kameralnym koncercie  
Kory w Krzywym Domku, w koncercie Motion Trio  
oraz w inscenizacji opartej na tekstach St. I. Witkiewicza   
i T. S. Eliota przygotowanej przez Teatr Witkacego  
z Zakopanego. Otwarcie Forum uświetnił też wielki  
pokaz sztucznych ogni na sopockiej plaży. Trzydniowym  
obradom, oprócz twórczej atmosfery, towarzyszyła 
wspaniała, słoneczna pogoda.

1. Publiczność EFNI była aktywnym uczestnikiem debat

2. Hernando de soto, peruwiański ekonomista, Prezes 
Instytutu Wolności i Demokracji

3. michał boni, Minister Członek Rady Ministrów RP 
i Paweł gadomski, dziennikarz TVP

4. Od lewej: marek Woszczyk, Prezes Urzędy Regulacji 
i Energetyki i profesor andrzej Wiszniewski, Politechnika 
Wrocławska

5. Od lewej: dieter Heuskel, Senior Partner, Dyrektor 
Zarządzający BCG Niemcy; claudia zeisberger, profesor 
INSEAD Business School; günter Vergeugen, wykładowca 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, b. Komisarz UE  
ds. rozszerzenia i andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA

6. agata Wacławik-Wejman, Dyrektor ds. polityki 
publicznej i relacji rządowych, Google i alek Tarkowski, 
Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska

7. Od lewej: John Hanlon, Sekretarz Generalny ELFAA; 
Helga a.griesbeck, Dyrektor Zarządzająca ds. marketingu 
na Europę i Afrykę Boeing Company; andrzej rode, Head 
of Environmental Affairs PLL LOT

8. Od lewej: Piotr gulczyński, Prezes Zarządu Fundacji 
Instytut Lecha Wałęsy; benjamin r. barber, politolog 
i filozof oraz Henri malosse, Przewodniczący Grupy 
Pracodawców EKES

9. Od lewej: anatolij Kinakh, Prezydent Ukraińskiego 
Związku Przemysłowców i Przedsiebiorców  
oraz sławomir s.sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy
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FoTorELacJa z oTWarcia EFni FoTorELacJa z oTWarcia EFni

1. Henryka bochniarz, Prezydent PKPP 
Lewiatan otwiera Europejskie Forum 
Nowych Idei

2. bronisław Komorowski, Prezydent RP 
podczas inauguracji Forum

3. Jan Krzysztof bielecki, Przewodniczący 
Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady 
Ministrów RP i Minister sławomir nowak 
oczekują na przybycie Prezydenta RP

4. Od lewej: Jürgen r. Thumann, 
Prezydent BUSINESSEUROPE, Piotr 
gulczyński, Prezes Zarządu Fundacji Lecha 
Wałęsy, Lech Wałęsa, b. Prezydent RP oraz 
bronisław Komorowski, Prezydent RP 
na kilka chwil przed otwarciem Forum

5. Jerzy buzek, Przewodniczący PE 
oraz Przewodniczący Rady Programowej 
podczas przemówienia do uczestników 
Forum

6. Od lewej: Henri malosse, 
Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES 
i Minister michał boni

7. Henryka bochniarz, Prezydent PKPP 
Lewiatan, Jacek Karnowski, Prezydent 
Sopotu oraz Jürgen r. Thumann, Prezydent 
BUSINESSEUROPE podczas powitania 
poprzedzającego pierwszą sesję Forum

8. Otwarcie Forum uświetnił swoją 
obecnością Lech Wałęsa, b. Prezydent RP

9. Od lewej: aleksander smolar, Prezes 
Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, 
magdalena Środa, etyczka i filozofka 
i Jan Krzysztof bielecki, Przewodniczący 
Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady 
Ministrów RP

10. W uroczystości otwarcia EFNI 
uczestniczyło wiele znakomitych postaci 
świata polityki i biznesu

10.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

9.
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FoTorELacJa z oTWarcia EFni FoTorELacJa z oTWarcia EFni

1.

3.

6.

1. Jerzy Hausner, członek Rady Polityki 
Pieniężnej i rafał baniak, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki

2. Minister michał boni

3. aleksander smolar, Prezes Zarządu 
Fundacji im. Stefana Batorego i Jan 
Krzysztof bielecki, Przewodniczący 
Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady 
Ministrów RP

4. Od Lewej: Jürgen r. Thumann, 
Prezydent BUSINESSEUROPE, Piotr 
gulczyński, Prezes Zarządu Fundacji 
Lecha Wałęsy i Philippe de buck, Dyrektor 
Generalny BUSINESSEUROPE

5. Przed rozpoczęciem Forum uczestnicy 
uważnie studiowali program. W środku: 
poseł PO Tadeusz aziewicz

6. minister michał boni i Jürgen r. 
Thumann, Prezydent BUSINESSEUROPE

7. małgorzata niezabitowska, b. rzecznik 
rządu i profesor magdalena Środa

8. Publicyści: Jacek żakowski i andrzej 
Lubowski

9. Od lewej: Minister sławomir nowak, 
Henryka bochniarz, Prezydent PKPP 
Lewiatan i Jan Krzysztof bielecki, 
Przewodniczący Rady Gospodarczej przy 
Prezesie Rady Ministrów RP

10. Na otwarcie Europejskiego Forum 
Nowych Idei przybyło ponad 900 gości

2.

4.

5.

7.

8.

9.

10.
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FoTorELacJa z uroczysTEgo PodsumoWania EFni i i Forum biznEsu PW FoTorELacJa z uroczysTEgo PodsumoWania EFni i i Forum biznEsu PW

1.

2.

3.

5.

4.

6. 7.

9.

1.  Henryka bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan 
i Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu otwierają 
uroczyste podsumowanie EFNI i I Forum Biznesu  
PW 30 września 2011 roku

2.,3.,5. –  Uroczystość uświetnili swoimi 
wystąpieniami Jerzy buzek, Przewodniczący PE 
(2), Premier donald Tusk(3) i Herman van rompuy, 
Przewodniczący Rady Europejskiej (5)

4. maciej Witucki, Prezes Zarządu Grupy TP, Jacek 
Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN SA, mirosław 
Kachniewski, Prezes Zarządu SEG

6.-7. andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU 
SA i maciej Witucki, Prezes Zarządu Grupy TP 
przedstawiają wnioski płynące z sesji plenarnych 
Forum

8. Henryka bochniarz wręcza Deklarację Sopocką 
Jerzemu buzkowi, Premierowi donaldowi  Tuskowi 
i Hermanowi von rompuy

9. Rekomendacje płynące z obrad I Forum Biznesu 
Partnerstwa Wschodniego przedstawił gościom 
adrian van den Hoven, Dyrektor Departamentu 
Stosunków Międzynarodowych BUSINESSEUROPE

10.-11.  Deklaracja Sopocka, którą zakończyło 
się Europejskie Forum Nowych Idei, trafiła do rąk 
wszystkich uczestników podsumowania już chwilę 
po tym, jak otrzymali ją premier rządu RP oraz 
przewodniczący PE i RE

11.

10.

8.
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1.

3.

5.

4.

FoTorELacJa z uroczysTEgo PodsumoWania EFni i i Forum biznEsu PW FoTorELacJa z uroczysTEgo PodsumoWania EFni i i Forum biznEsu PW

2.

6. 7.

8.

1. Przybywających licznie gości hostessy witały 
lampką szampana. Z prawej: marek grela, Główny 
Doradca ds. Relacji Globalnych i Wielostronnych w 
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych

2. Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. budżetu 
i programowania finansowego i Jacek Karnowski, 
Prezydent Sopotu

3. William u. chandler, Prezes Transition Energy

4. gesine schwan, Rektor Humboldt-Viadrina School 
of Governance i Janusz reiter, Prezes Centrum 
Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

5. Henryka bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, 
Lidia adamska, Członek Zarządu GPW i Jacek 
Karnowski, Prezydent Sopotu

6. mikołaj dowgielewicz, Sekretarz Stanu 
ds. Europejskich (z lewej) oraz Jerzy buzek, 
Przewodniczący PE (z prawej)

7. Herman van rompuy, Przewodniczący RE, 
Premier donald Tusk oraz małgorzata starczewska-
Krzysztoszek, Główna ekonomistka PKPP Lewiatan

8. Goście Forum z otrzymaną przed chwilą 
Deklarację Sopocką

9. Od lewej: andrzej Lubowski, ekonomista 
i publicysta w rozmowie z Henrykiem orfingerem, 
Przewodniczącym Rady Głównej PKPP Lewiatan 
i Januszem dedo, Prezesem Zarządu HSBC Bank 
Polska SA

10. Henryka bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan 
i Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu

9.

10.
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Europa, przyszłość, solidarność
gospodarz: 	 		sesja	plenarna  			

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

Wiele miejsca zajęła w debacie rozmowa na temat 
tożsamości europejskiej. Henri Malosse mówił,  
że stoimy w obliczu kryzysu politycznego, ponieważ 
brak nam przywództwa, wizji i zaufania.   
– Zbudowaliśmy wspólny rynek, ale gdzie jest 
wspólna Europa? Zapomnieliśmy o niej. Musimy się 
jednoczyć, aby być silniejszym – podkreślał.  

Zwracał także uwagę, że aby nie zatracić idei 
europejskiej, trzeba zmieniać mentalność 
europejskiej administracji.

Danuta Hübner przekonywała, że  Europa jest nadal 
projektem niedokończonym, a obecny kryzys jest 
szansą na przeprowadzenie reform. Podkreślała,  

że europejscy przywódcy mają pełną świadomość, 
że Europa musi trwać w jedności politycznej  
i wielkim błędem byłoby używanie kryzysu jako alibi  
na zamykanie się. Jej zdaniem, w związku  
ze zmianami demograficznymi, w Europie rośnie 
potrzeba nowej umowy społecznej.

Prof. Aleksander Smolar  zwracał uwagę, że zanika 
solidarność europejska – bogatsze państwa nie chcą 
płacić za biedniejsze. 

Prof. Magdalena Środa mówiła o deficycie 
tożsamości. Zaryzykowała tezę, iż praca  
nad tożsamością jest Europie bardziej potrzebna 
niż poszerzenie strefy euro. Problemem wg niej jest 
jednak oparcie tożsamości europejskiej na wrogości 
wobec obcych.

Jürgen Thumann apelował, by nie nadużywać słowa 
„kryzys̋  i zwracał  uwagę, iż wielu Europejczyków 

nie identyfikuje UE z dobrobytem: 150 tys. absolwentów 
uczelni  wyjeżdża rocznie za granicę i zaledwie 20 proc.  
z nich wraca. 

Paneliści zgodzili się, że: 

l  Niezbędne jest oddolne pobudzenie poczucia tożsamości 
europejskiej budowanej na tym,  kim Europejczycy 
chcieliby być, a nie na tym, jacy byli lub są. Pomóc  
w tym mogą wspólne programy edukacyjne i podręczniki 
eksponujące sprawy europejskie, ponadnarodowe projekty 
kulturalne, europejskie media.

l  Bez solidarności nie będzie możliwa dalsza budowa 
zjednoczonej Europy. 

l  Konieczne jest stworzenie europejskiego kapitału 
społecznego opartego na: innowacjach, nowych 
technologiach, mądrej, otwartej europejskiej polityce 
imigracyjnej.

l  Trzeba wzmocnić euro, bo jest ono źródłem spójności 
europejskiej i elementem stabilizacyjnym w czasie kryzysu.

l  Unijni liderzy  muszą zerwać z myśleniem w kategoriach 
najbliższych wyborów.

1. Od lewej: Jürgen Thumann 
– Prezydent Europejskiej Konfederacji 
Biznesu BUSINESSEUROPE,  
magdalena Środa – etyk,filozof,  
Henryka bochniarz – Prezydent 
PKPP Lewiatan, aleksander smolar 
– Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana 
Batorego, danuta Hübner 
– eurodeputowana, b. Komisarz UE  
ds. rozwoju regionalnego,  
Henri malosse – Przewodniczący Grupy 
Pracodawców Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

2. Henryka bochniarz – Prezydent 
PKPP Lewiatan

3. magdalena Środa – etyk, filozof

4. Jürgen Thumann – Prezydent 
Europejskiej Konfederacji Biznesu 
BUSINESSEUROPE

5. danuta Hübner 
– eurodeputowana, b. Komisarz UE  
ds. rozwoju regionalnego 

6. aleksander smolar – Prezes Zarządu 
Fundacji im. Stefana Batorego

1.

2. 3.

4. 6.5.

bez solidarności nie będzie możliwa 

dalsza budowa zjednoczonej Europy

– Wielkim projektom politycznym muszą towarzyszyć sny, które mobilizują do działania – tak, nawiązując 
do słów bronisława geremka, Henryka bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, rozpoczęła pierwszą sesję 
Europejskiego Forum nowych idei.
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czy świat jest skazany na wzrost?
	 		sesja	plenarna  			

Podkreślali też, że prawdziwy dylemat europejski 
dotyczy dziś tego, jak stymulować wzrost.  
Dlatego Stary Kontynent musi skoncentrować się  
na wypracowaniu aktywnej polityki prowzrostowej. 

Oprócz pilnej potrzeby opracowania strategii wyjścia 
z zadłużenia w strefie euro, Europa potrzebuje 
harmonizacji działań, zwiększenia efektywności  
i większej konsekwencji w pogłębianiu wspólnego 
rynku. Powinna też oprzeć się na prostej konstytucji. 

Reformy finansowe i polityka gospodarcza 
muszą mocniej wspierać europejskie przewagi 
konkurencyjne.  Potrzeba nam nowej struktury 
przywództwa i nowych liderów potrafiących 
wyjaśniać, dlaczego podejmują trudne  
i niepopularne decyzje polityczne. 

Europejskie rządy powinny aktywnie przeciwdziałać 
bezrobociu i tak kształtować systemy edukacyjne,  

by sprzyjać rozwijaniu kompetencji przydatnych  
w gospodarce XXI wieku.   

Trzeba zastanowić się nad pakietem klimatycznym. 
Czy stawiane w nim cele nie są zbyt ambitne? A może 
odpowiedź na zmiany klimatu może być dla Europy 
właśnie szansą na wzrost? Co zrobić, by tak się stało?

– Póki na rynku ropy wartość transakcji papierowych 
dzisęciokrotnie przewyższa wartość realnej ropy  
w obiegu, światowa gospodarka nie wróci  
do równowagi. Z rynków powinna zniknąć nadwyżka 
finansowa – sztuczny kapitał. To on winduje ceny 
żywności oraz pogrąża kraje o słabszej gospodarce  

– wskazywali paneliści.

1. dominic barton – Dyrektor 
Zarządzający McKinsey & 
Company; Lord mandelson 
– b. komisarz UE ds. handlu,  
b. sekretarz ds. przedsiębiorczości 
i handlu; Peter schwartz – Prezes 
Global Business Network, pisarz, 
futurysta; Hiromi yamaji – 
Dyrektor zarządzający i Dyrektor 
Generalny, Investment Banking, 
Dyrektor Generalny, Nomura 
Holdings Inc.; nouriel roubini 
– Prezes i współzałożyciel 
Roubini Global Economics, 
wykładowca ekonomii w Stern 
School of Business Uniwersytetetu 
Nowojorskiego; Jan Krzysztof 
bielecki – Przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Premierze RP; 
Jacek Krawiec – Prezes Zarządu 
PKN ORLEN SA (moderator). 

2. Jacek Krawiec – Prezes 
Zarządu PKN ORLEN SA

3. nouriel roubini – Prezes 
i współzałożyciel Roubini Global 
Economics

4. dominic barton – Dyrektor 
Zarządzający McKinsey & Company

5. Peter schwartz – Prezes Global 
Business Network

6. Jan Krzysztof bielecki 
– Przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Premierze RP

7. Lord mandelson – b. komisarz 
UE ds. handlu, b. sekretarz ds. 
przedsiębiorczości i handlu

8. Hiromi yamaji – Dyrektor 
Zarządzający i Dyrektor Generalny, 
Investment Banking, Dyrektor 
Generalny, Nomura Holdings Inc.

9. Debacie przysłuchują się euro 
deputowana danuta Hübner 
i mirosław Kachniewski, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych

3.

5.

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

Współgospodarz:

Prawdziwy dylemat europejski dotyczy 
dziś tego, jak stymulować wzrost

2. 4.

6.

7. 8.

9.

– Kluczowym zadaniem polityków powinno być dzisiaj zacieśnienie międzynarodowej współpracy  
oraz działanie na rzecz  wypracowania nowego ładu gospodarczego. Tylko w ten sposób można będzie 
rozwiązać globalne problemy – wskazywali paneliści sesji moderowanej przez prezesa PKn orlen,  
Jacka Krawca. 
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Kapitalizm po kryzysie
Współgospodarz: 	 		sesja	plenarna  			

Jednocześnie ubolewał, że obecnie koncentrujemy 
się na sprawach, które nie mają wpływu na to,  
co wydarzy się w przyszłości. Prof. Oliver  
E. Williamson zauważył, że już za późno na stawianie 
pytań, teraz musimy się poważnie zastanowić, 
czy rządy są dobrze zorganizowane i cieszą się 
zaufaniem społecznym.

Paneliści wskazywali, że jedną z przyczyn obecnego 
kryzysu jest narastający rozdźwięk między wartością 
dóbr wytwarzanych przez realną sferę gospodarki, 
a wartością aktywów finansowych, która radykalnie 
zwiększyła się poprzez „prywatną” emisję pieniądza. 

–  Istnieją dwa możliwe mechanizmy zredukowania 
tej luki, tj. – poprzez redukcję wartości aktywów 
finansowych, bądź zwiększenie ceny dóbr realnych.  
W obecnej sytuacji oba te mechanizmy muszą 
znaleźć zastosowanie. Dla ograniczenia luki 
konieczne jest również zwiększenie sfery 
wytwórczej. 

Prof. Jerzy Hausner wskazywał, że warto 
wykorzystać potencjał drzemiący poza przemysłem, 
np. w gospodarstwach domowych.

 – Potencjał mają również lokalne wspólnoty, które 
własnymi siłami są w stanie inicjować procesy 
produkcyjne na własne potrzeby – przekonywał  
z kolei Hernando de Soto. Wskazywał on również,  
że państwa rozwinięte uzyskały przewagę 
gospodarczą, ponieważ możliwe były w nich 
precyzyjne udokumentowania praw własności.   
Mając te niepieniężne aktywa za zabezpieczenie,  

firmy i osoby indywidualne mogły zaciągać  
kredyty z przeznaczeniem na dalszy rozwój.  
U zarzewia obecnego kryzysu leży porażka systemu 
dokumentacji tych aktywów. Dlatego mamy  
do czynienia z kryzysem o charakterze 
epistemologicznym. Wraz z postępującym  
systemem transakcji gospodarczych, wierzyciele  
nie są w stanie zidentyfikować precyzyjnie lokalizacji,  
własności i przede wszystkim wyceny danych 
aktywów. W obliczu tego problemu firmy powinny 
dokonać uproszczenia i ujednolicenia swoich 
bilansów. Zarówno w celu dokonania solidnej 
wewnętrznej oceny efektywności prowadzonych 
działań, jak i dla zwiększenia przejrzystości  
wobec wierzycieli. 

Paneliści zwracali uwagę, że banki centralne,  
w tym w szczególności, FED i EBC zostały 
wykorzystane do niebezpiecznego mechanizmu 
kreacji pieniądza, podczas gdy ich celem powinna 
być obrona jego wartości. Należy ograniczyć zatem 
możliwość wykorzystywania instrumentów polityki 
monetarnej przez banki centralne niezgodnie  
z ich podstawowym celem. 

1. Jerzy Hausner, wykładowca Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki 
Pieniężnej, b. Wicepremier RP, b. Minister Pracy i Polityki 
Społecznej;  mike Kubena, Prezes PwC na Europę 
Środkowo-Wschodnią, Hernando de soto, ekonomista, 
Prezes Instytutu Wolności i Demokracji, b. Prezes Banku 
Centralnego w Peru; oliver E. Williamson, laureat Nagrody 
Nobla z ekonomii 2009, wykładowca Uniwersytetu  
w Berkeley; mirosław Kachniewski – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (współmoderator); 
andrzej Lubowski – ekonomista, publicysta, komentator 
(współpmoderator)

2. oliver E. Williamson, laureat Nagrody Nobla z ekonomii 
2009, wykładowca Uniwersytetu w Berkeley

3. mirosław Kachniewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych

4. Jerzy Hausner, wykładowca Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej

5. andrzej Lubowski – ekonomista, publicysta, komentator 
i Hernando de soto, ekonomista, Prezes Instytutu Wolności 
i Demokracji (z lewej)

6. mike Kubena, Prezes PwC na Europę 
Środkowo-Wschodnią

1.

2.

3.

4.

5.
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6.– dziś kształtuje się nowa rzeczywistość. Przetrwają w niej nie najsilniejsi, ale ci którzy się najlepiej 
dostosują. W najbliższych latach wzrost będzie wolniejszy, a stopa zwrotu niższa. To nie jest właściwy czas 
na to, by podwyższać podatki i ograniczać wydatki. Trzeba stawiać na innowacje. Konieczne jest także 
skuteczne przywództwo – mówił mike Kubena. 

należy ograniczyć możliwość wzrostu  

firm do skali, przy której ich upadek 

niósłby zagrożenie dla całej gospodarki
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nowe wymiary konkurencyjności
Współgospodarz:   	 		sesja	plenarna  			

Paneliści zwracali uwagę, że UE musi skupić się na 
konkurowaniu jakością, innowacyjnością  
i przywództwem technologicznym, że należy lepiej  
i mocniej wspierać działalność innowacyjną poprzez 
stwarzanie warunków do rozwoju bankowości typu 
angel, seed i venture capital, poprzez prowadzenie 
działań wzmacniających atrakcyjność inwestycyjną, 
przyciągającą talenty politykę migracyjną  
oraz stworzenie mechanizmów komercjalizacji 
wiedzy na uczelniach. 

Trzeba zrobić wszystko, aby Europa stała się  
miejscem rozwoju talentów oraz mekką naukowców 
i badaczy. Jak najszybciej powinien powstać 
także projekt utworzenia europejskiego centrum 
badań i rozwoju – specjalnej strefy ekonomicznej, 
stwarzającej szczególnie dobre warunki do rozwoju 
nowych technologii i biznesu. Trzeba zrobić wszystko, 
aby Europa stała się miejscem rozwoju talentów  

oraz mekką naukowców i badaczy. Ważna jest 
promocja i nauczanie ekonomii oraz postaw 
przedsiębiorczych na wszystkich etapach nauczania. 

Paneliści apelowali, by znaleźć sposoby na powrót 
do wspierania  klastrów gospodarczych. Wskazywali, 
że konieczne jest wybranie strategicznych, 
zagranicznych celów inwestycyjnych i inwestowanie 
nagromadzonego kapitału na wzór amerykański  
lub chiński.

1. W kolejności od lewej: arvind bali – Dyrektor 
VIDEOCON Telecomunications Ltd., Indie; dieter 
Heuskel – Senior Partner, Dyrektor Zarządzający 
The Boston Consulting Group, Niemcy; claudia 
zeisberger – wykładowca INSEAD Business School, 
Francja; Jan bossak – Szkoła Główna Handlowa; 
günter Verheugen – wykładowca Europejskiego 
Universytetu Viadrina, b. komisarz UE ds. rozszerzenia, 
b. komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości  
i  andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU SA (moderator)

2. Jan bossak – wykładorca SGH

3. arvind bali – Dyrektor VIDEOCON 
Telecomunications Ltd., Indie i günter Verheugen 
– wykładowca Europejskiego Universytetu Viadrina,  
b. Komisarz UE ds. rozszerzenia, b. Komisarz UE  
ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Niemcy

4. claudia zeisberger – wykładowca INSEAD 
Business School

5. andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU SA

6. dieter Heuskel – Senior Partner, Dyrektor 
Zarządzający The Boston Consulting Group Niemcy

1.

2. 3.

6.

5.
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unia Europejska musi dzisiaj  

skupić się na konkurowaniu 

przywództwem technologicznym  

oraz innowacyjnością 

– nikt nie zachowuje przewagi konkurencyjnej na zawsze. Jej utrzymanie wymaga ciągłych inwestycji  
– mówił  arvind bali i dodawał, że o konkurencyjności trzeba dziś myśleć w kontekście 
międzykorporacyjnej i międzynarodowej współpracy i układów zależności, a nie – rywalizacji. 

4.
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Świat na rozdrożu
Współgospodarz:   	 		sesja	plenarna  			

Wskazywali, że brak decyzyjności współczesnych 
organizacji międzynarodowych wynika z oparcia 
ich na reprezentantach państw narodowych. 
Postulowali odejście od kurczowego trzymania się 
europocentryzmu na rzecz myślenia globalnego  
i wypracowanie systemu zarządzania, który pozwoli 
na rozwiązywanie problemów w skali świata. 

Na poziomie UE paneliści postulowali utworzenie 
jednostek administracyjnych, jak np. bank centralny, 
wyłączonych spod nacisków politycznych, ale 
objętych mechanizmami kontroli zapobiegającymi 
ich erozji i zmuszającymi do odpowiedzialnego 
działania. Podkreślali, że konieczne jest nowe 
rozumienie przywództwa jako umiejętności 
tworzenia koalicji, łączenia ludzi w celu osiągania 
wspólnych celów pomimo barier wynikającym  
ze zróżnicowania. Nowe przywództwo powinno być 
rozumiane jako inkluzja odmienności, która realizuje 

się w poszukiwaniu płaszczyzn porozumienia, 
skoncentrowanych wokół podstawowych i ważnych 
dla wszystkich wartości i problemów 

Zdaniem Benjamina Barbera, jednostkami 
administracyjnymi od wieków najsprawniej radzącymi 
sobie z globalnymi problemami i działającymi  
w złożonych sieciach zależności są miasta  
i dlatego też to burmistrzowie mogliby w przyszłości 
odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu globalnej 
polityki.  

