RAPORT
XI Europejski Kongres Gospodarczy 13-15.05.2019 r.
Katowice

XI Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczęła sesja
inauguracyjna pt.: ”Nowa Unia - młoda Unia: europejskie
wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka”, w której
uczestniczyli: Iveta Radičová - premier Słowacji w latach
2010-2012, Jadwiga Emilewicz - minister przedsiębiorczości i
technologii, Luca Jahier - przewodniczący Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Gunther Oettinger komisarz UE ds. budżetu i zasobów ludzkich (video), Konrad
Szymański - sekretarz stanu ds. europejskich. Po raz pierwszy,
do dyskusji zaproszono młodych liderów i działaczy
europejskich: Kamil Baran, prezes Europejskiego Stowarzyszenia
Studentów Prawa ELSA Poland, Julia Grzybowska Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, Patrycja Serafin przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz
Maciej Tomecki - Uniwersytet w Cambridge.
Iveta Radičová w swoim wystąpieniu skupiła się na roli
obywateli i społeczeństw w budowie nowej Europy. Podkreśliła,
że w erze nowych technologii, powstawaniu nowoczesnych
fabryk i nowych miejsc pracy, należy zwrócić się również ku
odbudowie wartości moralnych, dojrzałości i
odpowiedzialności, „jeśli politycy będą odpowiedzialni, to
obywatele również będą”. Społeczeństwo i potrzeby jednostek
powinny być dla rządzących priorytetowe, tak by ludzie zaczęli
odczuwać postępujący rozwój gospodarczy w Europie.
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Podczas panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Logistyka
między Europą i Azją”, w którym wzięli udział: Mirosław
Antonowicz - członek zarządu PKP SA, Tomasz Grzelak - prezes
Hatrans Ligistics, Krzysztof Niemiec - wiceprezes zarządu Track
Rec SA, Jana Pieriegud - kierownik Katedry Badań nad
Infrastrukturą i Mobilnością SGH, Radosław Pyﬀel pełnomocnik zarządu ds. rynków wschodnich PKP CARGO SA,
Frank Schuhholz - założyciel FMS Advisers B.V., Dariusz Sikora członek zarządu ds. handlu i eksploatacji, PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa Sp. z o.o., Czesław Warsewicz - prezes zarządu
PKP CARGO SA,
poruszony został niezwykle ważny temat rozwoju infrastruktury
kolejowej między poszczególnymi krajami Europy a państwami
azjatyckimi (przede wszystkim Chinami), rozpatrywany głównie w
kontekście chińskiego programu inwestycyjnego „Nowego
Jedwabnego Szlaku”. Państwa Grupy Wyszehradzkiej mogą
być bramą do Europy i stać się „hubem” logistycznym.
Więcej informacji o rozwoju kolejowego transportu można
znaleźć w raporcie Jany Pieriegud: https://www.visegradcoetus.pl/dr-hab-jana-pieriegud-prof-sgh---raport-dotpotencjalu-rozwoju-kolejowego-transportu-towarowego-wpolsce
Sesja tematyczna pt.: „Inwestycje infrastrukturalne - od
Bałtyku po Karpaty. Współpraca państw Europy Środkowej i
Południowej” koncentrowała się na analizie rozwoju
infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Do kluczowych
inwestycji należą:
1. Via Carpatia - międzynarodowa droga/trasa łącząca
Kłajpedę (Litwa) z Salonikami (Grecja), przebiegać będzie
przez państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunię i
Bułgarię.
2. Via Baltica - droga ekspresowa łącząca Polskę z Litwą,
Łotwą i Estonią. Jest to projekt, który należy zmodernizować
a finanse będą wspierane dzięki dotacjom z Unii Europejskiej
3. Bursztynowy Korytarz Kolejowy - infrastruktura połączeń
towarowych między państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz
Słowenią. Inicjatywa ta ma również dla Polski duże znaczenie
w kontekście chińskiej inicjatywy „Nowego Jedwabnego
Szlaku” oraz może przyczynić się do rozwoju obsługi
transportu towarowego w kraju.
4. Rozwój polskich linii lotniczych - rozwój bazy LOT w
Budapeszcie (Węgry) i nowe połączenia lotnicze: Budapeszt Nowy Jork i Chicago
W sesji wzięli udział: Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury
(Polska), Jerzy Kwieciński - minister inwestycji i rozwoju (Polska),
Talis Linkaits - minister transportu (Łotwa), Rokas Masiulis minister transportu i komunikacji (Litwa), Petra Ponevacs-Pana Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu (Węgry), Tomasz
Żuchowski - p.o. dyrektora GDDKiA
Podsumowanie
W XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego wzięło udział ponad 12,5 tys. uczestników oraz 1000 prelegentów,
zorganizowano ponad 120 sesji tematycznych, tym samym jest to największe wydarzenie biznesowe w Europie Centralnej
organizowane w Polsce.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej były omawiane przede wszystkim w kontekście infrastruktury wewnątrzeuropejskiej, jak również w
przygotowaniu i rozwoju tras kolejowych związanych z chińską inicjatywą „Nowego Jedwabnego Szlaku”.
W ramach European Start-up Days polskie i węgierskie innowacyjne przedsiębiorstwa prezentowały licznym zgromadzonym swoje
produkty.
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