Politycy powinni uświadamiać i  przekonywać 
społeczeństwo, że potrzebna jest nam zjednoczona  
i powiększająca się Europa, zdolna konkurować  
na arenie międzynarodowej. Na jej czele powinni stać 
liderzy, którzy mają wizję i siłę, którzy będą zachęcać 

obywateli do większego zaangażowania 
w życie publiczne, kształtować postawy 
obywatelskie i świadomość społeczną. 
Integracji pomogłoby  jeszcze większe 
upowszechnienie języka angielskiego. 
Konieczna jest też edukacja społeczeństwa  
w dziedzinach ekonomii i finansów.  
Bez niej trudno o  budowanie społecznego 
poparcia dla trudnych reform.

Paneliści zalecali stworzenie podstaw 
prawnych skutecznie zwiększających 
dyscyplinę państw członkowskich  
oraz przeniesienie z biznesu do polityki 
pragmatyzmu, mechanizmów zarządzania  
i efektywnego podejmowania decyzji.  
Zgodzili się, że biznes powinien być bliżej 
polityki, służąc doświadczeniem i gotowością  
do partycypacji w rozwiązywaniu problemów.

1. Na zdjęciu od lewej: benjamin r. barber – filozof i politolog; 
gesine schwan– Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina; 
aleksander smolar – Prezes Fundacji im. Stefana Batorego; 
maciej Witucki – Prezes Grupy TP (moderator),   
stephen Kai–Wong – Dyrektor Hong Kong Economic and Trade 
Office, günter Verheugen – b. komisarz UE ds. Rozszerzenia

2. gesine schwan– Rektor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 
i  günter Verheugen – b. komisarz UE ds. Rozszerzenia

3. aleksander smolar – Prezes Fundacji im. Stefana Batorego

4. stephen Kai–Wong – Dyrektor Hong Kong Economic and Trade 
Office

5. benjamin r. barber – filozof i politolog

6. günter Verheugen – b. komisarz UE ds. Rozszerzenia

7. maciej Witucki – Prezes Grupy TP

8. Sesja Świat na rozdrożu odbyła się w hotelu Sheraton

1.

2. 4.

5.

7.
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6.

8.

biznes powinien być bliżej polityki

3.

– Jednym z największych współczesnych problemów jest paraliż zarządzania wynikający  
z niedostosowania systemów politycznych do rozwiązywania globalnych problemów i działania  
w złożonych  sieciach zależności – mówili paneliści podczas ostatniej sesji plenarnej EFni 2011. 
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1.
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demokracja w mediach. media w demokracji
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Wszyscy uczestnicy debaty podkreślali, zbyt małe 
zainteresowanie mediów światem ekonomii i biznesu, 
gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dla państw 
i społeczeństw. Zwracali uwagę na fakt, że media 

również dotknął kryzys ekonomiczny. Mają one 
coraz mniej środków na opisywanie coraz bardziej 
skomplikowanego świata. Wolą więc pokazywać 
polityków, niż  objaśniać zjawiska gospodarcze. 
Sprzyja temu szerząca się wśród dziennikarzy 
ignorancja oraz niechęć do podnoszenia swoich 
kompetencji i specjalizowania się. W efekcie, 
obywatele nie otrzymują specjalistycznej wiedzy 
tylko emocjonalne debaty polityków. 

  – Media zaczynają reprezentować interesy 
właścicieli i zapominają o dobru społecznym.  
To zagraża demokracji  – alarmował Jacek Żakowski 
i wskazywał, że lekarstwem na te sytuacje mogą być 
media wydawane przez fundacje i spółdzielnie,  
nie nastawione wyłącznie na komercyjny zysk.

 Wskazywano, że mamy do czynienia z kryzysem 
systemu medialnego jako podstawy i nośnika 
demokracji i że nasila się zjawisko mediokracji.  
Mimo to paneliści zgodnie uznali, że trudno 
wyobrazić sobie istnienie demokracji bez wolnych 

mediów. Z kolei ich istnienie jest nieodłącznie 
związane, wręcz niemożliwe, bez systemu 
demokratycznego. Wzajemna siła oddziaływania  
tych dwóch światów jest ogromna – media decydują  
o kształcie polityki, a ta o kształcie mediów.

Uczestnicy dyskusji zwrócili też uwagę na nasilające 
się zjawisko masowej dezinformacji obywateli przez 
partie polityczne oraz związanych z nimi dziennikarzy. 

2.

1.

3.

1. Od lewej:  Jacek 
Pałasiński, dziennikarz 
TVN24; Peter Lavelle, 
komentator polityczny Russia 
Today; Ekke overbeek, 
dziennikarz  niezależny; 
Jacek żakowski, dziennikarz 
Polityki; radosław markowski, 
Dyrektor Centrum Studiów 
nad Demokracją PAN 

2. Peter Lavelle, komentator 
polityczny Russia Today; 
Ekke overbeek, dziennikarz 
niezależny

3. Jacek żakowski, 
dziennikarz Polityki  
i radosław markowski, 
Dyrektor Centrum Studiów 
nad Demokracją PAN

1.

czy kapitalizm niszczy demokrację?
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Paneliści podkreślili, że najbliższa przyszłość 
niesie ze sobą znaczne zróżnicowanie systemowe 
tworów państwowych, a jednocześnie zacieśnianie 
polityczno-gospodarczych powiązań. W związku  
z tym pojawia się potrzeba repozycjonowania  
Europy i lepszej adaptacji do zmieniającego się  
świata. Ponadto, ważne jest skupienie się  
na ponadnarodowej stabilizacji i czynnikach, które ją 

kształtują – niekoniecznie pod postacią konkretnego 
ustroju, ale raczej poprzez system zależności.

W coraz bardziej skomplikowanych układach 
zależności ważne będzie odnalezienie wspólnych 
celów, takich jak stabilność lub poszanowanie  
praw ludzkich. Kształtowanie pożądanych  
w świecie demokratycznym postaw wymaga czasu 
i dobrych przykładów. To wskazówka dla liderów 
państw demokratycznych: powinni zrewidować  
cele, którymi się kierują. Szczególnym wyzwaniem 
jest zerwanie z populizmem i skupienie się  
na rzeczywistym pełnieniu misji. Potrzebna jest nam 
„czysta demokracja” – bez korupcji, z silnymi liderami  
i realizowanymi wartościami.

3.

2.

4.

1. Od lewej: staffan nilsson 
– Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno–Społecznego 
(EKES) i Ludwik sobolewski 
– Prezes Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych  
w Warszawie (moderator)

2. marek grela – Główny 
Doradca European External 
Action Service

3. Od lewej: Eric stewart 
– Prezes Rady Biznesu  
USA–Polska, Partner  
Williams  and Jensen  
i sławomir s. sikora 
– Prezes Zarządu Citi Handlowy 

4. brian ager – Sekretarz 
Generalny European 
Roundtable of Industrialists 

5. sławomir s. sikora – Prezes 
Zarządu Citi Handlowy 

Wzajemna siła oddziaływania  
tych dwóch światów jest ogromna  
– media decydują o kształcie polityki,  
a ta – o kształcie mediów

Trzeba wyznaczyć konkretne 

zasady, które kreowałyby „zdrowy” 

i przyjazny mariaż biznesu ze 

społeczeństwem

– nie ma demokracji w mediach, ani prawdziwych mediów w demokracji, zwłaszcza w dobie internetu  
– przekonywał  Peter Lavelle, komentator polityczny russia Today  w czasie panelu moderowanego  
przez Jacka Pałasińskiego z TVn24.

moderujący debatę Ludwik sobolewski wskazywał na rosnącą siłę 
światowych korporacji. Ponieważ wolą one działać w warunkach 
demokratycznych, istnieje duże prawdopodobieństwo,  
że kapitalistyczne kraje niedemokratyczne będą skłaniały się  
ku demokracji. – Ważne jest więc zaszczepianie ziaren demokracji 
w korporacjach tych państw, poprzez promowanie działań 
odpowiedzialnych społecznie – dowodził. 

5.

e
u

r
o

p
e

j
s

k
ie

 f
o

r
u

m
 n

o
w

y
c

h
 i

d
e

i 
| 

w
w

w
.e

f
n

i.
p

l

28

e
u

r
o

p
e

j
s

k
ie

 f
o

r
u

m
 n

o
w

y
c

h
 i

d
e

i 
| 

w
w

w
.e

f
n

i.
p

l

29



PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

Przywództwo w nowej globalnej rzeczywistości
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Prof. Wiktor Askansas wskazywał, że jednym  
z najważniejszych zadań współczesnego lidera jest 
generowanie nowej rzeczywistości. Leszek Czarnecki 
podkreślał, iż kryzys modeli biznesowych, z jakim 
mamy dziś do czynienia, nie jest tożsamy z kryzysem 
przywództwa. Do rangi problemu urasta natomiast 
fakt, że akcjonariusze korporacji przestają być 
nadzorem właścicielskim, a  liderzy stają się bezkarni. 
Zdaniem Andrzeja Klesyka, od współczesnych 
liderów należy oczekiwać przede wszystkim  
myślenia i elastyczności, a w opinii Jürgena 
Thumanna – umiejętności delegowania kompetencji. 
Dla Janusza Moroza głównym celem lidera powinno 
być stworzenie zespołu.

Paneliści zwracali uwagę, że w erze tzw. 
globalizacji 2.0 jedną z podstawowych zmian jest 
repozycjonowanie pozycji lidera – społeczności,  
firmy, organizacji, państwa. Nie oznacza to jednak,  
że nastąpił kryzys przywództwa. Świat uległ po prostu  
„przesunięciu” – zmienił się, ale przywódcy pozostali 
ci sami. Dlatego obywatelom zaczyna brakować 
wiary i zaufania w dotychczasowych liderów.  
Oni jednak, niejednokrotnie, nie mogą pogodzić się  
z faktem, że ich czas się skończył. 

Tymczasem potrzeba nam pilnie przywódców 
odważnych, zdeterminowanych – takich,  
którzy potrafią  narzucać i inspirować zmiany  
w postępowaniu podwładnych, obywateli, 
wyborców.  Muszą to być ludzie, którzy myślą 
długofalowo, a nie w perspektywie kilkunastu 
miesięcy, czyli kolejnych wyborów. Bez strategicznej 
refleksji, liderzy polityczni nie zbudują stabilizacji.

1.

1. Od lewej: michał Kobosko 
– redaktor naczelny Bloomberg 
Businessweek Polska, Jürgen 
r. Thumann – Prezydent 
BUSINESSEUROPE,  Janusz 
moroz – Członek Zarządu 
ds. handlu RWE; andrzej Klesyk 
– Prezes Zarządu PZU SA; 
Leszek czarnecki – Przewodni-
czący Rady Nadzorczej Getin 
Holding SA i Getin Noble Bank 
SA; James H. Quigley –  b. CEO, 
Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited; Wiktor askanas – 
Profesor Wizytujący w Akademii 
im. L. Koźmińskiego, Profesor 
Emeritus Uniwersytetu New 
Brunswick

2. Jürgen r. Thumann 
– Prezydent Europejskiej 
Konfederacji Biznesu 
BUSINESSEUROPE

3. Leszek czarnecki 
– Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Holding Geting SA  
i Geting Noble Bank SA

4. James H.Quigley 
– b. CEO Deloitte Touche 
Tohmatsu Ltd

innowacja głupcze, innowacja
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Wskazywali, że problemem Europy jest 
instytucjonalne podejście do budowania 
innowacyjności skoncentrowane na jednostkach 
naukowych, podczas gdy w USA jest ono 
zdecydowanie bardziej po stronie przemysłu. Należy 
więc zmienić przepisy – wiele z nich nie wspiera 
innowacyjności i premiuje zachowawcze, tradycyjne 
pomysły – mówił prof. Michał Kleiber.

Europa ma też problem z mierzeniem innowacyj- 
ności. Zbyt często utożsamia się ją z wydatkami  
na R&D. Umyka tym samym innowacja procesowa, 
zarządzania, sprzedaży. Musimy nauczyć się ją mierzyć.

Paneliści  wskazywali, że biznes powinien angażować 
się w rozwój innowacji na wszelkich możliwych 

polach: wspomagając rozwój umiejętności młodych 
ludzi, pomagając w wymianie doświadczeń między 
małymi i dużymi firmami, inwestując w innowacyjne 
projekty. Wokół dużych przedsiębiorstw powinny 
powstać ekosystemy innowacji, czyli sieć powiązań 
między różnego rodzaju podmiotami. Pomagać  
w tym mogą parki lub klastry technologiczne,  
ale dzięki internetowi i portalom społecznościowym 
taka współpraca może też odbywać się bez względu  
na bariery geograficzne.

Jaka musi stać się Europa, aby mogła konkurować 
ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie technologii? 
– Musi nauczyć się podejmować ryzyko. Instytucje 
amerykańskie ryzyko traktują jako szansę. Tam, jeśli 
coś się nie uda, staje się lekcją i jednocześnie dobrym 
doświadczeniem. W Polsce to dramat – mówiła 
Teresa Kamińska,  Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

1. 2.

1. caroline Jenner, 
Wiceprezes Junior 
Achievement Young Enterprise

2. Od lewej: ruth ravitz 
smith, Wiceprezes GE Hitachi 
Nuclear Energy;  michał 
Kleiber, Prezes Polskiej 
Akademii Nauk; Teresa 
Kamińska, Prezes Zarządu 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

3. Od lewej: caroline 
Jenner, Wiceprezes Junior 
Achievement Young 
Enterprise;  ruth ravitz 
smith, Wiceprezes GE Hitachi 
Nuclear Energy;  
michał Kleiber, Prezes Polskiej 
Akademii Nauk; Teresa 
Kamińska, Prezes Zarządu 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomiczn;  
norbert biedrzycki, CEO 
Sygnity; christan morales, 
Wiceprezes Intela i Dyrektor 
Generalny regionu EMEA

3.2. 3. 4.

od współczesnych liderów należy 

oczekiwać, przede wszystkim,  

myślenia i elastyczności

innowacja to ryzyko, które Europa 

musi nauczyć się podejmować

– Jakich liderów dziś potrzebujemy? Wielkim wyzwaniem współczesnego lidera  jest zbudowanie 
tożsamości zespołu z firmą – przekonywał, podczas dyskusji panelowej na temat nowoczesnego 
przywództwa, James H. Quigley.

– innowacja to ropa naftowa XXi wieku. To właśnie na niej powinna opierać się konkurencyjność Europy 
i europejskich firm w przyszłości – wskazywali paneliści debaty poświęconej roli innowacji w globalnej 
gospodarce i podkreślali, że obecny kryzys i związane z nim trudności mogą być impulsem, który wyzwoli 
w Europie innowacyjność i zapomnianego ducha przedsiębiorczości.
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 – Nie możemy dalej zwiększać deficytów 
budżetowych i nie wolno nam dopuścić  
do upadku strefy euro – apelował Arnaldo Abruzzini. 
Wskazywał też, że europejskie społeczeństwa 
– w przeciwieństwie do społeczeństw z innych 
kontynentów – nie ufają swoim rządom, a europejski 
biznes nie jest zadowolony z zakresu reform,  
które mają podnieść konkurencyjność gospodarek.

Jesús Banegas Nuñez zapewnił, że hiszpański biznes 
wspiera antykryzysowe działania rządu.  
– Wszyscy mamy świadomość, że reformy strukturalne 
są konieczne, aby zwiększyć konkurencyjność 

gospodarki, ale duże cięcia w sektorze edukacji  
i zdrowia budzą wiele obaw – mówił. 

Dr Vilhjalmur Egilsson, Dyrektor Generalny 
Konfederacji Pracodawców Islandzkich SA podkreślił, 
że w czasie kryzysu powinniśmy być skromni  
i przygotowani na najgorsze. – Nie spoglądajmy 
w przeszłość, nie rozpamiętujmy kryzysu z 2008 
roku, szukajmy nowych rozwiązań. Potrzebujemy 
efektywnie funkcjonującego sektora finansowego, 
nienadmiernie uregulowanego. – W tym kontekście 
propozycja opodatkowania transakcji finansowych 
nie jest najlepszym rozwiązaniem – przekonywał.

Anatolij Kinakh, Prezydent Ukraińskiej Ligi 
Przemysłowców i Przedsiębiorców i były premier tego 
kraju apelował, aby UE nie odwracała się od Kijowa. 
– Tylko wspólne działania skupione na podnoszeniu 
konkurencyjności gospodarek pozwolą Europie wyjść 
z kryzysu – dowodził b. premier Ukrainy. 

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

arbitraż – symbol społeczeństwa obywatelskiego
gospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Najdonośniej podnoszoną kwestią była konieczność 
zainicjowania ściślejszej współpracy i dialogu 
pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. 
Wskazywano na brak szczegółowych rozwiązań 
legislacyjnych, które powinny towarzyszyć unijnym 
regulacjom: Traktatowi Lizbońskiemu oraz Brukseli I. 

– Brak szczegółowych propozycji rodzi dużą 
niepewność i zaburza przewidywalność postępowań 
arbitrażowych. Dla przedsiębiorców tymczasem,  
najważniejszą kwestią i zaletą arbitrażu jest właśnie 
przewidywalność postępowania oraz zapewnienie 
wykonalności wyroku arbitrażowego – podkreślano 
podczas debaty. 

Paneliści byli zgodni, że zmiany proponowane  
przez Unię Europejską powinny być szerzej 
konsultowane ze środowiskiem arbitrażowym  
i biznesowym. Z drugiej strony, wszyscy przychylali 
się do opinii, że to  same zainteresowane środowiska 

muszą zabiegać o dialog z Unią i konsekwentnie 
walczyć o swoje interesy. Porozumienie  
i wspólne działanie jest niezbędne, aby uniknąć 
nieprzychylnych konsekwencji wprowadzanych 
regulacji i kreować przyszłość,  zarówno w interesie 
środowiska arbitrażowego, przedsiębiorców, jak  
i Unii Europejskiej. 

Przedstawiciele środowiska arbitrażowego zostali 
zaproszeni przez Europejski Komitet Ekonomiczno- 
-Społeczny do kontynuacji debaty w Brukseli.

2.

1.

3.

1. beata gessel-Kalinowska 
vel Kalisz, Prezes Sądu 
Arbitrażowego Lewiatan, 
Jacek Krawczyk, Wiceprezes 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, 
Philippe de buck, Dyrektor 
Genralny BUSINESSEUROPE, 
catherine Kessedjian, profesor 
na uniwersytecie Paris II 
Panthéon-Assas, John beechey, 
Chairman of the International 
Court  of Arbitration  
of the International Chamber 
of Commerce (ICC), 
audley sheppard, Partner 
kierujący Grupą Arbitrażu 
Międzynarodowego Clifford 
Chance, sophie nappert, 
Arbiter, moderator OGEMID – 
międzynarodowej platformy 
arbitrażowej

2. beata gessel-Kalinowska 
vel Kalisz, Prezes Sądu 
Arbitrażowego Lewiatan

3. sophie nappert, Arbiter, 
moderator OGEMID  
– międzynarodowej platformy 
arbitrażowej

Prognoza dla europejskiej gospodarki
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

2.

1.

3.

1. Od lewej: sławomir s. sikora, Prezes 
Zarządu Citi Handlowy (moderator), 
arnaldo abruzzini, Sekretarz Generalny 
Eurochambres, Jesús banegas nuñez, 
Przewodniczący Międzynarodowej Komisji 
Hiszpańskiej Konfederacji Przedsiębiorców 
COE

2. sławomir s. sikora i arnaldo abruzzini 

3. Jesús banegas nuñez 

4. Vilhjalmur Egilsson, Dyrektor 
Generalny Konfederacji Pracodawców 
Islandzkich SA i anatolij Kinakh, 
Prezydent Ukraińskiej Ligi Przemysłowców  
i Przedsiębiorców

4.

dla przedsiębiorców najważniejszą 

zaletą arbitrażu jest przewidywalność 

postępowania oraz zapewnienie 

wykonalności wyroku

Wyjść z kryzysu pozwolą tylko wspólne 

działania skupione na podnoszeniu 

konkurencyjności gospodarek

– zmiany proponowane przez unię Europejską powinny być szerzej konsultowane ze środowiskiem 
arbitrażowym i biznesowym – postulowali przedstawiciele środowiska arbitrażowego,  
unii Europejskiej oraz biznesu podczas debaty nad przyszłością międzynarodowego arbitrażu. 

– Jeżeli chcemy pokonać obecne trudności i wyjść z kryzysu gospodarczego,  musimy uratować euro  
i podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki – uznali jednogłośnie uczestnicy panelu Prognoza  
dla europejskiej gospodarki.
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Wartości i interesy – trudny mariaż?
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

– Biznes nie powinien oglądać się na legislację  
i regulacje, nie powinien czekać, aż takie wymogi 
staną się prawem, ale wyprzedzać ten proces  
i z własnej inicjatywy je realizować. Aby zapewnić 
postęp nie wystarczy przestrzegać prawa. Trzeba 
robić więcej  – apelowała Sophie de Menthon.

– Wartości zawsze muszą być ważniejsze niż interesy. 
Aby zachować ład w Europie i na świecie nigdy nie 
można zmieniać tej kolejności – mówił Henri Malosse. 

Benjamin R. Barber podkreślał, że najistotniejsza 
dychotomia w demokracji nie przebiega pomiędzy 

wartościami a interesami, ale pomiędzy interesem 
publicznym a prywatnym. – Wielką tragedią 
neoliberalizmu jest to, że interes prywatny staje się 
ważniejszy niż publiczny. Tymczasem powinniśmy 
zawsze poszukiwać równowagi pomiędzy tymi 
światami – skonstatował. Krytycznie odniósł się 
do podejścia, że póki biznes nie łamie w sposób 
oczywisty prawa, to wszystko inne mu wolno.  
– Nie należy deprecjonować demokracji i zbywać jej, 
używając terminów w rodzaju „opinia publiczna”.  
Ta opinia to demokracja, nasz głos. Państwo jest jego 
emanacją. Problemem cywilizacji jest fakt, iż miarą 
wszystkiego stała się gotówka, a nie rzeczywista 
wartość określonych rzeczy – przekonywał Barber. 

Grzegorz Hajdarowicz podkreślał, że to państwa 
pierwsze powinny pamiętać o odpowiedzialności  
i etyce. – Dopiero wtedy mogą wymagać tego  
od przedstawicieli biznesu – przekonywał.

2.

1.

3.

1. Od lewej: Piotr gulczyński, 
Prezes Fundacji Instytut Lecha 
Wałęsy oraz: benjamin r. 
barber, filozof i politolog; Henri 
malosse, Przewodniczący 
Grupy Pracodawców 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego 
(EKES),  sophie de menthon, 
Prezes ETHIC, Przewodnicząca 
Francuskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego 
i grzegorz Hajdarowicz, 
wydawca i producent filmowy

2. sophie de menthon, 
Prezes ETHIC, Przewodnicząca 
Francuskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego 
i grzegorz Hajdarowicz, 
wydawca i producent filmowy

3. Od lewej: benjamin 
r. barber, filozof i 
politolog i Henri malosse, 
Przewodniczący  
Grupy Pracodawców 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego 
(EKES)

Konsekwencje pankonsumpcji
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Wskazywali też, że obecnie konsumpcja jest 
wyższa, niż przewiduje to idea zrównoważonego 
rozwoju. Jeśli będzie nadal rosła w takim tempie, 
niedługo zabraknie nam wody, energii i surowców, 
a światu grozi katastrofa ekologiczna. Tymczasem 
kraje rozwijające się myślą o rozbudowie sektora 
konsumenckiego. 

– Nie możemy jednak ograniczać tego zjawiska 
odgórnie, gdyż to naturalny proces – przekonywał 
Hernando de Soto. Tym większym wyzwaniem będzie 
dla nich zrównoważone wykorzystanie surowców, 
obniżenie emisji CO2, wykorzystanie zielonej energii. 
– Szybkiemu wyczerpaniu surowców  

i ekokatastrofie możemy jednak zapobiegać  
w inny sposób –  zapewniał. Państwa rozwijające się 
mogą być np. beneficjentami międzynarodowych 
funduszy wspierających ochronę środowiska. Muszą 
też budować świadomość ekologiczną, inwestować  
w energię wodną, uczyć społeczności lokalne 
wykorzystywania energii słonecznej, aktywizować 
kobiety do działań przedsiębiorczych. 

Wyzwaniem, z którym przyjdzie się zmierzyć, jest 
ograniczona dostępność wolnego areału. Znajduje 
się on jeszcze głównie w krajach rozwijających się. 
Musimy zwrócić szczególną uwagę na uniknięcie 
konfliktu interesów.  – Północ inwestuje na południu 
i może dochodzić do sytuacji, w której bogate 
państwa będą budować swój dobrobyt kosztem 
obywateli krajów, z których ziem będą korzystać. 
Ważne jest też poważne przemyślenie  intensyfikacji 
upraw – zwracali uwagę paneliści. 

3.

1.

4.

1. Leszek Jażdżewski 
– redaktor naczelny LIBERTE! 
(moderator), christopher P. 
davies – Zastępca Dyrektora 
Zarządzającego HSBC; 
dariusz Filar – Uniwersytet 
Gdański; balázs Horváth 
– ekspert UNDP  
ds. zmniejszania ubóstwa; 
andrzej Kowalski – Dyrektor 
Instytutu ERiGŻ; Hernando 
de soto – ekonomista, 
Prezes Instytutu Wolności  
i Demokracji

2. Do debaty zaprosiła 
panelistów dorota Juzala 
Doradca Zarządu  
w Provident Polska

3. balázs Horváth – ekspert 
UNDP ds. zmniejszania 
ubóstwa

4. Hernando de soto 
– ekonomista, Prezes 
Peruwiańskiego Instytutu 
Wolności i Demokracji

2.

To państwa pierwsze powinny 

pamiętać o odpowiedzialności  

i etyce. dopiero wtedy mogą wymagać 

tego od przedstawicieli biznesu

Trzeba tworzyć systemy prawne, 

które umożliwią zrównoważony 

rozwój

– czy można prowadzić politykę opartą na wartościach? czy etyczność się opłaca? czy prawdziwa 
demokracja jest możliwa bez jawnej identyfikacji interesów? – zastanawiali się uczestnicy debaty 
moderowanej przez Piotra gulczyńskiego z instytutu Lecha Wałęsy

– zmiana nastawienia ludzi przyzwyczajonych do wysokich wydatków będzie dużym wyzwaniem 
społecznym, ale trzeba je podjąć i promować nowy model konsumpcji – apelowali paneliści podczas 
debaty współorganizowanej przez Providenta.
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PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

Energetyczne i ekologiczne dylematy Europy
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Przedstawiciele biznesu energetycznego zwracali 
uwagę, że takie podejście może nieść wiele zagrożeń, 
prowadząc do wzrostu cen energii  
i kosztów,  a także utraty konkurencyjności wobec 
rynków rosnących. Wskazywali na wysokie koszty 
takiej polityki energetycznej wobec niepewnych 
rezultatów oraz na konsekwencje wzrostu cen energii 
dla konkurencyjności gospodarki. Nie oznacza 
to, że biznes nie chce stawić czoła wyzwaniom 
klimatycznym. Chodzi o to, by wypracować politykę, 
która kompleksowo uwzględniałaby kwestie 
klimatyczne, energetyczne i przemysłowe. 

Paneliści podkreślali potrzebę kolektywnych  
i znaczących inwestycji w R&D. Wskazywali, że kraje, 
które tego nie zrobią, nie wykorzystają gigantycznych 
przychodów, które powstaną dzięki rozwojowi 
czystych technologii. 

Kraje bardzo aktywne ekologicznie (np. 
skandynawskie) mogą okazać się niezwykle 
konkurencyjne  – należy brać z nich przykład. 

Wdrożenie Pakietu Klimatycznego jest poważnym 
zagrożeniem dla konkurencyjności energochłonnego 
przemysłu, a także zagranicznych inwestycji, 
zwłaszcza w okresie krótko- i średnioterminowym 
– zanim zaczną się zwracać inwestycje w czyste 
technologie. Z drugiej strony, rozwój czystych 
technologii stworzy nowe miejsca pracy, wzbogaci 
kapitał technologiczny i w długiej perspektywie 
przyniesie oszczędności.

Jak najszybciej muszą zostać opracowane plany 
wdrożenia Pakietu Klimatycznego. Powinny one 
dotyczyć tak sposobu wdrożenia, jak i wykorzystania 
szans, jakie się z tym wiążą. Europie potrzeba planu, 
który nakreśli długookresową politykę energetyczną  
– od strony kosztowej i legislacyjnej. 

2.

1.

3.

1. Wojciech Kuśpik – Prezes 
Grupy PTWP (moderator), 
Luis-Jacques urvoas 
– Wiceprezes ds.Strategii 
Korporacyjnej, EDF; marek 
Woszczyk, Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki; 
marek Krzykowski – Prezes 
International Paper-Kwidzyń, 
marek serafin – Członek 
Zarządu ds. Petrochemii PKN 
ORLEN SA, Tomasz Terlecki 
– Przedstawiciel na Europę 
Środkowo–Wschodnią, 
Europejska Fundacja 
Klimatyczna

2. Od lewej: Wojciech Kuśpik 
i Luis-Jacques urvoas

3. Tomasz Terlecki
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dokąd zaprowadzi nas internet?
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Podkreślali, że Internet będzie głównym czynnikiem  
wzrostu gospodarczego, że przyczynia się do ograni- 
czenia korupcji, ponieważ powoduje, że rządy stają 
się coraz bardziej transparentne. Wskazywali również, 
że jest narzędziem umożliwiającym dostęp  
do ogromnych zasobów wiedzy i daje ludziom 
wolność słowa. – Pamiętajmy jednak, że to tylko 
narzędzie w rękach ludzi – apelowała Kate Coyer.  
– Tytuł panelu powinien wobec tego brzmieć raczej:   
Dokąd ludzie poprowadzą siebie sami używając 
Internetu – mówił Cezary Wójcik.

Nelson Mattos wyróżnił cztery trendy rozwoju  
Internetu. Po pierwsze, będzie on nadal napędzał 
wzrost gospodarczy. Daje bowiem możliwość 
konkurowania mniejszych firm z globalnymi.  
Po drugie, rola Internetu będzie rosła, bo rośnie 
też liczba informacji dostępnych w sieci, a media 

społecznościowe odgrywają coraz większą rolę  
w budowaniu relacji. Po trzecie, Internet nadal 
będzie napędzał demokratyzację i dostęp do wiedzy. 
Po czwarte wreszcie, Internet będzie wspomagał 
rozwiązywanie istotnych problemów społecznych, 
jak np. dostęp do porad zdrowotnych, informowanie 
o zagrożeniach klimatycznych itp.

Według Alka Tarkowskiego wielkim wyzwaniem  
XXI wieku jest budowa infrastruktury wymiany  
informacji, opartej na prawdziwie otwartej  
wymianie. Do tego potrzebne są regulacje prawne, 
odpowiedzialność korporacyjna i odwaga w myśleniu 
o nowym kształcie Internetu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Kate coyer, Dyrektor 
Ośrodka Badań Mediów 
i Komunikacji, Central 
European University  
w Budapeszcie

2. cezary Wójcik, Profesor 
ekonomii, SGH, PAN

3. nelson mattos, 
Wiceprezes ds. nowych 
technologii na Europę, Bliski 
Wschód i Afrykę, Google

4. martin Kalovec – Partner 
i Dyrektor Zarządzający,  
The Boston Consulting Group 
Praga

5. agata Wacławik-Wejman, 
Dyrektor ds. polityki 
publicznej i relacji rządowych, 
Google

6. alek Tarkowski, Dyrektor 
Centrum Cyfrowego Projekt 
Polska

Polską odpowiedzią na politykę 

klimatyczną powinna być poprawa 

niskiej efektywności energetycznej

Jak pogodzić wyzwania klimatyczne z utrzymaniem konkurencyjności biznesu energetycznego? PE i KE 
dążą do zaostrzania celów klimatycznych, wierząc, że da to impuls rozwojowy europejskiej gospodarce. 

– internet staje się ważnym czynnikiem napędzającym europejską gospodarkę. Europa powinna  
wykorzystać potencjał gospodarki elektronicznej dla rozwoju rynku wewnętrznego i wzrostu 
konkurencyjności – postulowali paneliści, zastanawiając się nad przyszłością sieci. 

internet będzie głównym  

czynnikiem wzrostu gospodarczego
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Koniec świata mężczyzn?
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

– Przeżywamy kryzys tożsamości – dowodziła 
prof. Magdalena Środa. – Dotyczy on zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn. Jednak kobiety podejmują 
próbę zdefiniowania siebie na nowo. Mężczyźni 
tego nie robią, bo są przekonani o trwałości świata 
patriarchalnego, mimo że jego fundamenty są dziś 
coraz bardziej chwiejne. W Polsce jest bardzo wielu 
mężczyzn i bardzo niewielu partnerów.

Arni Hole mówiła o tym, jak bardzo potrzebujemy 
solidnej polityki rodzinnej, aby inwestować  
w tworzenie przyszłości. Kobieta nie powinna 
być zmuszana do wyboru między pracą a życiem 
rodzinnym. Irene Natividad podkreśliła sens 

konceptu womenomics:  – Kobiety są coraz większą 
siłą nabywczą na rynku, stając się cenną grupą 
konsumentów, ale stanowią też dobrze wykształconą 
siłę roboczą, pożądaną w dzisiejszym świecie 
biznesu. – Postępujący parytetowy ruch legislacyjny 
zmieni ład korporacyjny na świecie. Mieszane 
zarządy dają większe  możliwości kompromisu  
– przekonywała Teresa Kamińska.

Paneliści zgodzili się co do tego, że jesteśmy 
świadkami niezwykłej rewolucji – największej 
być może w historii. Dekonstruuje się zastana 
koncepcja społeczeństwa: kobiety wchodzą na rynki 
pracy i stają się coraz bardziej aktywne. Sprzyjać 
temu powinny parytety wprowadzane w różnych 
obszarach życia. Jednak nie powinny być one  
jedynym narzędziem w drodze do równouprawnienia 
kobiet, ważna jest również edukacja, obalanie 
stereotypów i zmiana sposobów myślenia.  

3. 4.

1. Od lewej: Petra Erler, 
Dyrektor Zarządzająca EEC  
i arni Hole, Dyrektor 
Generalna w Ministerstwie 
ds. Dzieci, Równości  
i Wykluczenia Społecznego 
Norwegii

2. Od lewej: magdalena 
Środa, etyczka i filozofka 
i Teresa Kamińska, Prezes 
Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

3. irene natividad, Prezes 
Global Summit of Women

4. Od lewej: carol 
Lambert, Partner 
i Współprzewodnicząca 
Global Center  
for Corporate Governance, 
Deloitte France;  
zbigniew izdebski, 
dziekan Wydziału 
Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu 
Zielonogórskiego  
oraz prowadząca panel  
– Kinga rusin, dziennikarka 
TVN
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niepokój o żywność
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Zwracali uwagę, że aby zapewnić bezpieczeństwo 
i dostępność żywności, trzeba analizować cały 
łańcuch wartości – poczynając od rolnictwa, 
poprzez producentów żywności aż po sprzedawców 
detalicznych. Należy zwiększać transparentność 
całego procesu i poprawiać jego różne etapy. 
Kompleksowa wiedza pozwoli bowiem  
na podejmowanie rozsądnych decyzji. 

Europa musi od nowa przeanalizować swoją politykę 
rolną. Obecnie wydaje na jej realizację 60 mld euro, 
ale – wbrew deklaracjom – nie na zapewnienie 
bezpieczeństwa w dostępie do żywności, ale na 
ochronę europejskich rolników, ograniczenie produkcji 
i utrzymanie cen żywności. W efekcie w Europie stoją 
nieużytki, a kraje trzeciego świata cierpią głód. 

Moralnym obowiązkiem krajów rozwiniętych jest 
wsparcie biednych krajów. Europa i USA powinny 
obniżyć poziom dotacji dla rolnictwa i powiększyć 
obszar wolnego rynku. Przykładem może być 
blokowanie rynku dla taniego cukru z trzciny 

cukrowej. Bądźmy konsekwentni i kierujmy się 
rachunkiem ekonomicznym. W obecnym systemie 
poszkodowani są klienci, którzy muszą płacić 
więcej za niektóre produkty, a także kraje Trzeciego 
Świata. Dotacje powinny być skierowane na rozwój 
technologii pozwalających na poprawę efektywności 
rolnictwa.

Konieczne jest zwiększenie inwestycji w badania  
i innowacje w rolnictwie. Trzeba inwestować w tereny 
wiejskie. Połowa ludzkości mieszka na wsi, a bez dróg 
dojazdowych, podłączenia do internetu, prądu, wody  
i magazynów trudno będzie rozwijać rolnictwo.

W rozwoju terenów wiejskich znacznie szerzej  
powinno być wykorzystywane partnerstwo  
publiczno-prywatne. 

1. 2.

1. Od lewej: robert 
L.Thompson – b. Dyrektor ds. 
Rolnictwa Banku Światowego 
i andrzej gantner, Dyrektor 
Generalny Polskiej Federacji 
Producentów Żywności  
– Związku Pracodawców

2. Laurent Freixe 
– Wiceprezydent Nestle SA, 
Dyrektor Nestle na Europę

3. Od lewej: günter 
Verheugen – wykładowca 
europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina, b. komisarz UE  
ds. rozszerzenia, b. komisarz  
UE ds. przemysłu  
i przedsiębiorczości;  
maria Kadlećikowa 
– b. Wicepremier Słowacji  
i b. Dyrektor FAO  
na Europę i Europę 
Środkowo-Wschodnią;  
robert L.Thompson 
– b. Dyrektor ds. Rolnictwa 
Banku Światowego  
i andrzej gantner, Dyrektor 
Generalny Polskiej Federacji 
Producentów Żywności  
– Związku Pracodawców3.

1. 2.

Postępujący parytetowy  

ruch legislacyjny zmieni ład  

korporacyjny na świecie

Europa i usa powinny obniżyć  

poziom dotacji dla rolnictwa  

i powiększyć obszar wolnego rynku

– Temat bezpieczeństwa oraz dostępności żywności i wody jest dziś nie mniej istotny niż bezpieczeństwo 
energetyczne – podkreślali paneliści. 

co wynika z faktu, że coraz więcej kapitału intelektualnego i społecznego jest w rękach kobiet,  
czy kobiety lepiej pasują do postindustrialnego społeczeństwa, a także –  jak państwo i biznes mogą 
skorzystać na polityce równouprawnienia i różnorodności –  zastanawiali się goście panelu, którego 
współgospodarzem była Pomorska specjalna strefa Ekonomiczna.
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inteligentne sieci. Energetyka nowej generacji
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Zdaniem Wiceprezesa Energi-Operatora, będzie 
ona wymagać aktywizacji głównych uczestników 
rynku energii, a w szczególności Operatorów 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Dlatego już 
teraz pilnie trzeba zdefiniować wspólne priorytety 
działań i  opracować mapę drogową wdrożenia 
sieci inteligentnej. Jej celem powinno być nie tylko 
stworzenie możliwości aktywizacji odbiorców  
oraz rozwój generacji rozproszonej, ale także 
poprawa niezawodności dostaw i jakości energii.

Paleliści zgodzili się, że należy wdrożyć mechanizmy 
zachęt do inwestowania w sieci inteligentne. 

Wykorzystanie szans związanych z wdrożeniem 
sieci inteligentnych wymaga zmiany modelu rynku 
energii, w szczególności w zakresie struktury 
źródeł wytwórczych oraz roli odbiorcy. Celowe jest 
podjęcie prac nad  opracowaniem nowego modelu  
w zakresie planowania rozwoju, bilansowania 
systemu, zarządzania siecią oraz odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo dostaw energii.

Istotną szansą dla polskiego systemu 
elektroenergetycznego jest generacja rozproszona  
i rozsiana. Warto więc stworzyć lepsze warunki dla jej 
rozwoju poprzez likwidację barier administracyjnych  
i prawnych oraz wdrożenie systemów zachęt  
dla inwestorów.

Konieczne będzie zwiększenie elastyczności popytu 
na energię, rozwój rynku zarządzania popytem  
oraz standaryzacja rozwiązań technicznych. Będzie 
to osiągalne tylko dzięki współdziałaniu podmiotów  
z różnych obszarów, w tym administracji publicznej.

W celu zminimalizowania potencjalnego oporu  
przed wdrażaniem nowych technologii konieczne 
będą skoordynowane działania informacyjne  
i edukacyjne.

2.

1.

3.

1. Od lewej: Paweł rabiej, 
partner zarządzający 
THINKTANK (moderator); 
rafał czyżewski, Wiceprezes 
Energa-Operator, 
marek Woszczyk, Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki

2. andrzej Wiszniewski, 
Politechnika Wrocławska

3. bartosz Wojszczyk, 
Global Smart Grid Technical 
Leader for GE Energy  
i marek samotyj, 
Dyrektor Wykonawczy  
ds. technicznych EPRI
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1.

Klimat: nowe pole biznesowej gry
Współgospodarz: 	 		panel	dyskusyjny  			

Paneliści zgodzili się, że Europa powinna jednoczyć 
rynki energetyczne. Zwrócili przy tym uwagę,  
że brakuje wspólnej sieci energetycznej, która dałaby 
szansę na korzystanie z zielonej energii krajom 
opierającym swą gospodarkę na węglu  
i że bez transferu technologicznego państwa  
o mniej innowacyjnych gospodarkach nie mają szans 
na ograniczenie zanieczyszczeń. Władze państw 
europejskich powinny więc podjąć strategiczne 
decyzje, z jakich źródeł energii UE chce korzystać  
i zacząć globalnie w nie inwestować.

Podkreślili, że nowa polityka klimatyczna będzie 
wymagała zmian na trzech płaszczyznach: 
optymalizacji efektywności emisyjnej 
dotychczasowych aktywów i produktów, 
stymulowania popytu na rozwiązania, które spełniają 
wymagania obniżenia emisji oraz sterowania cenami 
energii elektrycznej i zachętami do budowania 
niskoemisyjnej gospodarki.

Adam Wilanowski wskazywał, że warto przekształcać 
pozorne zagrożenia w szanse. Pakiet Energetyczno- 
-Klimatyczny, tak krytykowany w niektórych krajach, 
stwarza przecież miejsca pracy i  nowe szanse  
dla innowacyjnego biznesu. Jak przekonywać 
biznes do zmiany nastawienia? – Przede wszystkim, 
stosując język korzyści – tłumaczył Czesław 
Grzesiak, przytaczając przykład swojej firmy, która 
postawiła na szukanie sojuszników w samorządach, 
władzach centralnych i ośrodkach naukowych 
oraz na bezpośrednie rozmowy z interesariuszami, 
przekonując,  że  proekologiczne rozwiązania 
infrastrukturalne przyniosą milionowe oszczędności.

3.

2.

4.

1. Od lewej: andrew Hill 
– Manager Grupy ds. Zmian 
klimatycznych TESCO; 
William chandler – Prezes 
Transition Energy; adam 
Wilanowski – Prezes Lediko 

2. zbigniew bochniarz 
– Evans School of Public 
Affairs University of 
Washington (moderator)

3. czesław grzesiak 
– WicePrezes Zarządu  
TESCO Polska

4. sally uren – Wiceprezes 
Forum for the Future

nowy model regulacji powinien 

wspierać innowacyjność, jakość  

i efektywność działania osd

– Jeśli celem jest zrównoważony rozwój, to światowa emisja dwutlenku węgla musi być zdecydowanie 
zredukowana. Energię warto produkować tam, gdzie jest ona wykorzystywana, to pozwoli na wiele 
oszczędności i ochronę środowiska – apelował William chandler, Prezes i założyciel Transition Energy.

– oceniając sytuację z punktu widzenia operatorów, czeka nas rewolucja smart grid – zapowiedział  
rafał czyżewski.

Firmy powinny zwrócić uwagę na 

śledzenie łańcucha dostaw. Takie 

obserwacje pozwolą na redukcję 

emisji gazów cieplarnianych
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czy leci z nami pilot? Przyszłość rynku lotniczego w Europie
 	 		panel	dyskusyjny  			

Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno–Społecznego przekonywał, 
że przed przemysłem lotniczym stoją potężne 
wyzwania technologiczne. W tym kontekście 
strategicznego znaczenia nabiera projekt wspólnej 
europejskiej przestrzeni powietrznej (Single European 
Sky). Jego wymiar efektywnościowy  
i paneuropejski charakter mają kluczowe znaczenie 
dla dalszego wzrostu rynku przewozów lotniczych 
w Europie. Dlatego też realizacja przedsięwzięcia 
technologicznego SESAR jest obecnie najwyższym 
priorytetem Unii.

Zdaniem Helgi A. Griesbeck, Dyrektor zarządzającej 
ds. marketingu na Europę i Afrykę Boeing Company 

przewoźnicy w Europie mogą z optymizmem 
spoglądać w przyszłość, a rynek polski będzie się 
rozwijał w jeszcze większym tempie niż w innych 
krajach.

Według Johna Hanlona, sekretarza generalnego 
European Low Fares Airline Association, czeka 
nas konsolidacja branży i spadek udziału w rynku 
najstarszych przewoźników. 

Krzysztof Krystowski, Prezes Avio Polska podkreślił, 
że najszybciej będą się rozwijały rynki azjatyckie. 

Zdaniem Antonio De Palmas, prezydenta  
ds. stosunków z UE i NATO Boeing w UE przede 
wszystkim potrzebne jest uzgodnienie spraw 
związanych z  bezpieczeństwem i wykorzystaniem 
biopaliw. 

Grzegorz Polaniecki krytykował system handlu 
prawami do emisji CO2. Jego zdaniem taki model 
wzmocnił instytucje finansowe, a nie branżę lotniczą.

2.

1.

1. Od lewej: Jacek Krawczyk, 
Wiceprzewodniczący 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego 
(moderator), Krzysztof 
Krystowski, Prezes Avio Polska, 
antonio de Palmas, Prezydent 
ds. stosunków  
z UE i NATO Boeing; John 
Hanlon, Sekretarz Generalny 
European Low Fares Airline 
Association   
i Helga a. griesbeck, 
Dyrektor Zarządzająca ds. 
marketingu na Europę i Afrykę 
Boeing Company i grzegorz 
Polaniecki, Prezes Zarządu 
Enter Air

2. Helga a. griesbeck, 
Dyrektor Zarządzająca  
ds. marketingu na Europę 
i Afrykę Boeing Company 
i andrzej rode, Head of 
Environmental Affairs PLL LOT 

3. Jacek Krawczyk, 
Wiceprzewodniczący 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego 

Podczas wykładu, który odbył się wczesnym 
rankiem drugiego dnia Forum dla niewielkiej grupy 
zaproszonych gości, Prezes Roubini Global Economics 
przekonywał, że największym problemem Europy 
jest brak decyzji. – W Unii panuje hałas, jest mnóstwo 
rekomendacji, ale brak działania. Kryzys, który może 
wyniknąć, jeżeli właściwe decyzje nie zostaną szybko 
podjęte, będzie bardzo głęboki. Decyzje są potrzebne 
natychmiast – już nie na dziś, ani tym bardziej  
na jutro. Powinny być podjęte wczoraj. To ostatni 
dzwonek na działanie – przestrzegał.

Prezes Roubini Global Economics uważa,   
że w najbliższych kwartałach kraje rozwinięte  
dotknie recesja. – W  strefie euro czeka nas drugi 
etap typowego kryzysu finansowego – mówił.  
Nie chciał jednak prognozować, jak będzie on głęboki. 

– Grecja powinna mieć możliwość spokojnego, 
kontrolowanego wyjścia ze strefy euro. Można 

przecież funkcjonować w Unii Europejskiej  
nie będąc członkiem unii monetarnej – przekonywał 
amerykański ekonomista. Tłumaczył, że rodzący się 
na naszych oczach nowy ład gospodarczy oznacza 
nie tylko przetasowania związane ze współpracą 
z rynkami wschodzącymi, ale też wyjście kilku 
członków ze strefy euro. 

– Tym, co może pomóc w przezwyciężeniu 
zbliżającej się recesji jest wzrost gospodarczy  
i tworzenie nowych miejsc pracy. Tymczasem  
my najpierw martwimy się o deficyt, a dopiero  
potem o wzrost gospodarczy – wskazywał.

Poruszył też kwestie przywództwa. – Widzimy 
świat, w którym jest coraz więcej sporów pomiędzy 
krajami, nie ma jednego lidera, jak dawniej. Świat się 
fragmentaryzuje. Tymczasem potrzebna jest nam 
większa współpraca i koordynacja, bo problemy 
fiskalne, ekonomiczne i polityczne, przed którymi 
stoimy, wymagają międzynarodowej współpracy  
– wskazywał. Przekonywał, że ratunkiem  
dla gospodarki jest silne przywództwo. Tylko silni 
liderzy będą zdolni do podejmowania trudnych 
decyzji politycznych, które pobudzą wzrost 
gospodarczy. – Zagrożenia, z którymi musimy się 
zmierzyć, są niezwykle poważne – ostrzegał.

3.

Klimat gospodarczy dziś i życie po kryzysie
 	 		wykład  			

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

ratunkiem dla gospodarki jest silne 

przywództwo. Tylko silni liderzy 

mogą podejmować trudne decyzje 

czeka nas konsolidacja branży  

i spadek udziału w rynku  

najstarszych przewoźników

– albo unia Europejska nadal będzie się integrować, albo dojdzie do dezintegracji, która doprowadzi  
do rozpadu strefy euro – wieszczył nouriel roubini, słynny amerykański ekonomista, znany również  
jako dr Katastrofa.

nouriel roubini 

Lotnictwo w Europie czeka konsolidacja, dalsze ograniczanie kosztów, zwiększanie konkurencyjności  
i wprowadzanie nowych technologii – podkreślali uczestnicy panelu.
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Świat bardzo szybko się zmienia, powstają nowe 
centra gospodarcze, następują przesunięcia z zachodu  
na wschód, z północy na południe. Jedynym 
skutecznym dziś rozwiązaniem i dla polityków,  
i dla biznesu jest budowanie scenariuszy opartych  
na dokładnej i wszechstronnej analizie, ale też  
i na dużej dozie wyobraźni. – Bez scenariuszy trudno 
oczekiwać sensownego rozwoju. Decyzje muszą być 
podejmowane w oparciu o uważną analizę i przez ludzi,  
którzy potrafią wsłuchać się w zmiany. Polityka nie może  
odrywać się od ulegającego gwałtownym przemia- 
nom świata – powiedział na wstępie Peter Schwartz.

Minister Boni podkreślił, że potrzebujemy nowej 
umowy europejskiej. – Czy Europa się na to 
zdobędzie? – zastanawiał się. 

Według Petera Schwartza, największym wyzwaniem 
stojącym przed Polską i Europą jest integracja 
różnorodności. W dobie niżu demograficznego, 
starzejących się społeczeństw i coraz większego 

napływu imigrantów z krajów o zupełnie innych 
kulturach będziemy musieli nauczyć się żyć 
razem. Amerykański futurysta wskazał  też na duży 
demograficzny paradoks XXI wieku: im dłużej żyjemy, 
tym mniej mamy dzieci i przyznał, że przyszłość 
świata to kobiety. – W Stanach Zjednoczonych 
stanowią one większość absolwentów prawa  
i medycyny. Zakładają firmy, zajmują coraz wyższe 
stanowiska w wojsku i innych – niegdyś męskich 
dziedzinach. Nowy świat to będzie świat kobiet. 
To one będą go kształtować i pełnić w nim role 
przywódcze – mówił.

– Czy konsekwencją kryzysu gospodarczego  
może być konflikt zbrojny? – pytał na zakończenie 
debaty, prowadzący spotkanie Paweł Gadomski  
z TVP. –  Myślę, że nie. Nie mamy żołnierzy,  
ani zdolności do walki – uspokajał Peter Schwartz. 
Nie miał jednak wątpliwości, że światu grozi chaos  
i brak uporządkowania. 

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

Świat i Polska 2030. scenariusze przyszłości
 	 		kontrapunkt  			

czy świat może być bardziej sprawiedliwy?
 	 		kontrapunkt  			

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

Hernando de Soto apelował do świata zachodniego, 
by starał się on zrozumieć strukturę społeczności 
krajów rozwijających się. – Jest tam bardzo wielu 
drobnych przedsiębiorców, jak choćby ulicznych 
kupców, którym prawo i rządzące elity nie pozwalają 
działać. Na biznes i sytuację ekonomiczną takich 
krajów nie można patrzeć, stosując kryteria 
europejskie. Trzeba starać się przyjąć optykę 
regionów rozwijających się i zrozumieć panujące  
tam zależności. Pozwoli to, choćby na to, by trafić  
z pomocą do grup naprawdę wymagających 
pomocy, a nie do elit, reprezentujących często 
autorytarne reżimy. Gdyby drobny biznes dostał 

szansę rozwoju w swoim kraju, nie emigrowałby 
to krajów dobrobytu – przekonywał znawca 
problematyki krajów rozwijających się.

Janusz Lewandowski zwracał uwagę na to,  
że Europa stara się wspierać procesy demokratyczne. 
– Z punktu widzenia Unii Europejskiej potrzebne  
jest wskazanie przykładu kraju, który pokaże,  
że demokracja przynosi korzyści także w kategoriach 
ekonomicznych. Szczególnie, że punktem 
odniesienia dla np. krajów arabskich staje się Europa  
i jej styl życia – wskazywał komisarz UK ds. budżetu  
i programowania finansowego.

czy rewolucje i zamieszki w krajach północnej afryki to wstęp do sięgania po miejsce przy stole sytego 
świata przez przedstawicieli biednego Południa? Jak powinna wyglądać harmonijna współpraca między 
biednym Południem i bogatą Północą? – debatowali dwaj wybitni ekonomiści – Hernando de soto, 
reprezentant krajów na dorobku i Janusz Lewandowski, przedstawiciel dostatniego zachodu. 

Jak będzie wyglądać jutro? co może nas zaskoczyć? Jak przygotować się na spotkanie z nieznanym?  
o scenariuszach bardziej i mniej odległej przyszłości,dyskutowali: światowej sławy amerykański futurysta 
Peter schwartz  i minister michał boni,  szef zespołu strategicznych doradców Premiera rP, autor raportu 
Polska 2030.

Od lewej: Peter schwartz, pisarz i futurysta, 
Prezes Global Business Network i michał boni, 
Minister, członek Rady Ministrów, szef Zespołu 
Strategicznych Doradców Premiera RP

Od lewej: Hernando de 
soto, ekonomista, Prezes 
peruwiańskiego Instytutu 
Wolności i Demokracji, 
andrzej Jonas, redaktor 
naczelny The Warsaw Voice, 
Janusz Lewandowski, 
Komisarz UE ds. budżetu  
i programowania 
finansowego

Wśród gości przysłuchujących się debacie byli 
m.in.: małgorzata niezabitowska, b. rzeczniczka 
rządu i danuta raczkiewicz-chenczke, Prezes 
Raczkiewicz Chenczke Consultants oraz Henryk 
orfinger, Przewodniczący Rady Głównej PKPP 
Lewiatan (w głębi, drugi od prawej)

PARTNER: PARTNER:
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i Forum biznesu Partnerstwa Wschodniego

BUSINESSEUROPE i stowarzyszenie biznesu PW wzywa przywódców 
politycznych w państwach UE i PW do kontynuowania wysiłków na rzecz 
pogłębiania współpracy gospodarczej z państwami PW. W tym celu Forum 
Biznesu Partnerstwa Wschodniego, które odbywa się równocześnie  
z 2. szczytem Partnerstwa Wschodniego, sformułowało zalecenia dotyczące 
biznesowego wymiaru PW, które zostaną przedstawione rządom państw  
UE i PW oraz instytucjom europejskim. 

Środowisko biznesowe wzywa do:

1. ambitnego partnerstwa między unią Europejską a państwami PW.

Wschodni sąsiedzi EU borykali się z wieloma kryzysami. Dzisiaj państwa 
te są ważnymi i widocznymi graczami na rynku światowym. Partnerstwo 
Wschodnie odgrywa istotną rolę w dążeniu do pomyślnego rozwoju Europy  
w przyszłości i powinno być w dalszym ciągu umacniane.

2. Kompleksowej koncepcji uE zakładającej zachęcanie PW do transformacji 
gospodarczej.

l Wspierania reform strukturalnych. 
Zwiększenie konkurencji jest podstawowym warunkiem poprawy wyników 
gospodarczych. Należy odblokować potencjał gospodarczy poprzez lepsze 
uregulowanie sektora publicznego i prywatnego.

l Transgranicznej i regionalnej integracji ekonomicznej.
Wspieranie rozwoju gospodarczego w krajach partnerskich przyniesie 
obopólne korzyści. Sieć kompleksowych umów stworzy okazje do rozwoju 
działalności gospodarczej.

l Wsparcia dla sektora MŚP. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą fundament rozwoju gospodarczego, 
a PW to dobre narzędzie wspierania MŚP w Europie Wschodniej. Należy 
wzmocnić rynki kapitałowe i utworzyć sieć powiązań między instytucjami 
publicznymi i prywatnymi w państwach UE i PW a małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami. Należy zapewnić efektywne kosztowo usługi doradcze. 
East Invest jako ważny projekt wspierania inwestycji i handlu w wymiarze 
regionalnym posiada wielki potencjał biznesowy i powinien być rozwijany  
po roku 2013.

i Forum biznesu Partnerstwa Wschodniego, które odbyło się  
30 września 2011 roku w sopocie, przebiegało równolegle  
do ii szczytu Partnerstwa Wschodniego zorganizowanego  
w Warszawie.

W panelu otwarcia swoje oświadczenia przedstawili 
współorganizatorzy: Prezydent PKPP Lewiatan dr Henryka 
Bochniarz oraz Dyrektor Generalny BUSINESSEUROPE Philippe 
de Buck, partnerzy: podsekretarz stanu w MSZ Beata Stelmach 
i Wiceprzewodniczący EKES Jacek Krawczyk, a także szefowie 
oficjalnych delegacji z Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu.  

W panelu merytorycznym przedstawiono możliwości uzyskania 
finansowania dla projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego 
ze środków bankowych, w tym EIB oraz rynków kapitałowych 
– w tym GPW SA. Działania na rzecz rozwoju stosunków 
gospodarczych z krajami PW zaprezentowali przedstawiciele 
Eurochambres oraz OECD. W części poświeconej małym  
i średnim przedsiębiorstwom pokazano istniejące mechanizmy 
wsparcia finansowego i technicznego. 

W wieczornej części programu Forum przedstawiciel 
BUSINESSEUROPE, w obecności m.in. premiera Donalda Tuska, 
przewodniczącego Jerzego Buzka i prezydenta Hermana 
van Rompuya, przedstawił zalecenia europejskich środowisk 
biznesowych na rzecz rozbudowy współpracy gospodarczej 
krajów Unii Europejskiej z krajami Partnerstwa Wschodniego. 
Zalecenia, w formie deklaracji końcowej Forum, zostały 
uprzednio skonsultowane z organizacjami pracodawców  
i izbami handlowymi krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Deklaracja końcowa Forum została przekazana  
przez BUSINESSEUROPE władzom europejskim.

1. Od lewej: arnaldo 
abruzzini, Sekretarz Generalny 
EUROCHAMBRES; archil 
gachechiladze,  Wiceprezydent 
Bank of Georgia; anatolij Kinakh, 
Prezydent Ukraińskiego Związku 
Przemysłowców i Przedsiębiorców, 
deputowany Rady Najwyższej 
Ukrainy, radca prezydenta Ukrainy; 
Ludwik sobolewski, Prezes Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie; Paweł Wojciechowski, 
Ambasador, Stały Przedstawiciel 
Polski przy OECD; adrian van den 
Hoven, Dyrektor Departamentu 
Stosunków Międzynarodowych 
BUSINESSEUROPE

2. adrian van den Hoven 

1. Od lewej: Philippe de buck, Dyrektor 
Generalny BUSINESSEUROPE, beata stelmach,  
Podsekretarz Stanu w MSZ,  
szefowie oficjalnych delegacji z Ukrainy, Gruzji 
i Azerbejdżanu,  Wiceprzewodniczący EKES 
Jacek Krawczyk

2. Henryka bochniarz, Prezydent PKPP 
Lewiatan 

3.  Philippe de buck, Dyrektor Generalny 
BUSINESSEUROPE  i beata stelmach,  
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych RP

2.

3.

PARTNERZY:

1.

1.

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi

oświadczenie i Forum biznesu Partnerstwa Wschodniego
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l Zwiększania roli europejskich instytucji finansowych.
Instrumenty i fundusze przyznane Europejskiemu 
Bankowi Inwestycyjnemu w ramach jego uprawnień 
w zakresie działalności w Europie Wschodniej, w tym 
instrument finansowy Eastern Partners Facility, muszą 
zostać poddane ocenie pod względem przydatności, 
atrakcyjności w porównaniu z innymi instrumentami  
i dostępności dla potencjalnych inwestorów prywatnych. 
Wnioski z takiej oceny powinny służyć zwiększeniu 
wsparcia dla sektora MŚP w krajach PW oraz inwestorów 
z UE poszukujących tam partnerów biznesowych. 

3. Wzmocnienia stosunków dwustronnych poprzez 
ściślejszą współpracę gospodarczą i finalizację umów 
stowarzyszeniowych. Ustanowienie pogłębionych  
i kompleksowych stref wolnego handlu (PiKSWH)  
będzie miało widoczne pozytywne skutki dla liberalizacji 
handlu i inwestycji. 

l PiKSWH staną się potężnym narzędziem 
do podejmowania koniecznych reform gospodarczych  
i regulacyjnych służących tworzeniu lepszych warunków 
do inwestycji, poprawie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej i zapewnieniu pewności 
prawnej. PiKSWH powinny zapewnić pełne zniesienie 
taryf celnych w przemyśle. Tam, gdzie to konieczne, 
należy wprowadzić okresy przejściowe, które pozwolą 
przedsiębiorstwom z krajów PW przystosować się  
do nowych przepisów i norm.

l Pełnej liberalizacja usług rynkowych i inwestycji 
w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego.

l Zbieżności z polityką UE.

Wdrożenie dorobku prawnego UE będzie stanowić 
wielkie wyzwanie dla państw PW. Opierając się  
na doświadczeniach z procesu przyjmowania do swego 
grona nowych krajów, UE powinna zaangażować się  
w realizację nowej strategii pomocy technicznej.

4. W ramach dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez współpracę zmierzającą 
do zabezpieczenia dostaw energii wszystkim 
zainteresowanym stronom, państwa PW i UE muszą 
działać wspólnie na rzecz zapewnienia długoterminowej 
gospodarczej i prawnej zbieżności stanowisk w kwestiach 
energetycznych. Bliższa współpraca między państwami 
UE i PW pomoże w stworzeniu ciekawych okazji 
handlowych dla przedsiębiorstw jednej i drugiej strony, 
przynosząc obopólne korzyści. W związku z tym,  
zarówno państwa członkowskie UE, jak i państwa PW,  
powinny respektować i ulepszać postanowienia  
Traktatu Karty Energetycznej oraz Traktatu o Wspólnocie 
Energetycznej. Obejmuje to, między innymi, dalsze 
wysiłki na rzecz stworzenia przejrzystych, wzajemnych  
i wolnych od dyskryminacji przepisów prawnych 
służących zapewnieniu równych zasad gry  
dla wszystkich przedsiębiorstw pragnących działać  
w krajach PW, co znacząco zwiększy konkurencyjność 
i stopień otwartości rynków. W szczególności jesteśmy 
przekonani o potrzebie osiągnięcia porozumienia  
w sprawie wyeliminowania w najbliższej przyszłości 
praktyki podwójnego  wyceniania energii. Praktyka 
ta prowadzi do napięć  w handlu, podważa wysiłki 
zmierzające do promowania efektywności  
energetycznej i ma niekorzystny wpływ na klimat 
inwestycyjny. Współpraca w sferze energetyki powinna 

być zgodna z inicjatywą Komisji Europejskiej w sprawie 
surowców z 2008 r. 

5. businEssEuroPE i stowarzyszenia biznesowe PW 
z zadowoleniem odnotowują przyznanie przez Komisję 
Europejską dodatkowych funduszy na realizację 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Dodatkowe środki, 
w szczególności na rzecz tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji biznesowych, doprowadzą 
do wzmocnienia krajowej gospodarki i ugruntowania 
pozycji państw WP jako ważnego partnera 
gospodarczego UE. Środowiska biznesowe EU i PW 
nawołują do wykorzystania w jak największej mierze 
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa 
Wschodniego w celu:

l Opracowania kompleksowych programów budowania 
potencjału instytucjonalnego i administracyjnego 
dla reprezentatywnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

l Umacniania organizacji biznesowych w państwach 
PW. Często nie zasięga się opinii środowisk  
biznesowych w krajach PW w procesie negocjacji,  
a przez to środowiska te nie są należycie przygotowane 
do podjęcia olbrzymiego wyzwania, jakim jest 
przystosowanie ram regulacyjnych. Pomoc ze strony UE 
dla programów wspierania biznesu może okazać się tu 
bardzo pomocna.

6. Potrzebna jest współpraca miedzy sektorem 
publicznym i prywatnym oraz zwiększona skala 
inwestycji w rozwój infrastruktury ze strony EBI, EBOR  
i innych międzynarodowych instytucji finansowych. 

1. Od lewej: arnaldo abruzzini, 
Sekretarz Generalny EUROCHAMBRES 
i a.V.Koryagin, Prezes Związku 
Pracodawców Białorusi

2. anatolij Kinakh, Prezydent 
Ukraińskiego Związku Przemysłowców  
i Przedsiębiorców

3. borys Kolesnikov, Wicepremier 
Ukrainy, Minister Infrastrukury

4. Forum rozpoczęło się oficjalnym 
śniadaniem wydanym przez gospodarzy 
dla szefów delegacji

1. Od lewej: Jacek adamski, Dyrektor Departamentu 
Ekonomicznego PKPP Lewiatan i Philippe de buck, Dyrektor 
Generalny BUSINESSEUROPE

2. Vera Kobalia, Minister ds. Rozwoju Gospodarczego 
Republiki Gruzji

3. Przysłuchujący się obradom przedsiębiorcy z Ukrainy

4. artur Waliszewski, Country Business Director, Google 
Polska & CEE zaprezentował uczestnikom I Forum Biznesu 
PW  projekt „Internetowa rewolucja”  skierowany do MSP

Partnerstwo Wschodnie zapoczątkowane 
w maju 2009 r. to inicjatywa o wielkim 
znaczeniu dla UE i środowisk biznesowych  
w krajach PW. Nie tylko ze względu na to, 
że ma ono na celu promowanie umów 
partnerskich, układów o wolnym handlu 
i porozumień wizowych ze wschodnimi 
sąsiadami UE, ale także dlatego że może 
stanowić źródło dynamiki, której Europa 
potrzebuje w dzisiejszych czasach kryzysu  
i zmian zachodzących w globalnym systemie 
gospodarczym. 

W dniu 18 lutego 2008 r. UE zainicjowała 
negocjacje dotyczące Pogłębionej  
i Kompleksowej Umowy o Strefie Wolnego 
Handlu z Ukrainą, które mają zostać 
zakończone podczas polskiej prezydencji 
w Radzie UE pod koniec 2011 r. Sukces 
negocjacji w sprawie SWH z Ukrainą otworzy 
drogę do przyszłych umów między UE a jej 
wschodnimi partnerami. 

Partnerstwo Wschodnie

1.

4.

2. 3. 1.

3.

2.
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2.

3.

Konferencja ministerstwa gospodarki biznes i etyka. spotkanie grupy Pracodawców EKEs

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Konferencję rozpoczęła sesja nt gospodarczo–finansowego 
miejsca Polski na tle gospodarki światowej oraz działań, jakie Polska 
podejmuje wobec kryzysu światowego. O specyfice wzrostu polskiej 
gospodarki w okresie kryzysu na rynkach światowych i polskich 
doświadczeniach antykryzysowych mówiła główna ekonomistka 
PKPP Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Na pytanie, 
dlaczego Polska uniknęła kryzysu w latach 2008–2009 odpowiadał 
Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.  
Co zagraża polskiej gospodarce, starał się przewidzieć  prof. Dariusz 
Filar. Sesja pozwoliła zdefiniować szanse i zagrożenia dla polskiej 
gospodarki w najbliższych czasach.

Druga sesja dotyczyła innowacyjności oraz wyzwań energetycznych 
dla Europy. Prezes PAN prof. Michał Kleiber przedstawił swoje 
koncepcje dotyczące wspierania innowacyjności firm i gospodarki 
w UE i w Polsce. O reformie europejskiego systemu patentowego 
mówiła Beata Jaczewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki. Ekologicznymi  
i energetycznymi wyzwaniami zajęła się Daria Kulczycka,  
Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu PKPP Lewiatan. 

O roli  polskiej gospodarki w dobie globalizacji ekonomicznej 
mówili: prof. Juliusz Gardawski, prof. Jerzy Hausner, dr Andrzej 
Rzońca, Rafał Baniak oraz Jeremi Mordasewicz. 

O Polsce i Europie wobec nowych wyzwań i  idei w swoich 
wystąpieniach mówili: Prezydent RP Bronisław Komorowski,  
b. Prezydent RP Lech Wałęsa, Jürgen Thumann  oraz dr Henryka 
Bochniarz. 

PARTNERZY:

PARTNER:

– aby uniknąć błędów, które doprowadziły do obecnego kryzysu, 
trzeba zaprowadzić nowy ład gospodarczy. Etyka i zasady 
moralne powinny odgrywać w nim ważną rolę – stwierdzili 
uczestnicy posiedzenia grupy Pracodawców Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-społecznego. 

Przebiegało pod hasłem Biznes i etyka. – Nie ma lepszego miejsca 
do omawiania nowych pomysłów na Europę i jej przedsiębiorczość, 
niż miasto, w którym narodził się ruch Solidarności – stwierdził  
w swoim wystąpieniu inauguracyjnym Henri Malosse, przewodniczący  
Grupy Pracodawców EKES.

Magdalena Środa przedstawiła pomysł sporządzenia manifestu 
sopockiego, zawierającego zasady przyświecające etycznemu 
zarządzaniu w biznesie.  – Obecny kryzys był po części 
spowodowany brakiem poszanowania podstawowych wartości  
w działalności gospodarczej – dowodziła.

Uczestnicy zgodzili się jednak co do tego, że etyka nie dotyczy 
wyłącznie działalności gospodarczej, a raczej społeczeństwa 
i indywidualnych zachowań. Stwierdzili, że biznes jest w takim 
samym stopniu etyczny lub nie, jak całe społeczeństwo.  
Philippe de Buck przestrzegł przed oddzielaniem kwestii  
etyki w biznesie od zasad moralności. 

Negatywnie odniesiono się do pomysłu narzucania z góry 
europejskich regulacji dotyczących etyki w biznesie. – Unia nie 
powinna interweniować pod żadnym pozorem. To dziedzina, 
która powinna pozostać kwestią indywidualnej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw – dowodziła Sophie Menthon, przewodnicząca 
ruchu Ethic Movement i członkini francuskiej Rady Społeczno-
Gospodarczej i Ekologicznej.

Promocja Polski jako kraju poszukującego 
rozwiązań problemów gospodarczych

1.

2.

3.

1.

1. Uczestników spotkania powitał Henri 
malosse, Przewodniczący Grupy Pracodawców 
EKES

2. sophie menthon, przewodnicząca ruchu 
Ethic Movement i członkini EKES 

3. Przysłuchujący się obradom członkowie 
EKES: anna nietyksza, Prezes Zarządu EFICOM 
SA  i  marian Krzaklewski, b. Przewodniczący 
NSZZ Solidarność

4. arnaldo abruzzini, Sekretarz Generalny 
EUROCHAMBRES

1. Od lewej: rafał baniak, Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP; 
andrzej rzońca, wykładowca SGH i członek 
Rady Polityki Pieniężnej; Juliusz gardawski, 
kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej 
SGH; Jeremi mordasewicz, Doradca Zarządu 
PKPP Lewiatan i Jerzy Hausner, profesor 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  
i  b. Wicepremier RP

2. małgorzata starczewska-Krzysztoszek, 
Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan i michał 
Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk

3. daria Kulczycka, Dyrektorka Departamentu 
Energii i Ochrony Klimatu PKPP Lewiatan
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– Polska nie może malować swojego pejzażu 
energetycznego, tkwiąc w zaścianku i nie wyciągając 
wniosków z polityki krajów sąsiednich – przestrzegał 
Paweł smoleń, przedstawiciel Vattenfall Europe 
ag podczas debaty na temat przyszłej struktury 
paliwowej polskiej gospodarki.

W dyskusji, która odbyła się pierwszego dnia EFNI,  
udział wzięli przedstawiciele sektora energetycznego  
z doświadczeniami z krajowych i zagranicznych rynków  
energii konwencjonalnej, jądrowej oraz OZE, 
przedstawiciele sektora petrochemicznego 
oraz reprezentanci sektora bankowego i firm 
konsultingowych. Dyskutowano o trudnej sytuacji,  
w której znalazł się sektor energetyczny. Powodują  
ją obciążenia związane z regulacjami środowiskowymi, 
uzależnienie kierunku inwestycji od ceny uprawnień  
do emisji CO2, wzrost obaw przed energetyką jądrową 
po katastrofie w Fukushimie, kryzys ekonomiczny  
oraz niestabilne przepisy na szczeblu krajowym. 
Wszystkie te czynniki spowodowały pat inwestycyjny  
w europejskim sektorze energetycznym.

Rozważano różne kierunki rozwoju polskiej 
energetyki od silnego rozwoju energetyki odnawialnej 
po wprowadzenie energii jądrowej do miksu 
energetycznego kraju. Zastanawiano się, czy zamiast 
skupiać się na odtwarzaniu mocy wytwórczych,  
nie należałoby postawić na dynamiczny rozwój 
połączeń transgranicznych i import energii.  
Zwolennicy energii z atomu podkreślali jej zalety. 
Rekomendowano, aby polski rząd wyegzekwował 
od potencjalnego konsorcjum dostarczającego 
technologię jądrową zobowiązanie do nawiązania 
bezpośredniej i globalnej współpracy z polskimi firmami 
tak, aby mogły one szeroko uczestniczyć w realizacji 
krajowego programu energetyki jądrowej. 

zamknięta dla publiczności dyskusja dotyczyła przyszłości 
arbitrażu w Europie oraz tego, jaki wpływ będą miały unijne 
regulacje na arbitraż gospodarczy i inwestycyjny. 

W podsumowaniu części poświęconej arbitrażowi gospodarczemu 
podnoszono kwestie znaczącego wpływu regulacji europejskich  
na gospodarkę i handel międzynarodowy. Główną obawą 
środowiska arbitrażowego są konsekwencje, jakie dla wykonalności 
wyroków arbitrażowych, a co za tym idzie dla spełniania oczekiwań 
biznesu, będzie miał kontrowersyjny wyrok Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie West Tankers oraz regulacja Bruksela I.

W debacie udział wzięli szefowie najważniejszych europejskich 
instytucji i stowarzyszeń arbitrażowych, m.in. International Court  
of Arbitration (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), 
a także Austrian Arbitration Association (ArbAut), ArbitralWomen, 
Swiss Arbitration Association (ASA), Chamber of Arbitration of Milan 
Chamber of Commerce (CAM), Chartered Institute of Arbitrators 
(CIArb), Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), 
International Federation of Commercial Arbitration Institutions 
(IFCAI), Judicial Arbitration and Mediation Services International 
(JAMS), Permanent Court of Arbitration (PCA), Arbitration Institute  
of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Corte de Arbitraje 
de la Cámara de Madrid, Union Internationale des Avocats (UIA)  
oraz Vienna International Arbitral Centre (VIAC). 

Debata została zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy 
Lewiatan pod patronatem Krzysztofa Kwiatkowskiego, Ministra 
Sprawiedliwości RP oraz Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw 
Zagranicznych RP.

Pejzaż Energetyczny Polski 2020 – 2050. debata arbitraż międzynarodowy w XXi wieku: czy to koniec z polityką splendid isolation?

PARTNERZY:

PARTNER:

Uczestnicy rekomendowali konieczność 
zminimalizowania ryzyka regulacyjnego na szczeblu 
krajowym – uchwalenie nowej ustawy Prawo 
Energetyczne, oddzielnych ustaw Prawo gazowe  
oraz Ustawa OZE. – To działania konieczne,  
aby sektor energetyczny mógł zdecydować  
o kierunkach inwestycji – podkreślali uczestnicy debaty.

Paweł Smoleń z Vattenfalla zauważył, że skoro Niemcy 
w ciągu kilku lat zbudowali energetyką wiatrową o mocy 
przewyższającej zapotrzebowanie polskiej gospodarki, 
to znaczy, że jest to możliwe także u nas. 

Mirosław Bieliński z Energi stwierdził, że choć możliwe 
jest osiągnięcie zeroemisyjnej energetyki w 2050 roku, 
to nie da się dziś przesądzić, jaki będzie optymalny 
mix  energetyczny za 40 lat. – Potrzebna jest budowa 
różnych źródeł energii i dywersyfikacja portfela 
inwestycyjnego na szczeblu poszczególnych firm  
i kraju. Błędem jest silenie się wyłącznie na projekty 
nowatorskie technologicznie – przestrzegał. 

1. 2.

3.

1.

2.

3.

1. W debacie wzięli udział szefowie 
najważniejszych europejskich instytucji  
i stowarzyszeń  arbitrażowych

2. albert Henke, Profesor, University of Milan 

i bartosz Krużewski, Partner, Clifford Chance

3. beata gessel-Kalinowska vel Kalisz, Prezes 
Sądu Arbitrażowego Lewiatan i Judith gill, 
Partner, Allen & Overy

1. Od lewej: Joachim Wojaczek, WicePrezes Zarządu 
Everen Sp.z oo i członek zarządu Związku Pracodawców 
Prywatnych Energetyki; Krzysztof Piotr Wilbik, członek 
Zarządu Everen Sp.z oo i Paweł smoleń, Head of 
Centralised Asset Management, Vattenfall Europe AG

2. Od lewej: ziemowit iwański, Dyrektor Wykonawczy GE 
na Europę Środkową i Wschodnią i david boone, Director 
International Operations-Nuclear, Flaur

3. O przyszłości polskiej energetyki debatowali 
przedstawiciele rynków energii konwencjonalnej, jądrowej, 
OZE, sektora petrochemicznego, bankowego i firm 
konsultingowych
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Vi Kongres zarządów spółek giełdowych sEg był okazją  
do dyskusji o tym,  jak będzie wyglądał świat gospodarki po kryzysie.

Gościem specjalnym Kongresu przygotowanego  
przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przy współpracy  
z Polską Grupą Energetyczną, firmą PwC oraz Krajowym  
Depozytem Papierów Wartościowych,  był prof. Oliver E. Williamson, 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2009 roku. 

Goście, zarówno w rozmowach kuluarowych, jak i podczas sesji 
plenarnej Kapitalizm po kryzysie mieli okazją do rozmowy  
na temat ewolucji gospodarki i polityki gospodarczej wynikających  
z ostatniego kryzysu. Zastanawiano się, jak wydarzenia  
ostatnich lat wpłyną na nowy ład gospodarczy i czy dojdzie  
do przedefiniowania roli rynku i państwa. – Niestety, uczestnicy 
debaty mają pesymistyczne prognozy rozwoju sytuacji. Wskazali  
na brak instytucji zdolnych wyprowadzić świat zachodni z kryzysu, 
a wręcz na „kryzys zarządzania kryzysowego”. Politycy zbyt rzadko 
szukają rozwiązań, które wybiegałyby poza jedną kadencję.  
Reakcja na kryzys subprime polegająca na zasypaniu ognia 
pieniądzem była najlepszym przykładem takiej krótkowzroczności  
– komentuje Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych. 

Według gości Kongresu dodatkowym zagrożeniem dla gospodarek 
jest fakt, iż pieniądz nie jest dziś kreowany wyłącznie przez instytucje 
monetarne w poszczególnych krajach, ale także przez instytucje 
prywatne. W konsekwencji, na rynku krążą setki miliardów dolarów 
wykreowane przez instytucje finansowe poprzez mechanizm 
dźwigni finansowej. W wyniku tej sytuacji rynki finansowe stały się 
nieproporcjonalnie duże w stosunku do gospodarki realnej   
i  nieproporcjonalnie silnie oddziałują na sferę gospodarki realnej, 
potęgując okresy wzrostów i spadków. Ponadto, Europa musi się 
zmierzyć z problemem zbyt wysokich kosztów produkcji, które mogą 
trwale ograniczyć jej konkurencyjność . 

Uczestnicy sesji Kapitalizm po kryzysie mieli okazję otrzymać 
publikację prof. Williamsona „The Mechanisms of Governance”  
wraz z autografem autora.

Ponad 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych 
debatowało o efektywnych relacjach fundacji i stowarzyszeń  
z przedsiębiorcami, organizacjami naukowymi i samorządami. 

Panele dyskusyjne, debaty, warsztaty, zagraniczni goście, wieczór 
pełen niespodzianek, udział w otwarciu Europejskiego Forum 
Nowych Idei, spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem – to tylko niektóre 
atrakcje, jakie czekały na gości konferencji Konkordia II Forum 
Współpracy. 

Zaproszeni goście dyskutowali o wzorcach współpracy 
międzysektorowej, problemach we wzajemnych relacjach 
organizacji pozarządowych z ich partnerami, wolontariacie 
pracowniczym oraz ewaluacji działań organizacji pozarządowych. 
Podczas konferencji zaprezentowany został efekt rocznych prac 
ekspertów Konkordii – poradnik „Magiczna Pozarządówka”. 
Dotarcie z poradnikiem do szerszych kręgów beneficjentów  
oraz promocja korzyści ze wzajemnej współpracy różnych 
sektorów to kolejne kroki projektu Konkordia, wyznaczone  
przez konferencję. 

Forum realizowane było w ramach projektu Konkordia  
– ruchu społecznego, który działa na rzecz poprawy jakości 
organizacji pozarządowych w Polsce, inicjuje dialog III Sektora  
z przedstawicielami biznesu, samorządami lokalnymi  
oraz instytucjami naukowymi.

Wydarzenie odbyło się w Hotelu Haffner. Patronowali mu:  
profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
oraz Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Vi Kongres zarządów spółek giełdowych sEg Konkordia ii Forum Współpracy

PARTNER:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. Henryka bochniarz, Prezydent PKPP 
Lewiatan i Jerzy buzek, Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego

2. Kinga sokołowska i Jorge gimeno, 
członkowie Fundacji Tallo, organizatora 
Konkordii

3. W konferencji wzięło udział 150 
przedstawicieli organizacji pozarządowych  
z całej Polski

1. mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2. oliver E.Williamson, ekonomista, laureat 
Nagrody Nobla w 2009 roku

3. Hernando de soto, ekonomista, Prezes 
peruwiańskiego Instytutu Wolności i demokracji
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1. Henryka bochniarz, Prezydent PKPP 
Lewiatan,  christian morales, Wiceprezes Intel 
i Dyrektor Generalny na Europę, Bliski Wschód 
i Afrykę (pierwszy z prawej) oraz Jerzy buzek, 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego  
ze zwycięskim zespołem Intel Challenge  
Europe 2011

2. Henryka bochniarz oraz Jerzy buzek 
ze zdobywcami pucharu Intel Challenge  
Europe 2011

3. christian morales, Wiceprezes Intel 
i Dyrektor Generalny na Europę, Bliski Wschód  
i Afrykę składa gratulacje zwycięzcom

intel challenge Europe 2011 w Polsce akademia obywatelska instytutu Lecha Wałęsy

PARTNER:PARTNER:

intel challenge to jedna  z najbardziej prestiżowych 
międzynarodowych imprez corocznie organizowana  
przez intel corporation dla najlepszych młodych firm 
technologicznych. W 2011 roku europejski finał konkursu  
odbył się po raz pierwszy w Polsce. 

Ze 128 zgłoszonych drużyn do Trójmiasta zaproszono 32 zespoły  
z 13 państw. Młodzi wynalazcy zaprezentowali swoje odkrycia  
i biznesplany. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów  
ds. komercjalizacji nowych technologii i VC było zaskoczone 
wysokim poziomem zaprezentowanym przez finalistów i z trudem 
wybrało cztery zwycięskie zespoły. Uznanie jurorów zdobyły: 
bucky’o’zun i Wedecide z Danii, Photogenie z Izraela oraz polski 
neuron. Autorzy projektów o największym potencjale biznesowym 
zaprezentują je w listopadzie 2011 roku, reprezentując Europę 
podczas finałów Intel Global Challenge, które odbędą się  
na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. 

Cztery nagrodzone zespoły nie były jednak jedynymi zwycięzcami 
konkursu. Dzięki kontaktom biznesowym zdobytym podczas 
konkursu, wielu młodych wynalazców, znalazło możliwość 
sfinansowania i dalszej realizacji swoich projektów.  

Nagrody w postaci czeków wręczali wyróżnionym zespołom 
Wiceprezes Intel Corporation Christian Morales, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz Prezydent PKPP 
Lewiatan Henryka  Bochniarz.

Film z finałów Intel Challenge Europe 2011 można obejrzeć  
na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=GWkaJR0cBww 

Konkurs zorganizowany został w dniach 26–28 września  
w Trójmieście we współpracy z funduszem INVESTIN, Fundacją 
Zaawansowanych Technologii oraz PKPP Lewiatan.

akademia obywatelska to międzynarodowa szkoła 
letnia, organizowana przez instytut Lecha Wałęsy.  
Jej uczestnikami są młodzi liderzy życia publicznego  
z krajów unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. 

Zainteresowanie tegorocznym spotkaniem  
w ramach Akademii przerosło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Napłynęło ponad 200 aplikacji.  
Do Trójmiasta zaproszonych zostało 30 wybranych 
młodych liderów z 12 europejskich krajów. 

Wśród uczestników znaleźli się ludzie z tak różnym 
doświadczeniem, jak badaczka genów z uniwersytetu  
w Oksfordzie, francuski ekspert przemysłu lotniczego 
oraz założyciel znanej gruzińskiej organizacji 
pozarządowej.

Tegoroczna edycja Akademii Obywatelskiej 
była poświęcona refleksji nad znaczeniem 
odpowiedzialności w życiu publicznym. Swoimi 
przemyśleniami w tym zakresie z uczestnikami  
podzielili się m.in. znany działacz związkowy  
i b. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva,  
wybitny pisarz i politolog dr Benjamin Barber,  
Paweł Potoroczyn, Dyrektor Insytutu Adama 
Mickiewicza, Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska 
oraz Aleksander Smolar, Prezes Fundacji Batorego 

Szeroki zakres tematyczny sesji i paneli organizowanych 
w ramach EFNI pozwolił uczestnikom Akademii na 
rozwinięcie swoich zainteresowań oraz poznanie 
wybitnych specjalistów z branży, w których działają.

1.

2.

3.

1.

3.

5.

4.

6.

1. Uczestnicy Akademii Obywatelskiej 2011 na Westerplatte

2. Gościem specjalnym Akademii był laureat Nagrody Lecha 
Wałęsy 2011 – działacz związkowy i  b. Prezydent  Brazylii Luiz 
inacio Lula de silva

3.–6. Z  uczestnikami Akademii spotkali się:  Paweł 
adamowicz, Prezydent Gdańska (3), Paweł Potoroczyn, 
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza (4), benjamin barber, 
wybitny amerykański pisarz i politolog (5) oraz aleksander 
smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego (6).

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi
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drugiego dnia EFni,  na wspólnym wydarzeniu microsoftu, 
ibngr i magazynu ThinkTank, został ogłoszony raport 
dotyczący roli sektora iT i wysokich technologii w podnoszeniu 
konkurencyjności wybranych obszarów życia społecznego  
i gospodarczego Polski – „cloud computing – elastyczność, 
efektywność, bezpieczeństwo.”

Opracowanie zostało przygotowane przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową we współpracy z polskim oddziałem firmy 
Microsoft oraz zaproszonym przez THINKTANK szerokim gronem 
ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, 
w których wysokie technologie odgrywają znaczącą rolę. 

Raport skupiający się na czterech obszarach: edukacji, zdrowiu, 
administracji oraz małych i średnich przedsiębiorstwach,  
był przyczynkiem do debaty panelowej, w której udział wzięli:  
Michał Boni – Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – Główna Ekonomistka 
PKPP Lewiatan, dr Bohdan Wyżnikiewicz – autor raportu  
oraz WicePrezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Andrzej Strug – Dyrektor departamentu IT w NFZ,  Małgorzata 
Bonikowska – redaktor naczelna Magazynu ThinkTank oraz Marek 
Kosycarz – Dyrektor ds odpowiedzialności społecznej w polskim 
oddziale Microsoft.

Uczestnicy panelu poddali analizie wpływ nowoczesnych 
technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze obliczeniowej  
na wzrost konkurencyjności, wydajności oraz skuteczności  
w adresowaniu potrzeb dzisiejszego konsumenta, przedsiębiorcy  
i obywatela. Podzielili się przy tym swoimi przemyśleniami  
na temat szans, zagrożeń i potencjału, jaki niesie ze sobą 
nowoczesny sposób dostarczania usług IT we wskazanych  
wyżej obszarach. 

Raport wraz z podsumowaniem dyskusji panelowej można pobrać 
ze strony http://www.microsoft.com/poland/administracja/ 

ogłoszenie raportu instytutu badań nad gospodarką rynkową „cloud 
comuting – elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo”

EFni W soPociE. Forum na uLicacH i PLażacH miasTa

PARTNER:

1.

2.

3.

1. Od lewej: andrzej strug – Dyrektor 
departamentu IT w NFZ; małgorzata 
starczewska-Krzysztoszek –Główna 
Ekonomistka PKPP Lewiatan; marek Kosycarz 
– Dyrektor ds odpowiedzialności społecznej 
w polskim oddziale Microsoft; bohdan 
Wyżnikiewicz – autor raportu oraz WicePrezes 
Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową; michał boni – Minister, Członek Rady 
Ministrów;  małgorzata bonikowska – Partner 
Zarządzający i wydawca Magazynu ThinkTank;  
Krzysztof Piątek – kierownik projektów 
ThinkTank (moderator)

2. małgorzata starczewska-Krzysztoszek 
–Główna Ekonomistka PKPP Lewiatan

3. Od lewej: bohdan Wyżnikiewicz i Minister 
michał boni

PodsumoWaniE EuroPEJsKiEgo Forum noWycH idEi
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EFni Po godzinacH. gaLa oTWarcia EFni Po godzinacH. KoncErT Kory
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miEJscE EFni. soPoT

miejscem EFni był  sopot – sławny kurort 
nad morzem bałtyckim i jedno z najbardziej 
malowniczych polskich miast. 

Sesje i panele Forum odbywały się w położonym 
tuż przy sopockim molo centrum konferencyjnym 
Hotelu Sheraton, w salach Hotelu Grand i Haffner 
oraz w zbudowanym specjalnie na potrzeby EFNI 
– przestrzennym szklanym pawilonie na plaży, 
bezpośrednio nad morzem.

Ze względu na mikroklimat Sopot jest znanym 
uzdrowiskiem. Sławą w Polsce i w Europie cieszy się 
też sopocki deptak – główna ulica Bohaterów Monte 
Cassino. Biegnie ona prosto do najdłuższego  
w Europie drewnianego mola. Po obu stronach 
deptaku mieszczą się zabytkowe kamieniczki,  
a w nich liczne galerie, puby i kawiarnie.

Szerokie piaszczyste plaże rozciągają się  
na przestrzeni 4,5 kilometra, wzdłuż całego 
sopockiego wybrzeża. Od strony lądu miasto 
osłaniają wzgórza morenowe. Zbudowane prawie 
100 lat temu najdłuższe w Europie drewniane molo 

EFni Po godzinacH. gaLa zamKnięcia
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 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

arnaldo abruzzini, Włochy
Sekretarz Generalny, EUROCHAMBRES

Jest członkiem Rad Dyrektorów  
i udziałowcem w spółkach działających  
w branży informatycznej. Zanim w 1999 
roku związał się z EUROCHAMBRES założył 
i zarządzał kilkoma spółkami zajmującymi 
się rozwojem strategicznym, marketingiem, 
komunikacją i usługami doradczymi dla biznesu 
w Europie i w USA.

brian agEr
Sekretarz Generalny, Europejski Okrągły Stół 
Przemysłowców ERTI, Wielka Brytania

Przez 16 lat był Dyrektorem Generalnym  
EFPIA (Europejskiej Federacji Przemysłu i Sto-
warzyszeń Farmaceutycznych). Wcześniej był 
Sekretarzem Generalnym forum EUROPABIO,  
reprezentującego interesy sektora  
biotechnologii. Pracował w Komisji Europejskiej,  
DG ds. badań naukowych, był konsultantem 
OECD, pracował w agencji rządu brytyjskiego  
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prof. Wiktor asKanas
Profesor wizytujący w Akademii im. Leona 
Koźmińskiego, Profesor Emeritus Uniwersytetu 
New Brunswick, Kanada/Polska

Sędzia Kanadyjskiego Trybunału Ochrony 
Konsumenta i Konkurencji. Prezes International 
Management Center w Budapeszcie, Dziekan 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu New  
Brunswick. Członek założyciel Polskiego Insty-
tutu Dyrektorów. Laureat wielu nagród  
i wyróżnień. Autor ponad 100 publikacji  
na temat zarządzania, przywództwa i biznesu.

arvind baLi
Dyrektor, VIDEOCON Telecommunications 
Ltd, Indie

W firmie od 1993 roku. Był Dyrektorem Gene-
ralnym ds. Operacyjnych oraz Wiceprezesem 
ds. Operacyjnych, Sprzedaży, Marketingu 
i Projektów Ekspansji w zakładach Videocon 
Glass Plants w Bharuch, Gurata, w Indiach 
i w Piasecznie. Obecnie zaangażowany  
w rozwój biznesu, zarządzanie projektami  
i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej  
w firmie.

Jesūs banEgas nunEz, Hiszpania 
Przewodniczący Komisji Stosunków 
Międzynarodowych CEOE (Konfederacji 
Pracodawców Hiszpańskich)

B. Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrz-
nego BUSINESSEUROPE i Hiszpańskiego 
Stowarzyszenia Przemysłu Elektronicznego, 
Informatycznego, Telekomunikacji i Handlu 
AMETIC. Członek Rady ds. Telekomunikacji 
i Społeczeństwa Informacyjnego przy rządzie 
Hiszpanii (CATSI) oraz Rady Nagrody Księcia 
Filipa przyznawanej za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie innowacyjności.

dr benjamin r. barbEr 
Filozof i politolog, USA

Członek organizacji Dēmos, Przewodniczący 
Ruchu na rzecz Wzajemnej Zależności, profesor 
emeritus na Uniwersytecie Rutgers. Autor  
17 książek. Często występuje w mediach, 
konsultują się z nim liderzy polityczni ze Stanów 
Zjednoczonych i całego świata. Wypowiada się 
na wiele tematów, związanych m.in. z edukacją, 
globalizacją, terroryzmem i nową polityką  
Bliskiego Wschodu.

dominic barTon, Wielka brytania
Dyrektor Zarządzający, McKinsey & Company

Wcześniej kierował oddziałami firmy w Azji. 
Jest członkiem rady zarządzającej Brookings 
Institution i przewodniczącym Międzynarodo-
wego Komitetu Doradczego Prezydenta Korei 
Południowej. Autor ponad 80 artykułów  
na temat usług finansowych oraz problemów 
i szans, przed którymi stoi rynek globalny 
i azjatycki. Członek rady zarządzającej Rhodes 
College.

John bEEcHEy , Wielka brytania
Przewodniczący Międzynarodowego Sądu 
Arbitrażowego przy ICC

Partner w międzynarodowej kancelarii  
prawnej Clifford Chance LLP, gdzie odpowiada 
za rozwój praktyki arbitrażu międzynarodowego.  
B. członek Rady oraz Komitetu Wykonawczego 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego,  
b. Wiceprezes Międzynarodowego Sądu Arbi-
trażowego w Londynie. Uczestniczył  
w pracach IBA, badając międzynarodowy 
arbitraż handlowy.

norbert biEdrzycKi, Polska
Prezes Zarządu Sygnity SA

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Oracle 
Polska Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny 
m.in. za zbudowanie działu aplikacji  
biznesowych. Kierował również działem wdro-
żeń. Pracował także w McKinsey and Company 
Polska Sp. z o.o., realizujac obsługę klientów 
z sektora telekomunikacyjnego oraz high–tech 
na rynku europejskim.

Jan Krzysztof biELEcKi, Polska
Przewodniczący Rady Gospodarczej 
przy Prezesie Rady Ministrów RP,  
b. Premier RP

B. wykładowca ekonomii na Uniwersytecie 
Gdańskim, usunięty za działalność w NSZZ 
„Solidarność”. W latach 1992–3 Przewodniczący 
Kongresu Liberalno–Demokratycznego, delegat 
Polski do Parlamentu Europejskiego, Minister 
ds. Integracji Europejskiej. Zasiadał w Radzie 
Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy 
i Rozwoju; był prezesem Banku Pekao SA.

wybiega w morze na długość ponad 511 m. Oprócz 
nowoczesnego Krzywego Domku i stylowego Grand 
Hotelu to najbardziej znana wizytówka miasta. 

Sopot leży zaledwie 25 km od międzynarodowego 
portu lotniczego w Gdańsku. Zapewnia mu to 
dogodne połączenia z największymi miastami Europy  
i świata. To tylko godzina lotu z Warszawy, 2 godziny  
z Frankfurtu nad Menem, Brukseli, niewiele więcej  
z Paryża, 3 godziny z Londynu.

miEJscE EFni. soPoT
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 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

dr Henryka bocHniarz, Polska
Prezydent PKPP Lewiatan, Wiceprezydent 
BUSINESSEUROPE, Wiceprezydent Boeing 
International na Europę Środkową i Wschodnią 

Doktor ekonomii i certyfikowany doradca  
ds. zarządzania, członkini Enterprise Policy 
Group przy Komisji Europejskiej.  
Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji  
ds. Społeczno-Gospodarczych, b. Minister  
przemysłu i handlu. Przewodnicząca Rady  
Programowej Kongresu Kobiet. W 2005 r.  
startowała w wyborach prezydenckich.

Prof. zbigniew bocHniarz, usa
Profesor wizytujący w Evans School of Public 
Affairs, University of Washington

Wcześniej profesor wizytujący w University 
of Minnesota, gdzie założył Center for Nations 
in Transition, międzynarodowy ośrodek 
specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu 
wielokierunkowej pomocy zagranicznej  
dla Europy Środkowo–Wschodniej.  
Były długoletni wykładowca SGH. W swym 
dorobku ma ponad 100 publikacji, w tym  
15 książek.

dr michał boni, Polska 
Minister, członek Rady Ministrów

W 1991 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, 
następnie sekretarz stanu w tym ministerstwie. 
Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. Dyrektor 
Programu Reform Polityki Społecznej przy 
Fundacji Batorego. W latach 1996–97 Dyrektor 
i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych, 
następnie – do 2007 r. – szef zespołu doradców 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej

dr małgorzata boniKoWsKa, Polska 
Partner Zarządzający, wydawca magazynu 
THINKTANK

Pracowała w TVP, kierowała Centrum  
Informacji Europejskiej w Urzędzie  
Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała 
i realizowała rządowy Program Informowania 
Społeczeństwa o integracji Polski z UE.  
Była ekspertem Komisji Europejskiej.  
Współpracuje z Centrum Stosunków  
Międzynarodowych. Prezes India EU Council.

Prof. Jan bossaK, Polska 
Szkoła Główna Handlowa, Katedra 
Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Profesor wizytujący kilku uniwersytetów.  
Współzałożyciel i Wiceprzewodniczący 
Polsko-Japońskiego Komitetu Ekonomicznego. 
B. Prezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu 
Przedsiębiorczości, Drugiego Narodowego  
Funduszu Inwestycyjnego, banku  
nwestycyjnego Erste Securities Polska SA  
i Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH. 
Autor ponad 25 książek.

dr Philippe de bucK, belgia
Dyrektor Generalny, BUSINESSEUROPE

Funkcje tę pełni w BUSINESSEUROPE  
– organizacji reprezentującej ponad 20 milio-
nów przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 
106 milionów osób – od 2002 roku. Wcześniej 
Prezes Agorii, wielosektorowej federacji  
belgijskiej branży technologicznej. Członek 
Rady Dyrektorów ING SA–NV oraz BASF  
Antverpen nv, a także Przewodniczący  
Funduszu pod patronatem ING w Belgii.

Prof. Jerzy buzEK, Polska
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, 
b. Premier RP

Polityk, naukowiec, działacz „Solidarności”, 
społecznik i pedagog. Jako premier RP  
wprowadził Polskę do NATO i negocjował 
warunki jej przyjęcia do Unii Europejskiej.  
Był członkiem Komisji Przemysłu, Badań  
i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. 
Wiceprzewodniczący Europejskiego Forum 
Energetycznego.

William u. cHandLEr, usa
Prezes i współzałożyciel Transition Energy, 
Dyrektor ds. badań w Energy Transition 
Research Institute

Członek Rady Instytutu Prawa Ochrony  
Środowiska. Przez 18 lat związany z narodowym 
instytutem badawczym Pacific Northwest Natio-
nal Laboratory. Wykładał politykę energetyczną 
w Johns Hopkins University School of Advanced 
International Study. B. członek Międzyrządowe-
go Zespołu ds. Zmian Klimatu. Autor i współau-
tor kilkunastu publikacji książkowych.

dr Kate coyEr, usa
Dyrektor Ośrodka Badań Mediów 
i Komunikacji, Central European University 
w Budapeszcie

Współautorka Alternative Media Handbook. 
W badaniach naukowych koncentruje się  
na zależności pomiędzy technologią  
i aktywizmem oraz rolą społeczeństwa  
obywatelskiego w procesach decyzyjnych  
na poziomie państwa. Jest też producentem 
programów radiowych, pomaga w tworzeniu  
społecznościowych stacji radiowych.

dr Leszek czarnEcKi, Polska
Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin 
Holding SA oraz Getin Noble Bank SA

Główny udziałowiec 6 spółek notowanych 
na GPW. Zbudował od podstaw Europejski  
Fundusz Leasingowy i Getin Noble Bank  
– największy polski bank prywatny  
– oraz Getin Holding. Wielokrotnie nagradzany 
przez organizacje biznesowe, media polskie i 
zagraniczne. Autor książek: „Biznes po prostu”  
i „Ryzyko w działalności bankowej. Nowe  
spojrzenie po kryzysie”.

rafał czyżEWsKi, Polska
Wiceprezes Zarządu ENERGA–OPERATOR SA

W latach 1991–98 szef Działu Analiz  
Finansowych i Dyrektor Zarządzający firmy 
konsultingowej Doradca Consulants. Później 
członek zarządu ogólnopolskiej firmy  
zajmującej się dystrybucją środków  
farmaceutycznych. W latach 2003–08  
w firmie logistycznej UTi Worldwide  
odpowiadał za przygotowanie i realizację  
projektów inwestycyjnych w Europie.

christopher P. daViEs, Wielka brytania 
Zastępca Dyrektora Zarządzającego Banku 
HSBC Bank w Chinach

Związany z grupą HSBC od ponad 25 lat,  
zajmował różnorodne stanowiska menedżer-
skie w Europie oraz Ameryce Północnej.  
W Londynie odpowiadał za rozwój współpracy  
z chińską gospodarką. Aktywnie działał jako  
członek zarządu China Institute w Nowym 
Jorku oraz w radzie Dyrektorów City Parks  
Foundation. Uczestnik forum „Wzrost  
przez innowacje” Brookings Institution.

dr Vilhjálmur EgiLsson, islandia 
Dyrektor Generalny, Konfederacja 
Pracodawców Islandzkich SA

Znany komentator spraw publicznych  
w islandzkich mediach. B. Stały Podsekretarz  
w Ministerstwie Rybołóstwa, b. Dyrektor  
Wykonawczy w Międzynarodowym  
Funduszu Walutowym, b. poseł parlamentu 
Islandii. Przez wiele lat zajmował stanowisko  
Sekretarza Generalnego Islandzkiej Izby  
Gospodarczej.

dr Petra ErLEr, niemcy 
Dyrektor Zarządzający EEC

Po pierwszych demokratycznych wyborach  
w NRD w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
Następnie sekretarz stanu w Urzędzie Premiera. 
Po zjednoczeniu Niemiec naczelnik Depar-
tamentu ds. Europejskich w Przedstawiciel-
stwie Brandenburgii przy rządzie federalnym. 
Od 1999 r. w KE jako członek i szef gabinetu 
Komisarza Güntera Verheugena. W 2010 r. 
odeszła z KE i założyła własną firmę.

Prof. dariusz FiLar, Polska 
Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego

Od 1973 na wydziale ekonomicznym.  
B. członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.  
W marcu 2010 r. powołany w skład Rady  
Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Laurent FrEiXE, Francja/szwajcaria 
Wiceprezes Nestlé SA, Dyrektor Nestlé 
na Europę

Karierę zawodową rozpoczął w Nestlé France 
w 1986 r. w dziale sprzedaży i marketingu.  
Następnie został członkiem Komitetu  
Zarządzającego i Szefem Działu Żywienia.  
W 2003 r. objął stanowisko szefa rynku 
węgierskiego. Cztery lata później został 
mianowany szefem regionu iberyjskiego, gdzie 
odpowiadał za rynek hiszpański i portugalski.

Štefan FÜLE, czechy  
Komisarz ds. rozszerzenia i europejskiej  
polityki sąsiedztwa

Karierę dyplomaty rozpoczął od stanowiska  
referenta w Departamencie Narodów  
Zjednoczonych MSZ Czechosłowacji. W 2009 r.  
objął tekę Ministra ds. Europejskich w rządzie 
Republiki Czeskiej. Był m.in. Wiceministrem 
Obrony, Stałym Przedstawicielem przy NATO  
i ONZ, Ambasadorem Republiki Czeskiej  
w Wielkiej Brytanii oraz na Litwie.

archil gacHEcHiLadzE, gruzja
Wiceprezydent Bank of Georgia 

Wiceprezydent ds. Bankowości Korporacyjnej, 
wcześniej Dyrektor ds. Restrukturyzacji  
Korporacyjnej w Banku TBC w Gruzji.Pracował  
w Salford Equity Partners, w EBOR w Tbilisi,  
był starszym analitykiem finansowym w KPMG 
Barents w Tbilisi oraz kierownikiem zespołu  
w ramach projektu Banku Światowego  
– CERMA, w Tbilisi. Posiada uprawnienia CFA  
i jest członkiem Stowarzyszenia CFA (Biegłych 
Analityków Finansowych) w Wielkiej Brytanii. 

Paweł gadomsKi, Polska  
Dziennikarz „Wiadomości” TVP

Autor wielu materiałów poświęconych  
sprawom finansowo–gospodarczym.  
Laureat nagrody Związku Banków Polskich  
za profesjonalizm dziennikarski i poszukiwanie  
nowych, interesujących form prezentacji 
tematyki bankowej w mediach elektronicznych. 
Laureat nagrody im. Władysława Grabskiego, 
przyznawanej najlepszym dziennikarzom  
ekonomicznym przez NBP, SDP i PAP.

andrzej ganTnEr, Polska 
Dyrektor Generalny, członek Zarządu Polskiej 
Federacji Producentów Żywności – Związku 
Pracodawców

Wiceprzewodniczący Rady Gospodarki  
Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Komitetu  
ds. Ekonomicznych RGŻ, Wiceprzewodniczący 
Rady ds. diety, aktywności fizycznej  
i zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Od ponad  
19 lat związany z gospodarką żywnościową  
od strony naukowej, jak i w obszarze  
marketingu, sprzedaży i zarządzania.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl
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dr beata gEssEL-KaLinoWsKa  
vel KaLisz, Polska 
Prezes Sądu Arbitrażowego, Lewiatan

Ekspert w zakresie prawa handlowego,  
transakcji fuzji i przejęć (M&A)  
oraz doświadczony arbiter. Założycielka  
oraz wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej 
GESSEL. Członek Komisji Arbitrażowej przy ICC, 
Członek Rady Dyrektorów ArbitralWomen.  
Jej książka na temat transakcji M&A jest  
podstawowym źródłem doktryny prawnej  
w tej dziedzinie w Polsce.

dr marek grELa, Polska
Główny Doradca ds. Relacji Globalnych 
i Wielostronnych w Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych w Brukseli

W latach 2006–10 Dyrektor w Sekretariacie 
Generalnym Rady Unii Europejskiej. Wcześniej 
Ambasador RP i Stały Przedstawiciel RP przy 
UE (2002–06) oraz przy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) i przy Światowym Programie Żywnościo-
wym w Rzymie (1998–2001). W latach 1981–89 
pracownik naukowy w Polskim Instytucie Spraw 
Międzynarodowych.

Helga a. griEsbEcK, usa 
Dyrektor Zarządzająca ds. Marketingu  
na Europę i Afrykę, The Boeing Company

W 1969 r. dołączyła do działu badań operacyj-
nych McDonnell Douglas Corporation w Long 
Beach, w Kalifornii jako Dyrektor Sprzedaży  
na wciąż poszerzanym rynku. Odegrała  
znaczącą rolę w rozwoju bazy rynkowej  
dla samolotów MD–80 i MD–11. W 1997 r. 
otrzymała nominację na stanowiska Dyrektora 
ds. Marketingu Regionu Europy i Rosji w Boeing 
Commercial Airplanes Group w Seattle.

czesław grzEsiaK, Polska 
WicePrezes Zarządu TESCO Polska 

Przeprowadził z sukcesem restrukturyzację 
i postępowania naprawcze w przedsiębior-
stwach państwowych Dolnego Śląska.  
Zasiadał w Radach Nadzorczych kilku firm.  
Z firmą TESCO /Polska/ Sp. z o.o. jest związany  
od początku jej istnienia w Polsce (1995).  
Wiceprezydent Polskiej Konfederacji  
Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  
Członek Zarządu Polskiej Organizacji  
Handlu i Dystrybucji.

Piotr guLczyńsKi, Polska 
Prezes Zarządu Fundacji Instytutu  
Lecha Wałęsy

Politolog, specjalista w dziedzinie  
stosunków międzynarodowych i zarządzania 
NGO; w latach 1996–97 asystent  
prof. Władysława Bartoszewskiego, od 1997 r. 
w Instytucie Lecha Wałęsy. W 2010 r. powołany  
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego  
do Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego 
Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa 
Narodowego.

grzegorz HaJdaroWicz, Polska
Przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca

Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitało-
wej GREMI, Konsul Honorowy Republiki Brazylii. 
Politolog, absolwent Uniwersytetu jagiellońskie-
go. Właściciel Presspubliki. Wydawca „Rzeczpo-
spolitej”, tygodnika „Uważam Rze”, gazety giełdy 
„Parkiet”, tygodnika „Przekrój” oraz miesięcznika 
„Sukces”. Inwestuje również w nieruchomości 
i w produkcje filmowe. Ma na koncie takie 
współprodukcje, jak np. „City Island” z Andy 
Garcią w roli głównej.

John HanLon, Wielka brytania
Sekretarz Generalny, ELFAA (Europejskie 
Stowarzyszenie Tanich Linii Lotniczych)

Przez 30 lat pracował na różnych stanowiskach 
w British Airways w Europie, na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce. Jego ostatnim stanowiskiem  
w BA była pozycja Dyrektora generalnego  
na region Afryki  i Oceanu Indyjskiego. Był też 
Dyrektorem linii Flybe. Przewodniczył grupie  
roboczej ds. przestrzeni lotniczej ELFAA (Euro-
pean Low Fares Airline Association). Od czerwca 
2006 roku jest sekretarzem generalnym ELFAA.

Prof. dr hab. Jerzy HausnEr, Polska 
Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej

Od połowy lat 90. pełnił kilka funkcji  
państwowych. Był m.in. szefem doradców 
Wicepremiera Grzegorza Kołodki i pełnomoc-
nikiem ds. reformy zabezpieczenia społecz-
nego w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. 
W latach 2001–05 poseł na Sejm RP IV kadencji. 
Wicepremier i Minister w rządach Leszka Millera 
oraz Marka Belki. Autor planu naprawy finansów 
publicznych, tzw. planu Hausnera.

dr dieter HEusKEL, niemcy
Senior Partner i Dyrektor Zarządzający, 
The Boston Consulting Group

Jako konsultant wdrażał projekty rozwojowe 
w Afryce Zachodniej (1976–79). W 1980 roku 
związał się z firmą konsultingową The Boston 
Consulting Group i współtworzył jej oddział 
w Düsseldorfie. Od 1998 roku jest członkiem 
Komitetu Wykonawczego BCG. Szef niemiec-
kiego zespołu zarządzającego w ramach grupy 
(1998–2006). Od 2007 roku pełni funkcję  
Prezesa BCG Germany.

andrew HiLL, Wielka brytania
Menedżer ds. Zmian Klimatycznych,  
Grupa TESCO

Związany z Tesco od 2000 roku, pełnił wiele 
strategicznych funkcji, związanych z lokalizacją 
placówek handlowych, badaniami rynkowymi, 
budowaniem marki i jakością żywności.  
Odpowiada za współpracę z tysiącami  
dostawców Tesco w kontekście ograniczania 
emisji dwutlenku węgla i zajmuje się  
zagadnieniami zmiany klimatu w obrębie  
całego łańcucha dostaw.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

arni HoLE, norwegia
Dyrektor Generalna, Ministerstwo ds. Dzieci, 
Równouprawnienia i Włączenia Społecznego

Zajmuje się m. in. polityką rodzinną i zabezpie-
czeniem dzieci, przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, równością i przeciwdziałaniem 
dyskryminacji na podstawie płci, przynależności 
etnicznej, niepełnosprawności, orientacji  
seksualnej, religii i wieku. Koordynuje  
międzynarodową współpracę w tych  
dziedzinach z ONZ, UE/EOG, Radą Europy  
i Nordycką Radą Ministrów.

balázs HorVaTH, Węgry 
Ekspert Programu na rzecz Zwalczania 
Ubóstwa w Europie i WNP, UNDP, Agenda ONZ 
ds. Rozwoju

Odpowiada za realizację projektów regionalnych 
i doradza biurom krajowym w sprawach polityki 
zwalczania ubóstwa, ochrony społecznej oraz spra-
wach fiskalnych. Opracowuje strategiczne analizy 
polityk i wspiera globalne działania UNDP. B. czło-
nek zespołów redakcyjnych raportu na Szczyt ONZ 
w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju oraz regio-
nalnego raportu nt. wykluczenia społecznego.

adrian van den HoVEn, belgia
Dyrektor Departamentu Stosunków 
Międzynarodowych BUSINESSEUROPE

Zajmuje się negocjacjami handlowymi  
i stosunkami obustronnymi. Zanim dołączył  
do BUSINESSEUROPE w 2003 r.,  pracował  
jako naukowiec, prowadząc badania w dziedzi-
nie stosunków międzynarodowych oraz jako 
adiunkt na uniwersytetach we Włoszech  
(EUI – European University Institute), Francji  
(Uniwersytet w Nicei) i Kanadzie (Windsor 
University). W 2000 roku otrzymał tytuł doktora 
nauk politycznych na uniwersytecie w Nicei.

Prof. danuta HÜbnEr, Polska
Eurodeputowana, Przewodnicząca Komisji 
Rozwoju Regionalnego w Parlamencie 
Europejskim 

W latach 2004–09 Komisarz ds. Polityki Regional-
nej. Wcześniej pełniła w Polsce funkcję Ministra 
ds. Europejskich, Szefa Urzędu Komitetu Integracji 
Europejskiej i Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych oraz Szefa Kancelarii  
Prezydenta RP. W latach 2000–01 sekretarz  
wykonawczy w Europejskiej Komisji Gospodarczej 
Organizacji Narodowych Zjednoczonych  
w Europie.

Prof. zbigniew izdEbsKi, Polska  
Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii UZ. 
Pracuje również w Zakładzie Biomedycznych 
i Psychologicznych Podstaw Edukacji Wydziału 
Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Stały współpracownik WHO w zakresie edukacji 
seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS. Członek wielu 
stowarzyszeń oraz polskich i międzynarodo-
wych towarzystw naukowych.

Leszek JażdżEWsKi, Polska
Współzałożyciel i redaktor naczelny 
miesięcznika LIBERTÉ! 

Politolog, publicysta, Wiceprzewodniczący 
Forum Liberalnego, sekretarz Towarzystwa 
Integracji Transportu. Współautor opracowań 
“Liberal reflections on life chances and social 
mobility in Europe” i “Democracy in Europe 
of the People, by the People, for the People?”.

caroline JEnnEr, Wielka brytania
CEO Junior Achievement, Young Enterprise 
Europe 

Karierę rozpoczynała jako przedsiębiorca. 
Zaangażowana w prace KE, dotyczące polityki 
edukacji przedsiębiorczości, jest członkiem 
grupy eksperckiej ds. szkół średnich. W 2004 r. 
mianowana na stanowisko Wiceprezesa  
ds. Europy w firmie JA Worldwide, zajmowała 
się globalnymi inicjatywami m.in. Raportem 
Światowego Forum Ekonomicznego 2010  
na temat edukacji przedsiębiorczości.

andrzej Jonas, Polska
Redaktor naczelny The Warsaw Voice

Założyciel i redaktor naczelny The Warsaw 
Voice. Komentator prasowy i telewizyjny.  
W latach 1995–2002 Wiceprezes  
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,  
a w latach 1997–1999 Wiceprezes  
Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich. 
Wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa  
Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii  
Dyplomatycznej. Współtwórca Stowarzyszenia 
Dzieci Holocaustu w Polsce.

dr mirosław KacHniEWsKi, Polska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych

Wcześniej w Katedrze Finansów Międzynaro-
dowych SGH, w Ministerstwie Przekształceń 
Własnościowych oraz w Komisji Papierów War-
tościowych i Giełd. Pełnił wiele odpowiedzial-
nych funkcji w IOSCO, organizacji zrzeszającej 
organy nadzorujące rynki kapitałowe. Zasiada 
we władzach Europejskiego Stowarzyszenia 
Spółek Giełdowych. Jest autorem wielu publi-
kacji o tematyce ekonomicznej.

Prof. maria KadLEČÍKoVÁ, słowacja
B. Dyrektor FAO na Europę i Europę  
Środkowo-Wschodnią; b. Wicepremier Słowacji

Profesor Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego  
w Nitrze na Słowacji. Laureat czterech  
doktoratów honoris causa. Ostatnio członek Sło-
wackiej Akademii Nauk Rolniczych oraz dwóch 
Rad Naukowych Słowackiego Uniwersytetu 
Rolniczego, a także Międzynarodowej  
Rady Doradczej Uniwersytetu Corvinus  
w Budapeszcie. B. Prorektor Słowackiego  
Uniwersytetu Rolniczego (1985–90).

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl
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dr martin KÁLoVEc, czechy
Partner i Dyrektor Zarządzający w The Boston 
Consulting Group w Pradze

Jest szefem zespołu Telecom na kraje Europy 
Środkowo–Wschodniej. Doradzał klientom 
z sektora telekomunikacji i bankowości  
w Europie Środkowej i Ameryce Północnej 
w kwestiach strategicznych i operacyjnych,  
w tym w sprawach integracji po fuzjach,  
ekspansji strategicznej, reorganizacji  
i poprawy efektywności.

Teresa KamińsKa, Polska
Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej  
Strefy Ekonomicznej

Szefowa zespołu ds. budowy elektrowni  
atomowej na Pomorzu. Od 2004 r. stoi  
na czele grupy doradców eurodeputowanego 
Jerzego Buzka. Zajmuje się regulacjami  
w zakresie energetyki, MSP, organizacji  
i finansowania badań naukowych  
oraz Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji. 
Uhonorowana przez „Polska Dziennik Bałtycki” 
tytułem Menedżera Roku 2009.

dr Jacek KarnoWsKi, Polska  
Prezydent Miasta Sopotu

Od 1990 radny i Wiceprezydent Sopotu, 
a od 1998 roku Prezydent Sopotu. W latach 
1990–98 radny Sejmiku Województwa  
Gdańskiego, Przewodniczący Komisji  
Ochrony Środowiska. Od 2007 Wiceprezes 
Związku Miast Polskich, Delegat do Kongresu 
Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie 
Europy, Współprzewodniczący Zespołu  
ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego.

Prof. catherine KEssEdJian, Francja 
WiceDyrektor European College of Paris, 
Dyrektor programowy studiów magisterskich 
prawa europejskiego na Uniwersytecie 
Panthéon–Assas Paris II

Od 2004 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Nowojorskiego prowadzi wykłady z prawa 
międzynarodowych transakcji handlowych 
oraz seminarium z procesów stanowienia zasad 
w globalnym świecie. Mediator i arbiter.  
B. Zastępca Sekretarza Haskiej Konferencji  
Prawa Prywatnego Międzynarodowego  
(1996–2000). Wykładała również europejskie 
prawo gospodarcze oraz międzynarodowy 
arbitrażu.

Prof. michał KLEibEr, Polska 
Prezes Polskiej Akademii Nauk, b. Minister 
Nauki i Informatyzacji, b. Przewodniczący 
Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych, 
b. doradca Prezydenta RP

Specjalista w zakresie zastosowań technik  
komputerowych w badaniach naukowych,  
technice i medycynie. Zajmuje się także  
prorozwojową polityką państwa, a w szczególności  
strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności 
gospodarki. Wieloletni wykładowca na uniwersy-
tetach w RFN, USA i Japonii. Redaktor naczelny 
czasopisma „Archives of Computational Methods 
in Engineering”.

anatolij Kinach, ukraina
Prezydent Ukraińskiego Związku 
Przemysłowców i Przedsiębiorców, 
deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, radca 
prezydenta Ukrainy.

Pięciokrotnie wybierany do parlamentu 
ukraińskiego. Pracował na wielu stanowiskach 
władzy wykonawczej – od gubernatora regionu 
do premiera kraju. Jest jednym z pionierów 
kształtowania się ukraińskiego społeczeństwa 
obywatelskiego. Od ponad 10 lat jest przewodzi 
ukraińskiemu Związkowi Przemysłowców  
i Przedsiębiorców. Z wykształcenia inżynier  
– specjalista budowy okrętów.  

andrzej KLEsyK, Polska 
Prezes Zarządu PZU SA

B. partner w Boston Consulting Group  
w Warszawie i McKinsey & Co w Londynie.  
Założyciel Banku Inteligo, pionierskiego projek-
tu bankowości internetowej. W latach 1989–90 
pracował w Ministerstwie Przekształceń  
Własnościowych. Członek Rady Gospodarczej 
przy Premierze RP i Rady Programowej  
Instytutu Spraw Publicznych oraz Rady  
Powierniczej Muzeum Narodowego.

michał KobosKo, Polska 
Redaktor naczelny Bloomberg 
Businessweek Polska

Dziennikarskie szlify zdobywał w „Gazecie  
Wyborczej”, następnie pełnił kierownicze 
funkcje w takich tytułach jak: „Puls Biznesu”, 
„Forbes”, „Newsweek Polska”, „Dziennik.  
Polska–Europa–Świat”, „Dziennik Gazeta  
Prawna”. W 2010 roku wrócił do Axel Springer 
Polska, gdzie został wydawcą czasopism  
„Newsweek Polska” i „Forbes”. Członek jury  
kilku konkursów prasowych.

Vera KobaLia,  gruzja
Minister Gospodarki i Zrównoważonego 
Rozwoju

Karierę zawodową rozpoczynała w organizacji 
pozarządowej „Koalicja na rzecz Sprawiedliwo-
ści”. Mimo krótkiego stażu udało jej się zwrócić 
uwagę międzynarodowej społeczności  
na problem obrony praw uchodźców w Gruzji.  
W wieku zaledwie 28 lat została Ministrem 
Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju. 

bronisław KomoroWsKi, Polska 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Zaangażowany w działalność opozycji  
antykomunistycznej, wielokrotnie  
aresztowany, w stanie wojennym  
internowany. Poseł kolejnych kadencji Sejmu, 
Minister Obrony Narodowej, Przewodniczący 
sejmowej komisji obrony, Marszałek Sejmu. 
Działacz Platformy Obywatelskiej, obecnie  
nie jest członkiem żadnej partii.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

Prof. andrzej KoWaLsKi, Polska 
Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, Kierownik Katedry 
Rozwoju Obszarów Wiejskich SGH

Od 2000 r. jest Dyrektorem Instytutu  
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,  
a od 2008 – Kierownikiem Katedry Rozwoju 
Obszarów Wiejskich SGH. Jest członkiem Rady 
Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej 
SGH, Rady Naukowej Polskiego Zespołu IIASA, 
członkiem zagranicznym Ukraińskiej Akademii 
Nauk Rolniczych.

Jacek P. KraWczyK, Polska 
Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
INSEAD i HEC. Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu w 1991 r. Prezes instytucji 
finansowych, następnie Prezes Optimus SA. 
Wiceprezydent PKPP Lewiatan, członek zarządu 
E–STAR, członek RN PLL LOT, członek Aviation 
Platform przy Wiceprzewodniczącym KE ds. 
transportu.

Jacek KraWiEc, Polska 
Prezes Zarządu PKN ORLEN SA

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
W latach 1992–97 w Banku PEKAO SA, Ernst  
& Young SA oraz w PriceWaterhouse Sp. z o.o. 
Później Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
w Impexmetal SA., Prezes Zarządu Elektrim SA., 
Dyrektor zarządzający Sindicatum Ltd London 
i Prezes Zarządu Action SA. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Unipetrol a.s.

Krzysztof KrysToWsKi, Polska  
Prezes Zarządu Avio Polska

Od 2008 r. także Prezes Federacji Firm  
Lotniczych „Bielsko”, skupiającej firmy z sektora 
lotniczego, przede wszystkim z terenów Śląska. 
Od 2004 r. Przewodniczący Rady Fundacji 
„Centrum Innowacji” FIRE. W latach 2003–06 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, 
w którym odpowiadał m.in. za innowacyjność 
gospodarki.

marek KrzyKoWsKi, Polska 
Prezes Zarządu International Paper Kwidzyn

Od 28 lat związany z przemysłem  
papierniczym. Najpierw w Zakładach  
Celulozowo-Papierniczych, a po przejęciu  
ich w International Paper Kwidzyn, gdzie jest 
Zastępcą Prezesa oraz Dyrektora  
ds. technicznych, a od 2005 r. Prezesem  
Zarządu. Członek rad nadzorczych firm  
związanych z działalnością korporacji  
International Paper w Polsce. Wiceprezydent 
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 mike KubEna, usa 
Prezes PwC na Europę Środkowo–Wschodnią

Członek Global Strategy Council, kluczowego 
ciała przywódczego na świecie, odpowiedzial-
nego za ratyfikację globalnej strategii PwC. 
Pracę w PwC w USA rozpoczął w 1987 r.  
jako doradca podatkowy. Trzy lata kierował 
firmą PwC w Rosji, gdzie wcześniej był szefem 
działu doradztwa podatkowego i prawnego.  
Jako partner w dziale doradztwa pracował  
nad wieloma projektami planowania  
podatkowego.

Wojciech KuŚPiK, Polska 
Prezes Zarządu Grupy PTWP SA 

Redaktor naczelny miesięcznika  
gospodarczego „Nowy Przemysł” oraz portalu  
wnp.pl. Wydawca czasopism: „Rynek Zdrowia”, 
„Rynek Spożywczy”, portali internetowych 
m.in.: portalsamorządowy.pl, propertynews.
pl, dlahandlu.pl oraz organizator uznanych 
konferencji, w tym największej imprezy  
w Europie Centralnej – Europejskiego  
Kongresu Gospodarczego.

carol LambErT, Francja 
Partner, Współprzewodnicząca Global Center 
for Corporate Governance, Deloitte

W Deloitte od 1987 r. Ponad 10 lat  
w departamencie audytu, zajmując się obsługą 
międzynarodowych korporacji. Następnie 
w departamencie ds. jakości i ryzyka. Lider  
ds. etyki i ładu korporacyjnego w Deloitte  
we Francji. Przez ostatnie dwa lata była  
współprzewodniczącą Deloitte Corporate  
Governance Center, sieci liderów i ośrodków 
ładu korporacyjnego, zrzeszającej  
ponad 35 firm.

Peter LaVELLE, usa 
Komentator polityczny, Russia Today

Gospodarz programu CrossTalk. Wcześniej  
prowadził w telewizji RT program „IMHO  
– In My Humble Opinion” (Moim skromnym 
zdaniem) i „In Context” (W kontekście).  
Był stypendystą programu Davisa i Fulbrighta. 
Od ponad 25 lat mieszka w Europie Wschodniej 
i Rosji. Współpracował z wieloma znanymi 
tytułami prasowymi i stacjami radiowymi.

Janusz LEWandoWsKi, Polska 
Komisarz UE odpowiedzialny za budżet 
i programowanie finansowe

B. Poseł na Sejm RP oraz Minister Przekształceń 
Własnościowych. Od 1993 r. Przewodniczący 
Rady Programowej Instytutu Badań  
nad Gospodarką Rynkową. Obserwator  
przy Parlamencie Europejskim (2003–04),  
poseł do Parlamentu Europejskiego (2004–10),  
Przewodniczący Komisji Budżetowej 2004–07).

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl
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andrzej LuboWsKi, Polska 
Ekonomista, publicysta i komentator

Urodzony w Polsce, od 1982 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Przez wiele lata związany 
z sektorem bankowym. Zasiadał w radach 
nadzorczych amerykańskich i europejskich 
spółek. Obecnie stały współpracownik polskich 
gazet, dla których komentuje wydarzenia 
gospodarcze i polityczne. Autor „Kontuzjowa-
nego Mocarstwa”, książki będącej analizą siły 
i słabości USA.

Henri maLossE, Francja  
Przewodniczący Grupy Pracodawców 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–
Społecznego (EKES) 

Wcześniej Przewodniczący Sekcji ds. Zatrud-
nienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa 
oraz Sekcji ds. Unii Gospodarczo–Walutowej, 
Spójności Gospodarczej i Społecznej EKES. 
Obecnie również Dyrektor i Doradca Prezyden-
cji Francuskiego Zgromadzenie Izb Przemysło-
wo–Handlowych oraz Doradca Prezydenta ds. 
Europejskich. Wykłada problematykę europej-
ską na kilku uczelniach.

 adil mammadoV, azerbejdżan
Prezes Azerbejdżańskiej Fundacji Promocji 
Eksportu i Inwestycji (AZPROMO)

Absolwent Uniwersytetu Reading w Wielkiej 
Brytanii, gdzie uzyskał dyplom w dziedzinie biz-
nesu i zarządzania na rynkach wschodzących.  
Pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej 
ONZ (2003-2004). Pełnił funkcję Dyrektora 
Sekretariatu Inicjatywy na rzecz Przejrzystości 
Przemysłu Wydobywczego (EITI)  
przy Państwowym Funduszu Ropy Naftowej 
(SOFAZ) Republiki Azerbejdżanu (2005-2009). 

Lord mandELson, Wielka brytania 
Członek Izby Lordów, b. Komisarz UE 
ds. Handlu; b. Sekretarz ds. Przedsiębiorczości 
i Handlu

W latach 2004–08 komisarza UE ds. handlu. 
W gabinetach za Tonego Blaira i Gordona 
Browna, ostatnio jako Pierwszy Sekretarz 
Stanu oraz Minister Biznesu, Przedsiębiorstw 
i Reformy Regulacyjnej. Był członkiem 
parlamentu. W tym roku otworzył doradczą 
firmę strategiczną Global Counsel, której jest 
przewodniczącym.

Prof. radosław marKoWsKi, Polska 
Politolog, Dyrektor Centrum Studiów 
nad Demokracją w SWPS i Kierownik Zakładu 
Badań Porównawczych nad Polityką PAN 

Od 1995 r. jest Kierownikiem Projektu Polskiego 
Generalnego Studium Wyborczego, od 1997  
– członkiem Komitetu Planistycznego projektu 
Comparative Study of Electoral Systems (CSES). 
Przedstawiciel Polski w międzynarodowym  
projekcie porównawczym European Election 
Study (2004). Członek kilku zespołów  
redakcyjnych i doradczych.

nelson maTTos, brazylia/szwajcaria
Wiceprezes ds. nowych technologii na Europę, 
Bliski Wschód i Afrykę Google 

W Google od 2007 r., gdzie jako Wiceprezes 
działów programistycznych w regionie  
EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka)  
jest odpowiedzialny za całą działalność  
techniczną i rozwijanie produktów. Wcześniej 
pracował na różnych stanowiskach w firmie 
IBM i był profesorem nadzwyczajnym  
na Uniwersytecie Kaiserslautern w Niemczech. 
Autor ponad 80 artykułów i posiadacz  
13 patentów.

sophie de mEnTHon, Francja 
Prezydent ETHIC, Przewodnicząca 
Francuskiego Komitetu  
Ekonomiczno–Społecznego 

W 1976 roku założyła spółkę Multilignes  
Conseil, specjalizującą się w telemarketingu. 
Głównym celem ETHIC, organizacji,  
którą kieruje, jest promowanie koncepcji  
etycznego biznesu. Organizatorka pierwszego 
„Dnia Przedsiębiorczości” we Francji i akcji  
„Kocham moją pracę!”. Komentatorka radiowa.

christian moraLEs, Hiszpania 
Wiceprezes INTEL i Dyrektor Generalny 
na Europę, Bliski Wschód i Afrykę 

Z firmą związany od 1980 r. Odpowiada 
za sprzedaż i marketing w regionie. Uprzed-
nio zajmował wysokie stanowiska w ramach 
międzynarodowej struktury korporacyjnej. 
Wcześniej był Wiceprezesem Intel, odpowie-
dzialnym za Grupę Sprzedaży i Marketingu, 
a także kierował działalnością spółki w regionie 
Azji i Pacyfiku oraz, jako Dyrektor Generalny, 
zarządzał rynkiem Ameryki Południowej.

Janusz moroz, Polska 
Członek Zarządu ds. handlu RWE 

W latach 2001–2006 pracował w Telekomuni-
kacji Polskiej. Ostatnio obejmował stanowisko 
Regionalnego Dyrektora Wykonawczego 
i Dyrektora ds. Inwestycji Sieciowych TP SA. 
W latach 1993–2000 pracował w brytyjsko–ho-
lenderskim koncernie Unilever.w

sophie naPPErT, Kanada/Wielka brytania 
Arbiter, moderator OGEMID – 
międzynarodowej platformy arbitrażu

B. szefowa działu abitrażu w międzynarodowej 
kancelarii prawniczej. „Jeden z najlepszych  
arbitrów nowego pokolenia”. Moderator  
platformy OGEMID, forum dyskusyjnego,  
poświęconego zagadnieniom prawa  
międzynarodowego i międzynarodowego  
arbitrażu. Specjalizuje się m.in. w takich  
dziedzinach, jak energia i zasoby naturalne,  
budownictwo, infrastruktura, spory inwestycyjne.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

irene naTiVidad, usa 
Prezydent Global Summit of Women

Prezydent corocznego międzynarodowego 
spotkania kobiet przywódców z całego  
świata, Współprzewodnicząca Corporate 
Women Directors International, organizacji 
promującej zwiększenie udziału kobiet  
we władzach spółek. Przez amerykańską  
prasę wybrana na jednego z „21 Przywódców 
na 21 Wiek” i jedną ze „100 Najbardziej  
Wpływowych Kobiet w Ameryce”.

staffan niLsson, szwecja 
Przewodniczący Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Wcześniej przez 6 lat pełnił funkcję  
Wiceprzewodniczącego Grupy III EKES  
i przez kolejne 6 był jej Przewodniczącym.  
Od 1995 r. związany z EKES i Grupą III,  
aktywnie zajmował się sprawami rolnictwa, 
zrównoważonego rozwoju i współpracy  
międzynarodowej. Obecnie odgrywa  
kluczową rolę we Wspólnym Komitecie  
Konsultacyjnym EKES z Turcją oraz Komitecie  
Euro–Śródziemnomorskim (Euromed).

Ekke overbeek, Polska
Dziennikarz

Profesjonalną karierę dziennikarską rozpoczął  
w 1998 roku od pracy w Dutch Financial Daily. 
Od 12 lat pracuje jako niezależny  
korespondent w Warszawie.  Relacjonuje  
wydarzenia w Europie Środkowej dla prasy,  
radia i telewizji w Holandii i Belgii. Współpracuje, 
m.in., z: Het Financieele Dagblad, Trouw,  
De Tijd, EO Radio, BNR Nieuws Radio, VRT,  
NOS i radiem Netherlands Wereldomroep. 

antonio de PaLmas, Włochy 
Prezes ds Stosunków z UE i NATO, Boeing 
International

Wcześniej kierował komunikacją Boeinga  
w regionie południowej Europy. Karierę  
zawodową rozwijał w Brukseli, specjalizując się 
w obszarze polityki UE i reprezentując  
tam przez osiem lat interesy różnych firm.  
Był zaangażowany w prace na rzecz liberalizacji 
sektora telekomunikacji a także rozwoju handlu 
elektronicznego.

Jacek PałasińsKi, Polska 
Teatrolog, dziennikarz telewizyjny i radiowy, 
korespondent

Od 1977 r. był działaczem opozycji  
przedsolidarnościowej. W 1981 r. wyjechał  
z kraju do Włoch. Był tam współzałożycielem 
Komitetu Solidarności. B. dziennikarz Radia ZET, 
„Rzeczpospolitej”, „Wprost”. Aktualnie w TVN24. 
Autor kilku książek. Członek m.in. Stowarzysze-
nia Wolnego Słowa i zarządu Stowarzyszenia 
Prasy Zagranicznej we Włoszech.

grzegorz PoLaniEcKi, Polska  
Prezes Zarządu Enter Air

W lotnictwie działa od ponad 12 lat.  
Był kierownikiem obsługi pasażerskiej  
nadzorując obsługę pasażerów i samolotów, 
pracował w dziale operacji naziemnych  
ako specjalista oraz audytor, biorąc udział  
w otwieraniu operacji lotniczych do nowych, 
polskich portów. Był także kierownikiem działu 
planowania i koordynacji załóg.

James H. QuigLEy 
B. Prezes Zarządu, Starszy Partner Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, USA

Starszy partner w firmie Deloitte U.S., z którą 
jest związany od 36 lat i gdzie zajmował wiele 
kluczowych stanowisk. Zaangażowany  
w prace kilku międzynarodowych organizacji 
reprezentujących środowisko biznesu.  
Doktor honoris causa w dziedzinie  
zarządzania biznesem dwóch amerykańskich 
uczelni. Współautor książki– bestsellera  
„As One: Individual Action, Collective  
Leadership”.

Paweł rabiEJ, Polska  
Partner Zarządzający, wydawca magazynu 
THINKTANK

Specjalizuje się w problematyce przywództwa, 
komunikacji i innowacji. Pełnił wiele  
odpowiedzialnych funkcji na polskim rynku  
prasowym. Kierował konsorcjum, które  
prowadziło działania promujące Polskę  
przed wejściem do Unii Europejskiej.  
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych  
Mówców w Polsce i Klubu Polskiej  
Rady Biznesu.

dr nouriel roubini, usa 
Prezes Roubini Global Economics

B. wykładowca na Wydziale Ekonomii Uniwer-
sytetu Yale. Profesor ekonomii w Stern School 
of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. 
B. doradca ekonomiczny w Białym Domu  
i Departamencie Skarbu. Autor licznych  
ekspertyz. Opublikował ponad 70 referatów  
i raportów na temat międzynarodowych  
zagadnień makroekonomicznych. Współautor 
wielu publikacji książkowych.

Kinga rusin, Polska
Dziennikarka, autorka programów i reportaży 
telewizyjnych, współautorka  bestselleru  
„Co z tym życiem”

Ukończyła italianistykę i dziennikarstwo  
na Uniwersytecie Warszawskim. W 1994  
otrzymała statuetkę Wiktora w kategorii  
odkrycie telewizyjne roku, a w 2008 roku  
– została laureatką Wiktora Publiczności.  
Jest współwłaścicielką i współtwórczynią  
marki kosmetyków  naturalnych PAT&RUB  
oraz Wiceprezesem Fundacji ABCXXI  
– Cała Polska czyta dzieciom.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl
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marek samoTyJ, usa 
Dyrektor Wykonawczy ds. technicznych 
Instytutu Badawczego Elektroenergetyki EPR

Do EPRI dołączył w 1985 jako Kierownik Projek-
tu. Brał udział w badaniach prowadzonych w ra-
mach Energy Modelling Forum na Uniwersytecie 
Stanforda. Stypendysta Fullbrighta i Programu 
Profesjonalnego Dziennikarstwa na tym Uniwer-
sytecie. Laureat wielu nagród, w tym przyznanej 
za całokształt działalności przez magazyn 
„Power Quality” i „The Financial Times”.

Prof. gesine scHWan, niemcy 
Rektor Humboldt-Viadrina School  
of Governance 

Pełniła funkcję Rektora Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina, a obecnie jest Rektorem Hum-
boldt–Viadrina School of Governance.B. Współ-
przewodnicząca Forum Polsko–Niemieckiego. 
W latach 2005–09 była koordynatorem rządu 
Niemiec do spraw współpracy z Polską. Od 2004 
jest członkiem SPD. Dwukrotnie kandydowa-
ła na urząd prezydenta Republiki Federalnej 
Niemiec.

Peter scHWarTz, usa 
Prezes i współzałożyciel Global Business 
Network, pisarz i futurysta

Współpracuje z korporacjami, rządami i insty-
tucjami, tworząc alternatywne perspektywy 
przyszłości i opracowując prężne strategie 
dla zmieniającego się i pełnego niepewności 
świata. Członek Council on Foreign Affairs, 
World Economic Forum Global Agenda Council 
oraz World Affairs Council, a także Research,  
Innovation and Enterprise Council  
w Singapurze. Autor wielu książek.

marek sEraFin, Polska  
Członek Zarządu ds. Petrochemii,  
PKN ORLEN SA

Wcześniej związany z Grupą Impexmetal SA, 
najpierw jako Dyrektor Operacyjny w Hucie 
Aluminium „Konin” SA następnie Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny Huty „Zawiercie” SA.  
Zajmował również stanowisko General Manager 
Grupy ArcelorMittal, równocześnie pełniąc  
funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa  
oraz Prezesa Zarządu Silscrap Sp. z o.o. 

audley sHEPPard, nowa zelandia/irlan-
dia/Wielka brytania 
Partner Clifford Chance LLP; Wiceprezes 
praktyki Międzynarodowego Arbitrażu 
Handlowego i Prawa Międzynarodowego

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów,  
powstałych w związku z realizacją projektów  
infrastrukturalnych i energetycznych, a także 
w obszarze międzynarodowej wymiany  
handlowej i inwestycji. Arbiter. Profesor wizytują-
cy w School of International Arbitration, Queen 
Mary, University of London. Wiceprzewodniczący 
Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego  
w Londynie.

sławomir s. siKora, Polska 
Prezes Zarządu Citi Handlowy

Współautor transformacji sektora finansowego 
po 89-ym roku. Od ponad 20 lat menedżer  
w zarządach banków notowanych na GPW.  
Od 2003 r. Prezes Banku Handlowego  
w Warszawie SA, którego głównym udziałow-
cem jest Citigroup. Wiceprezydent PKPP  
Lewiatan, Członek Rady Związku Banków  
Polskich oraz Emerging Markets Advisory  
Council w International Institute of Finance.

ruth ravitz smiTH, usa 
Wiceprezes ds. globalnych relacji z rządami, 
GE Hitachi Energia Jądrowa, USA

Członek komitetu wykonawczego  
Amerykańsko-Polskiej Rady Biznesu.  
Jest współprzewodniczącą powołanej  
przez Third Way dwustronnej grupy roboczej, 
zajmującej się kwestiami energii jądrowej  
oraz członkiem Komitetu Doradczego  
ds. Dostaw Instytutu Energii Jądrowej. Pełniła 
funkcję Wiceprezesa ds. relacji z władzami  
w firmie Alstom, była szefem ds. prawa  
i strategii rządowych w kancelarii Brown Rudnick.

aleksander smoLar, Polska 
Politolog, Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana 
Batorego

Współzałożyciel i członek Zarządu Europejskiej 
Rady Stosunków Międzynarodowych.  
W latach 1971–89 na emigracji. Współzałożyciel 
i b. redaktor naczelny emigracyjnego  
kwartalnika politycznego „Aneks”. B. rzecznik 
Komitetu Samoobrony Społecznej KOR  
za granicą. B. doradca ds. politycznych  
premiera Tadeusza Mazowieckiego  
oraz doradca ds. polityki zagranicznej  
premier Hanny Suchockiej.

dr Ludwik soboLEWsKi, Polska 
Prezes Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie

Pracował m.in. na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Urzędzie 
Rady Ministrów, jako doradca Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych oraz szef zespołu  
ds. organizacyjnego wydzielenia Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych ze struktur 
GPW. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajo-
wego Depozytu Papierów Wartościowych.  
Przewodniczący Rady Nadzorczej BondSpot.

Hernando de soTo, Peru
Ekonomista, Prezes Instytutu Wolności  
i Demokracji

B. Prezes Komitetu Wykonawczego organizacji 
państw eksporterów miedzi oraz b. Prezes  
Universal Engineering Corporation, a także 
b. Prezes banku centralnego Peru. Doradzał 
szefom rządów kilku krajów w sprawie  
programów reform praw własności. Autor  
książek „Inny szlak” i „Tajemnica kapitału”.  
„Time” i „Forbes” uznały go za jednego  
z najważniejszych innowatorów na świecie.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

beata sTELmacH, Polska 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych RP

Odpowiada za kwestie globalnej polityki ekono-
micznej, promocji i kultury. Wcześniej związana 
z polskim rynkiem kapitałowym od momentu 
jego powstania, posiada bogate doświadczenie 
menadżerskie. Absolwentka SGPiS (obecnie 
SGH), Calgary University (MBA) i INSEAD (MBA).

Eric sTEWarT, usa
Partner, Williams & Jensen, Prezes Rady 
Biznesu USA-Polska

Starszy Doradca US Chamber of Commerce 
oraz Dyrektor Wykonawczy US – Turkmenistan 
Business Council i Przewodniczący US – Poland 
Business Council. Wcześniej zajmował wysokie 
stanowiska w Gabinecie Zastępcy Sekretarza 
Stanu ds. Europy i Eurazji w Departamencie 
Handlu Stanów Zjednoczonych.

Prof. magdalena Środa, Polska
Uniwersytet Warszawski, etyczka i filozofka

Adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego, założycielka  
i kierowniczka Podyplomowych Studiów Etyki 
i Filozofii. Autorka wielu publikacji oraz kliku 
książek. Redaktor czasopism naukowych. 
Członkini Komitetu Etyki Polskiej Akademii 
Nauk. W rządzie Marka Belki Minister  
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu 
Kobiet i Mężczyzn.

dr alek TarKoWsKi, Polska
Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, 
członek zespołu Doradców Strategicznych 
przy Prezesie Rady Ministrów

Współautor raportu „Polska 2030”. Buduje 
w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. 
Koordynator Creative Commons Polska, projek-
tu wdrażającego otwarte modele prawa autor-
skiego. Ekspert w zakresie socjologii Internetu, 
społecznych i kulturowych skutków wykorzy-
stania technologii cyfrowych, oraz otwartych 
modeli produkcji wiedzy i komunikacji.

Tomasz TErLEcKi, Polska
Przedstawiciel na Europę Środkowo–Wschodnią, 
Europejska Fundacja Klimatyczna

Założyciel i b. Dyrektor Wykonawczy CEE 
Bankwatch Network, jednej z największych 
organizacji pozarządowych, zajmującej się 
rzecznictwem na rzecz interesu społecznego 
w nowych państwach członkowskich UE. 
Ponad dziesięć lat zajmował wyższe stanowiska 
kierownicze, związane z zarządzaniem  
finansowym, budowaniem zdolności  
operacyjnej i rozwojem organizacyjnym.

dr robert L. THomPson, usa
B. Dyrektor ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Banku 
Światowego; profesor wizytujący John Hopkins 
University, School of Advanced International 
Studies

Na Uniwersytecie Illinois kierował Katedrą  
Polityki Rolnej. Senior Fellow w Chicago  
Council on Global Affairs i członek International 
Food and Agricultural Trade Policy Council. 
B. Dyrektor ds. Rozwoju Wsi w Banku  
Światowym. Wcześniej m.in. profesor  
ekonomiki rolnictwa na Uniwersytecie Purdue  
i Zastępca Sekretarza ds. Ekonomicznych  
w Amerykańskim Departamencie Rolnictwa.

Jürgen r. THumann, niemcy
Prezydent BUSINESSEUROPE

W wieku 19 lat jako wspólnik objął kierow-
nictwo firmy Thumann Stahl–Service Center 
i rozwinął rodzinne przedsiębiorstwo. Później 
założył w Düsseldorfie spółkę Heitkamp & 
Thumann KG, która ma obecnie 16 zakładów 
w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Prezes 
firmy Hille & Müller i Wiceprezes Federacji 
Niemieckiego Przemysłu. Przewodniczący 
lub członek rad nadzorczych wielu spółek.

grażyna TorbicKa, Polska
Dziennikarka, autorka filmów dokumentalnych

Autorka filmów dokumentalnych „Piramida 
marzeń”, „Gem, set, mecz – Fibak”. Prowadzi 
w TVP2 autorski program filmowy „Kocham 
kino”. Od 1996 roku członkini FIPRESCI, 
od 2006 roku Rady Fundacji Centrum Twór-
czości Narodowej. Od 2007 roku Dyrektor 
artystyczny Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 
w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. 
Uhonorowana wieloma nagrodami m.in.:  
Złotą Odznaką „Rzeczpospolitej”, Złotym  
Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Gloria 
Artis „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

donald TusK, Polska
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

W czasach studenckich działacz „Solidarności”. 
Współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokra-
tycznego. Jeden z Wiceprzewodniczących Unii 
Wolności; b. senator z jej ramienia.  
Wicemarszałek Senatu IV kadencji. Poseł  
na Sejm I, IV, V, VI kadencji. B. Wicemarszałek 
Sejmu. Od 2003 r. Przewodniczący partii  
Platforma Obywatelska.

Herman Van romPuy, belgia 
Przewodniczący Rady Europejskiej

Były Premier Belgii (2009). Pełnił też funkcję 
Przewodniczącego Izby Reprezentantów  
i kilkakrotnie obejmował teki w belgijskim  
rządzie. Zanim w 1975 r. wszedł do świata 
polityki, pracował jako ekonomista w banku 
centralnym Belgii. Sprawował wiele funkcji  
w swojej partii i w parlamencie.  
Od stycznia 2010 r. jest pierwszym stałym 
Przewodniczącym Rady Europejskiej.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

e
u

r
o

p
e

j
s

k
ie

 f
o

r
u

m
 n

o
w

y
c

h
 i

d
e

i 
| 

w
w

w
.e

f
n

i.
p

l

78

e
u

r
o

p
e

j
s

k
ie

 f
o

r
u

m
 n

o
w

y
c

h
 i

d
e

i 
| 

w
w

w
.e

f
n

i.
p

l

79



dr sally urEn, Wielka brytania
Wiceprezes Forum for the Future

W Forum od 2002 r. Obecnie nadzoruje jego 
partnerstwa w Wielkiej Brytanii i w wymiarze 
globalnym oraz sieci i działania komunikacyjne. 
Specjalizuje się w sektorach handlu detalicz-
nego i produkcji żywności. Członkini m.in. 
brytyjskiego systemu certyfikowania zielonej 
energii. Zanim związała się z Forum, założyła 
i prowadziła Sustainability Group w prywatnej 
firmie konsultingowej Casella Stranger.

Louis–Jacques urVoas, Francja
Wiceprezes ds. Strategii Korporacyjnej EDF

Związany z EDF od 1982 r. Odpowiadał m.in. 
za program optymalizacji energii i koordy-
nację działań EDF w zakresie ograniczania 
energochłonności oraz za wdrożenie Projektu 
Efektywności Energetycznej Budynków (EEB), 
realizowanego przez Światową Radę Biznesu 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). 
B. Dyrektor ds. Marketingu Strategicznego EDF.

Prof. günter VErHEugEn, niemcy
Profesor Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina, b. Komisarz UE ds. Przemysłu 
i Przedsiębiorczości 

Niemiecki polityk (FDP, później SDP). B. poseł 
do Bundestagu. B. Wiceminister Spraw Zagra-
nicznych Niemiec. W 1999 r. opuścił Bundestag 
i został Komisarzem ds. Rozszerzenia Unii  
w Komisji Prodiego. W Komisji Barroso pełnił 
funkcję Wiceprzewodniczącego oraz Komisarza 
ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości.  
Po wycofaniu się z polityki został wykładowcą 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

agata WacłaWiK–WEJman, Polska
Dyrektor ds. polityki publicznej i relacji 
rządowych, Google

Wcześniej w zarządzie polskiego Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych, w Banku 
Światowym w Waszyngtonie oraz w Trybu-
nale Konstytucyjnym w Polsce. Członkini 
Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, korporacji adwokackiej stanu 
Nowy Jork oraz współzałożycielka think 
tanku prawniczego Inpris. Autorka publikacji 
naukowych i politycznych.

artur WaLiszEWsKi, Polska
Country Business Director, Google Polska & CEE

Szef polskiego Google, od pięciu lat odpo-
wiedzialny za określanie i wdrażanie strategii 
rozwoju działalności biznesowej Google  
w Polsce, ostatnio także w kolejnych krajach 
Europy Środkowo–Wschodniej. Wcześniej  
należał do grupy tworzącej największą polską 
firmę internetową Onet.pl; w 1996 roku był 
jednym z jej pierwszych pracowników,  
a przez ostatnie cztery lata pracy w Onet.pl  
był członkiem zarządu i Dyrektorem portalu.

Lech Wałęsa, Polska
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Jeden z głównych inicjatorów protestu 
w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. – podpisał 
z delegacją rządową Gdańskie Porozumienia 
Sierpniowe. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla. 
W 1989 r. przewodniczył stronie opozycyjnej 
w rokowaniach przy Okrągłym Stole. W 1995 r. 
założył Fundację Instytut Lecha Wałęsy,  
wspierającą demokrację i samorządność  
w Polsce i na świecie.

dorota WaraKoWsKa, Polska
Dziennikarka telewizyjna i komentatorka 
wydarzeń międzynarodowych, doradca 
medialny

Pracowała przez 15 lat w TVP, od 1991 roku. 
Jako reporter obsługiwała najważniejsze 
wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce 
i na świecie, m. in. przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej. Korespondent w USA (1997–2001). 
Prezenterka Wiadomości (1992–1997) i Panora-
my (2001–2004). Kierowała zespołami dzienni-
karskimi Panoramy (2001–2004) i Wiadomości 
(2004–2006). WiceDyrektorka Programu 1 TVP 
(2004–2006), felietonistka i reporterka  
miesięcznika turystycznego „Podróże” (2007).

adam WiLanoWsKi, Polska
Założyciel i współwłaściciel LEDIKO 
Walendowski i Wilanowski Sp. J.

Ekspert w zakresie energooszczędnego  
i proekologicznego oświetlenia,  
wykorzystującego technologię diod LED.  
Od 2001 r. aktywnie zajmuje się jego  
upowszechnianiem i wdrażaniem.  
Współzarządzana przez niego firma była  
wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia  
w zakresie promowania rozwiązań proekolo-
gicznych. Jest m.in. laureatem pierwszej edycji 
projektu „GreenEvo” Ministerstwa Środowiska.

Prof. oliver E. WiLLiamson, usa
Laureat Nagrody Nobla ekonomii,  2009

Profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego  
w Berkeley. Członek Narodowej Akademii Nauk. 
Posiadacz kilkunastu honorowych tytułów 
naukowych, nadanych przez wyższe uczelnie, 
a także tytułów i godności, przyznanych 
przez liczne instytucje. Honorowy redaktor 
oraz założyciel „Journal of Law, Economics 
and Organization” Opublikował sześć książek 
i ponad 140 artykułów.

Prof. andrzej Józef WiszniEWsKi, Polska
Wykładowca Politechniki Wrocławskiej

B. rektor Politechniki Wrocławskiej i b. Minister 
Nauki i Przewodniczący Komitetu Badań  
Naukowych. Autor dziewięciu książek i ponad 
130 artykułów naukowych. Doktor Honoris 
Causa Central Connecticut State University,  
Politechniki Lwowskiej i Politechniki Wrocław-
skiej. Odznaczony wielu orderami. Obecnie 
kontynuuje pracę na Politechnice Wrocławskiej.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl

maciej WiTucKi, Polska
Prezes Grupy Telekomunikacja Polska

Karierę zawodową rozpoczął w Banku Cetelem. 
B. Prezes Zarządu Lukas Banku. Od 2009 r. 
członek Rady Dyrektorów Atlantic Council 
of the United States, czołowego amerykańskie-
go think tanku. Członek Rady Fundacji Centrum 
im. prof. Bronisława Geremka oraz Zarządu 
PKPP Lewiatan. Prezes Francuskiej Izby  
Przemysłowo-Handlowej w Polsce.

dr Paweł WoJciEcHoWsKi, Polska 
Ambasador, stały przedstawiciel Polski przy 
OECD

Polski ekonomista, menedżer, doktor nauk 
technicznych w dziedzinie informatyki, a także 
dyplomata. W 2006 Minister finansów, od 2009 
do 2010 Wiceminister spraw zagranicznych 
w randzie podsekretarza stanu.

dr bartosz WoJszczyK, Polska/usa 
Globalny Dyrektor ds. Rozwoju Technologii 
dla Inteligentnych Sieci, GE Energy

Dyrektor ds. rozwoju technologii Smart Grid  
(inteligentnych sieci elektroenergetycznych) 
w GE Energy, w dziale przesyłu i dystrybucji 
energii elektrycznej. Członek stowarzyszenia 
IEEE Power Engineering Society / Standards 
Association (IEEE 1547) oraz IBC Asia, Komisji 
Doradczej ds. Inteligentnych Sieci Elektroener-
getycznych. Pracował w międzynarodowych 
firmach, w tym: Accenture, Quanta–Technology 
(Quanta Services), Legrand–Fael (Legrand), 
Energy Recovery Group i innych.

stephen Kai Wong, chińska republika 
Ludowa 
Dyrektor, Hong Kong Economic and Trade 
Office w Berlinie, Przedstawiciel Rządu 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Hongkongu

Odpowiada za kontakty gospodarcze a także 
relacje z rządami, politykami, organizacjami 
handlowymi, korporacjami, środowiskami 
akademickimi, think–tankami. Jego głównym 
zadaniem jest promowanie interesów handlo-
wych oraz ogólnego wizerunku Hongkongu 
w tym regionie. Wcześniej ekspert w Centrum 
Praw Człowieka ONZ w Genewie i w brytyjskiej 
administracji Hongkongu.

marek WoszczyK, Polska
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Z URE związany od 1998. Członek Prezydium 
ERRA. Reprezentuje URE w Radzie Europejskich 
Regulatorów Energetyki, jako pierwszy przed-
stawiciel polskiego regulatora  
– Wiceprzewodniczący Zarządu CEER.  
Jest członkiem Rady Regulatorów Agencji  
ds. Współpracy Organów Regulacji  
Energetyki, bierze także udział w pracach  
Zespołu do spraw Polskiej Energetyki  
Jądrowej – organie pomocniczym Prezesa 
Rady Ministrów.

Prof. cezary WóJciK, Polska
Wykładowca ekonomii w SGH, Członek Polskiej 
Akademii Nauk, główny doradca ekonomiczny 
banku PBP

Uczestnik i absolwent programu z zakresu rozwoju 
przywództwa w Harvard Kennedy School  
of Government i programów dotyczących  
przywództwa w IESE oraz HEC Paris. Laureat 
nagrody Prezesa Rady Ministrów i nagrody Citibank 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań  
ekonomicznych.

Hiromi yamaJi, Japonia
Wiceprezes Wykonawczy, Przewodniczący 
Wykonawczy Rady Dyrektorów, Globalna 
Bankowość Inwestycyjna Nomura 
Securities Co.

Od 2009 r. z europejskiej centrali firmy  
zarządza bankowością inwestycyjną Nomura 
Holdings w skali światowej. W latach 2002–05 
jako Prezes Nomura Europe Holdings  
nadzorował operacje na rynkach europejskich. 
Wcześniej zarządzał bankowością inwestycyjną 
w Global Investment Banking w Tokio, pełniąc 
jednocześnie funkcję Prezesa Nomura  
Wasserstein Perella Co. Ltd.

Prof. claudia zEisbErgEr, Francja
Wykładowca INSEAD Business School i Centre 
for Decision Making and Risk Analysis; członek 
Financial Women’s Association w Singapurze 

Jedna z Dyrektorów Naukowych nowego 
wydziału Global Private Equity Initiative.  
Wykładowca studiów MBA, EMBA  
i programów Executive Education.  
Wielokrotnie nominowana do nagrody  
dla najlepszego wykładowcy w dziedzinie  
Private Equity. W trakcie 16 lat pracy w Azji  
doradzała inwestorom instytucjonalnym,  
szczególnie podmiotom zarządzającym  
aktywami rodzinnymi.

Jacek żaKoWsKi, Polska 
Dziennikarz, komentator tygodnika „Polityka̋

Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium 
Civitas, co poniedziałek pisze komentarz  
w „Gazecie Wyborczej”, prowadzi piątkowe 
poranki w radiu TOK FM i piątkową wieczorną 
rozmowę „Gość tygodnia” w TVP Info.  
Wcześniej autor programów w TVP2, Polsacie, 
TVP1. B. rzecznik prasowy OKP i b. Prezes 
Polskiej Agencji Informacyjnej. Autor kilkunastu 
książek.

 Pełne biogramy, nadesłane przez panelistów i gości,
PanELiŚci i goŚciE znajdują się na stronie internetowej www.efni.pl
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organizTorzy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega 
o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. 
Skupia 59 branżowych i regionalnych związków pracodawców oraz 
24 członków indywidualnych. Łącznie reprezentuje ponad 3500 firm. 
Reprezentuje pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-
Gospodarczych. Lewiatan stawia na wysoką jakość ekspertyzy prawnej 
i ekonomicznej. Od momentu powstania eksperci PKPP Lewiatan 
zaopiniowali ponad 2000 projektów ustaw i rozporządzeń, dotyczących 
różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów 
przedsiębiorców w procesach legislacyjnych. PKPP Lewiatan jako jedyna 
polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem 
BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej. 

businEssEuroPE to kluczowa organizacja reprezentująca 
przedsiębiorców na poziomie Unii Europejskiej. Zrzesza 41 federacji 
członkowskich z 35 krajów, które łącznie skupiają 20 milionów 
firm. BUSINESSEUROPE jest ambasadorem interesów firm wobec 
europejskich instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania 
i ochrony konkurencyjności przedsiębiorstw. BUSINESSEUROPE 
aktywnie działa na rzecz europejskiego dialogu społecznego w celu 
wypracowania swobodnego funkcjonowania rynku pracy.

sopot to jedna z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości 
turystycznych mających status uzdrowiska. Czyste piaszczyste plaże 
rozciągają się na przestrzeni 4,5 kilometra całego sopockiego brzegu, 
a od strony lądu miasto osłaniają wzgórza morenowe. Zieleń stanowi 
ponad 60 proc. powierzchni miasta. Sopot to doskonałe miejsce  
do uprawiania prawie wszystkich dyscyplin sportu, to ponad 200 pubów, 
klubów, dyskotek i restauracji. Sopot to również Ergo Arena  
– największy, najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce północnej, 
piękny amfiteatr – Opera Leśna, charakterystyczny Krzywy Domek 
i najpopularniejszy polski deptak – Monciak. 

ParTnErzy sTraTEgiczni

orange

Grupa TP to największa grupa telekomunikacyjna w Europie Centralnej. 
Obok Telekomunikacji Polskiej należą do niej m.in. PTK Centertel, 
operator sieci Orange oraz portal Wirtualna Polska. Oferuje usługi 
telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i transmisji danych. 
Z telefonii stacjonarnej TP korzysta ponad 6 mln klientów, ponad 2,3 mln 
ma szerokopasmowy dostęp do Internetu, a ok. 600 tys. korzysta z usług 
telewizyjnych. Orange, partner Polskiej Prezydencji w UE, jest liderem 
rynku i ma ponad 14,5 mln klientów. Grupa TP jest częścią światowej 
Grupy France Telecom.

PKn orLEn

Jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Koncern zajmuje się przerobem ropy naftowej 
na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa 
sztuczne i wyroby petrochemiczne. Firma zarządza siedmioma rafineriami 
w Polsce, Czechach i na Litwie. Posiada największą w Europie Centralnej 
sieć ponad 2,6 tys. stacji paliw (Polska, Niemcy, Czechy, Litwa). Zapleczem 
sieci detalicznej jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się 
z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów 
dalekosiężnych. Zatrudnia ponad 22 tys. pracowników.

Pzu

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, 
a także Europie Środkowo-Wschodniej. PZU zapewnia kompleksową 
ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach 
życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Prowadzi także 
działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, 
funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. W 2010 r. 
PZU stał się spółką publiczną. Akcje ubezpieczyciela kupiło ponad 
250 tys. inwestorów indywidualnych i 2,6 tys. instytucji. 

sEg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, jako reprezentant spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy 
środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku 
giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc 
organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy oraz tworzenia 
regulacji umożliwiających rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej 
gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko emitentów i promuje 
współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
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ParTnErzy głóWni

citi Handlowy 
Jest jedną z największych instytucji finan-
sowych w Polsce. Oferuje nowoczesne 
produkty i usługi bankowości korporacyj-
nej, inwestycyjnej i detalicznej. W skład 
grupy kapitałowej Banku wchodzi Dom 
Maklerski Banku Handlowego i Handlowy 
Leasing. Przynależność Banku do Citigroup 
zapewnia klientom dostęp do usług finan-
sowych w ponad 100 krajach.

cnn 
Od 1985 r. CNN International to czołowy, 
międzynarodowy 24–godzinny kanał 
informacyjny. Znakiem rozpoznawczym 
stacji są informacje z ostatniej chwili,  
relacje z najważniejszych wydarzeń,  
programy dokumentalne i reportaże,  
dostępne na takich platformach  
jak telewizja, serwisy mobilne, IPTV  
oraz strona internetowa CNN.com.

deloitte 
Deloitte Polska jest jedną z czołowych 
firm doradczych w kraju, świadczącą 
profesjonalne usługi audytu, doradztwa 
podatkowego, doradztwa prawnego,  
konsultingu strategicznego oraz technolo-
gicznego, zarządzania ryzykiem  
i doradztwa finansowego. W Polsce  
firma zatrudnia łącznie ponad 1,1 tys. 
pracowników i posiada sieć 9 biur  
w największych miastach Polski.

dziennik gazeta Prawna 
Dziennik Gazeta Prawna jest gazetą  
opiniotwórczą o wyraźnym profilu  
biznesowym. Składa się z dwóch  
„grzbietów”: głównego, o białym kolorze 
papieru, czyli „białych stron”, które mają 
charakter informacyjno-biznesowy  
oraz „żółtych stron” Gazety Prawnej.

EdF
EDF jest obecny w obszarach wytwarzania, 
przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprze-
daży energii. To największy producent 
energii elektrycznej w Europie. We Francji 
posiada przede wszystkim elektrownie 
jądrowe i wodne, dzięki którym 95 proc. 
wytwarzanej energii nie powoduje emisji 
CO2. W 2010 r. przychody Grupy wyniosły 
65,2 mld euro. EDF jest notowany  
na paryskiej giełdzie.

gruPa EnErga
Zintegrowane przedsiębiorstwo energe-
tyczne, działające w obszarach wytwarza-
nia, obrotu, dystrybucji i przesyłu energii 
elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię 
elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw 
domowych oraz do ponad 300 tys. firm. 
na obszarze 75 tys. km2 Jest krajowym 
liderem w dostawie energii ze źródeł 
odnawialnych.

Fundacja „instytut Lecha Wałęsy”
Instytut jest apolityczną organizacją  
pozarządową typu non-profit. W ramach 
swojej działalności m.in. dokumentuje 
życie i działalność Lecha Wałęsy, działa  
na rzecz ochrony dziedzictwa  
narodowego, tradycji niepodległościowej 
i solidarnościowej oraz promuje prawa 
człowieka i demokrację. 

giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie
Jest największą giełdą regionu CEE  
i or ganizuje obrót na jednym  
z najdynamicz niej rozwijających się rynków 
kapitałowych w Europie. Prowadzi rynek 
regulowany dla akcji oraz instrumentów 
pochodnych, alternatywny rynek akcji 
NewConnect, ry nek Catalyst (obligacje) 
oraz rynek energii. Od 9 listopada 2010  
jest spółką publiczną, notowaną  
na własnym parkiecie.

intel
Intel jest światowym liderem w dziedzi-
nie krzemowej innowacji. To największy 
na świecie producent układów scalonych 
oraz twórca mikroprocesorów, które 
znajdują się w większości komputerów 
osobistych.

nestlé
Nestlé jest największą firmą spożywczą 
świata. W Polsce działa od 1993 r. i oferuje 
produkty pod takimi markami jak m.in.  
NESCAFÉ, NESTLÉ, GERBER i WINIARY. 
Koncern posiada również udziały w fir-
mach wytwarzających i dystrybuujących 
wodę mineralną (m.in. DAR NATURY, NA-
ŁĘCZOWIANKA) oraz w przedsiębiorstwie 
CPP Toruń–Pacific (płatki śniadaniowe).

grupa Kapitałowa PgE
Grupa Kapitałowa PGE jest największą 
firmą sektora elektroenergetycznego 
w Polsce oraz jedną z największych firm 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej dzia-
łalność koncentruje się na: energetyce 
konwencjonalnej, energetyce odnawialnej, 
energetyce jądrowej, dystrybucji, sprzeda-
ży detalicznej i obrocie hurtowym. 

Pomorska specjalna strefa Ekonomiczna
Pomorska SSE oferuje spójny program 
wsparcia przedsiębiorców: Gdański 
Park Naukowo–Technologiczny, tereny 
przemysłowe, na których inwestor może 
otrzymać pomoc publiczną, oraz Bałtycki 
Park Przemysłowy, tworzony na obszarze 
byłej Stoczni Gdynia. 

Provident Polska sa
Należy do międzynarodowej grupy finan-
sowej International Personal Finance, która 
jest notowana na Londyńskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Provident działa 
na polskim rynku od 1997 r. Jest liderem  
w segmencie szybkich pożyczek gotów-
kowych. Liczba klientów obsługiwanych 
w Polsce to 806 tys. (całkowita liczba 
klientów IPF to 2 mln).

Puls biznesu
Jedyny dziennik w Polsce poświęcony 
wyłącznie gospodarce, wydawany przez 
Bonnier Business (Polska). Czytelnik znaj-
dzie tu newsy ze świata biznesu i polityki, 
komentarze i porady specjalistów, raporty 
tematyczne, analizy i prognozy z dziedziny 
finansów. Wydawca organizuje także 
liczne konferencje dla biznesu, rankingi 
i plebiscyty.

Pwc
PwC jest czołową globalną siecią firm 
świadczących profesjonalne usługi dorad-
cze dla sektora publicznego i prywatnego. 
Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 161 
tys. pracowników w 154 krajach, buduje re-
lacje z klientami, dzięki usługom świadczo-
nym w oparciu o zasady najwyższej jakości, 
przejrzystości i uczciwości w działaniu. 

rWE
RWE należy do piątki największych firm 
energetycznych w Europie. Specjalizuje 
się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji 
oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu 
dla milionów klientów w Europie. RWE 
Polska jest jednym z najbardziej konkuren-
cyjnych sprzedawców energii elektrycznej 
w Polsce.

sąd arbitrażowy Lewiatan
To nowoczesna instytucja o randze 
międzynarodowej i regionalnej, służąca 
szybkiemu rozwiązywaniu sporów mająt-
kowych i korporacyjnych. Dla przedsię-
biorców oznacza uzyskiwanie szybkich 
orzeczeń, rozstrzygających spory oraz 
obniżenie kosztów działalności gospo-
darczej.

Tesco Polska
Misją Tesco Polska jest zdobycie zaufania 
i lojalności klientów. Korzystając z global-
nego doświadczenia, firma zachęca 29 tys. 
pracowników, 5 mln klientów, którzy 
co tydzień odwiedzają jej sklepy i lokalne 
społeczności w 240 miejscowościach, 
do podejmowania aktywnych działań 
na rzecz ochrony środowiska.

TVn24
Aktualność, interaktywność, najnowsza 
technologia, wiarygodność, profesjo-
nalizm dziennikarzy i szybkość przekazu 
to najważniejsze atuty stacji, pierwszego 
całodobowego kanału informacyjnego 
w Polsce, posiadającej najnowocześniejsze 
studia w Europie. O aktualność informacji 
dba sieć reporterów w Polsce i za granicą. 

WProsT 
Jeden z czołowych tygodników opinii 
w Polsce. Ukazuje się od 1982 r.; od 1989 r. 
jest tygodnikiem ogólnopolskim, jednym 
z najczęściej cytowanych mediów  
i najczęściej cytowanym tygodnikiem 
opinii w Polsce. Jego wydawcą  
jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa 
WPROST. Od 2010 r. jej większościowym 
udziałowcem jest Platforma Mediowa 
Point Group SA.

LibErTÉ
To liberalne pismo i instytucja, którego 
misją jest występowanie na rzecz spo-
łeczeństwa otwartego, wolnego rynku, 
zjednoczonej Europy oraz polepszenie 
stanu debaty publicznej w Polsce. 

THinKTanK 
Platforma wymiany doświadczeń między 
liderami biznesu i administracji publicznej. 
Prowadzi własne badania i ekspertyzę 
w obszarach: innowacyjności,  
przywództwa, komunikacji i polityki  
publicznej. Wydaje kwartalnik THINKTANK.  

dell
Globalny producent komputerów, 41. 
na liście największych firm świata – „Fortu-
ne 500”. Oferuje nowatorskie produkty 
i usługi dla klientów indywidualnych i firm, 
w tym laptopy i komputery stacjonarne, 
urządzenia mobilne, projektory, drukarki 
oraz serwery.  

google  
Czołowa globalna firma technologiczna, 
założona w 1998 r. przez doktorantów 
Uniwersytetu Stanforda Larry’ego Page’a 
i Sergeya Brina. Jej innowacje w dziedzinie 
wyszukiwania w Internecie oferują  
milionom ludzi na całym świecie  
codzienny dostęp do informacji. 

ParTnErzy głóWni

ParTnErzy ProgramoWi 

ParTnErzy TEcHnoLogiczni 

e
u

r
o

p
e

j
s

k
ie

 f
o

r
u

m
 n

o
w

y
c

h
 i

d
e

i 
| 

w
w

w
.e

f
n

i.
p

l

84

e
u

r
o

p
e

j
s

k
ie

 f
o

r
u

m
 n

o
w

y
c

h
 i

d
e

i 
| 

w
w

w
.e

f
n

i.
p

l

85



amerykańska izba Handlowa w Polsce  
Niedochodowa i apolityczną organizacja, 
której celem jest aktywne promowa-
nie amerykańskich inwestycji w Polsce 
oraz działania na rzecz poprawy klimatu 
inwestycyjnego. Obecnie zrzesza ponad 
300 firm.

bioton sa  
Polska firma biotechnologiczna, jedna  
z kilku na świecie produkujących  
rekombinowaną insulinę ludzką.

clifford chance 
Jedna z największych globalnych  
kancelarii prawniczych z ok. 3,2 tys.  
prawników. Jedyna zintegrowana  
kancelaria, obecna na największych  
rynkach świata, doradzająca  
przy najważniejszych projektach rządom, 
przedsiębiorcom i ustawodawcom.

cms 
CMS Cameron McKenna to największa 
kancelaria w Europie zatrudniająca  
w Polsce ponad 140 prawników.  
Wyspecjalizowane zespoły branżowe 
obsługują najważniejsze gałęzie  
gospodarki, doradzając najbardziej  
liczącym się firmom międzynarodowym  
i lokalnym oraz sektorowi publicznemu.

gEssEL 
GESSEL to osiemnaście lat doświadczenia 
i pozycja jednej z czołowych kancela-
rii w Polsce, świadczącej kompleksową 
obsługę prawną. Najwyższa jakość usług 
oraz styl pracy zaowocowały wielokrotnymi 
rekomendacjami analityków, klientów  
oraz środowiska prawniczego. 

Hill & Knowlton 
Jedna z czołowych firm konsultingowych 
w Polsce oferująca PR korporacyjny, 
kryzysowy, marketingowy, Public Affairs, 
Healthcare PR, Digital PR, organizację 
imprez i szkolenia. Nagrodzona Srebrnym 
Lwem w PR Cannes Lions (2011).

mETro grouP 
Należy do czołówki światowego handlu. 
Działa w 33 krajach i zatrudnia 280 tys. 
osób. W Polsce koncern prowadzi łącznie 
143 placówki handlowe sieci MAKRO Cash 
& Carry, Real, Media Markt, Saturn,  
dając pracę 24 tys. osób.

microsoft 
Międzynarodowy producent oprogramo-
wania komputerowego, a także  
dostawca kompleksowych rozwiązań clo-
ud computing, aplikacji serwerowych  
i innych technologii informatycznych  
dla klientów indywidualnych, firm  
i administracji.

salans
Międzynarodowa kancelaria prawnicza, 
oferująca pełny zakres usług w 22 biurach 
na świecie. Świadczy usługi doradcze  
we wszystkich obszarach prawa,  
kluczowych dla prowadzenia działalności 
gospodarczej.

ParTnErzy WsPiEraJĄcy 

Enter air
Największa linia czarterowa w Polsce, 
choć pierwszy rejs wykonała w 2010 r. 
Wozi turystów do najbardziej popularnych 
kurortów wakacyjnych. Lata samolotami 
Boeing B737–400 oraz B737–800.

Konsalnet  
Lider branży ochrony osób i mienia  
w Polsce. Świadczy usługi ochrony  
fizycznej, monitoringu i instalacji  
systemów alarmowych oraz liczenia  
i wożenia gotówki na terenie całego kraju. 

ParTnErzy LogisTyczni

 1   List od Henryki Bochniarz, Prezydent  PKPP Lewiatan i Jerzego Buzka, 
przewodniczącego Rady Programowej EFNI

 2-3   EFNI w opiniach uczestników

 PODSuMOWANIE EuROPEjSKIEgO FORuM NOWycH IDEI

 4   Deklaracja Sopocka

 5 -9   Biznes o gospodarce, Europie i świecie. Relacja z trzech dni debat Europejskiego 
Forum Nowych Idei 

 10-17   Fotorelacje z uroczystego otwarcia i podsumowania EFNI 

 PODSuMOWANIE EuROPEjSKIEgO FORuM NOWycH IDEI. SESjE PLENARNE

 18-19    Europa, przyszłość, solidarność

 20-21   Czy świat jest skazany na wzrost? 

 22-23   Kapitalizm po kryzysie 

 24-25   Nowe wymiary konkurencyjności 

 26-27   Świat na rozdrożu 

 PODSuMOWANIE EuROPEjSKIEgO FORuM NOWycH IDEI. DySKuSjE PANELOWE

 28   Demokracja w mediach, media w demokracji 

 29   Czy kapitalizm niszczy demokrację? 

 30   Przywództwo w nowej globalnej rzeczywistości 

 31    Innowacja głupcze, innowacja! 

 32   Arbitraż – symbol społeczeństwa obywatelskiego 

 33   Prognoza dla europejskiej gospodarki 

 34   Wartości i interesy – trudny mariaż 

 35   Konsekwencje pankonsumpcji 

 36   Energetyczne i ekologiczne dylematy Europy 

 37   Dokąd zaprowadzi nas Internet? 

 38   Koniec świata mężczyzn? 

 39   Niepokój o żywność 

 40   Inteligentne sieci. Energetyka nowej generacji 

 41   Klimat: nowe pole biznesowej gry 

 42   Czy leci z nami pilot? Przyszłość rynku lotniczego w Europie 

 WyKłAD

 43     Nouriel Roubini: Klimat gospodarczy dziś i życie po kryzysie  

 KONTRAPuNKT

 44   Świat i Polska 2030. Scenariusze przyszłości.  
Debata Michała Boniego z Peterem Schwartzem 

 45   Czy świat może być bardziej sprawiedliwy?  
Debata Janusza Lewandowskiego z Hernando de Soto 

sPis TrEŚci
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sPis TrEŚci

1116 uczestników, w tym 729 osób z Polski i 387 z zagranicy

O wygodę gości dbało 544 osób (technicy, kelnerzy, artyści)

128 wybitnych panelistów, w tym 68 z zagranicy

198 akredytowanych dziennikarzy, w tym 29 zagranicznych

800 publikacji medialnych 

 INNE WyDARZENIA PROgRAMOWE

 46-49 I Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego 

 47  Oświadczenie I Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego

 50   Promocja Polski jako kraju poszukującego rozwiązań problemów gospodarczych. 
Konferencja Ministerstwa Gospodarki 

 51 Biznes i etyka. Spotkanie Grupy Pracodawców EKES

 52  Pejzaż Energetyczny Polski 2020 – 2050. Debata 

 53  Szczyt Europejskich Instytucji Arbitrażowych 

 54  VI Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG 

 55  Konkordia – Forum Współpracy 

 56  Intel Challenge Europe 2011 w Polsce 

 57  Akademia Obywatelska Instytutu Lecha Wałęsy 

 58    Ogłoszenie raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Cloud Comuting 
– elastyczność, efektywność, bezpieczeństwo”

 59   EFNI na ulicach Sopotu

 60-66  Nie tylko debaty. EFNI po godzinach (Koncerty Motion Trio i Kory, pokaz 
sztucznych ogni, spektakl Teatru Witkacego)

 67-68  Sopot – miejsce EFNI

 69-81  Paneliści i goście – lista uczestników EFNI 

 82   Organizatorzy 

 83-86   Partnerzy 

EFni W LiczbacH
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