
Sprawozdanie z konferencji Globe Forum 

7-8 maja 2008, Sztokholm 

 

W pierwszej połowie maja odbyła si� w Sztokholmie dwudniowa mi�dzynarodowa 

konferencja „Business Innovation for Sustainable Growth” po�wi�cona innowacjom 

gospodarczym dla zrównowa�onego rozwoju. Z całego �wiata przyjechały znane osobisto�ci 

ze �wiata nauki, polityki, biznesu oraz ró�nego typu organizacji zajmuj�cych si� analiz� 

rozwoju społecze�stw.  

Tematem tegorocznej konferencji było „Business Innovation for Sustainable Growth”, w 

tłumaczeniu „innowacyjno�� gospodarcza w słu�bie zrównowa�onego rozwoju”. Około 1200 

osób przybyło do Sztokholmu by wyrazi� swoj� opini� lub wysłucha� opinii innych na ten 

temat.  

W�ród czołowych mówców mo�na wymieni� m.in. nast�puj�ce osoby:  

− Maud Olofsson – wicepremier Szwecji, minister gospodarki oraz przywódczyni  

   ludowej partii Center  

− Maria Wetterstrand – rzecznik Partii Zielonych (Miljöpartiet de Gröna) 

− Jean Lemierre – szef Europejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju (European Bank 

   for Reconstruction and Development, EBRD) 

− Lasse Gustavsson – sekretarz generalny WWF w Szwecji  

− Henryka Bochniarz – prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych  

   Lewiatan 

− Anna Kiefer – dyrektor Kairos Future International 

− Lois Dougan Tretiak – doradca chi�skiego rz�du 

− Sir Dawid Tang z Szanghaju.  

W�ród zaproszonych go�ci była równie� pani premier Ukrainy, Julia Tymoszenko, ale 

niestety nie dotarła na konferencj�. 

 

 



Polska na Globe Forum 2008 

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza wraz z delegacj� z Urz�du Miasta Gda�sk, Urz�du 

Marszałkowskiego w Gda�sku i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wzi�ła czynny 

udział w wydarzeniach konferencyjnych organizuj�c polski workshop "Fast or sustainable or 

both – regional development - a case of Gdansk/Pomorskie Region" promuj�cy Region 

Pomorski podczas konferencji. Polsk� reprezentowała ponadto delegacja z Warszawy i 

Poznania.  

Pomorski workshop zgromadził ł�cznie ponad 50 osób zainteresowanych aktywnym udziałem 

w rozwoju regionu. Spotkanie poprowadził prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej  

p. Tadeusz Iwanowski, za� w�ród prelegentów znale�li si�: 

− p. Adam �ołnowski, senior advisor, PricewaterhouseCoopers 

− p. Viswanathan Shankar, president, Zensar Technologies 

− p. Tomas Neckmar, wiceprezes Nordea Bank AB i szef grupy na Polsk� i kraje  

    bałtyckie Nordea Polska 

− p. Alan Aleksandrowicz, zast�pca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej  

     Urz�du Miasta Gda�sk 

Prelegenci omówili w swych wyst�pieniach potencjały rozwojowe Regionu Pomorskiego, 

wskazali korzy�ci płyn�ce z przenoszenia niektórych funkcji firmy (outsourcing) na tereny 

północnej Polski. Prezentacje były podparte konkretnymi przykładami np. Nordea Bank 

Polska, która na lokalizacj� głównej siedziby banku wybrała wła�nie Gdyni� czy Zensar 

Technologies, który zało�ył siedzib� tej mi�dzynarodowej firmy w Gda�sku. Ponadto 

przykłady takich firm, które przeniosły si� na Wybrze�e to: Reuters, Acxiom, Arla oraz 

Lufthansa Systems. Prelegenci jednogło�nie stwierdzili, �e baza dydaktyczna Regionu 

Pomorskiego jest w stanie zaoferowa� wykwalifikowan� kadr�, wykształcon� na najwy�szym 

europejskim poziomie zarówno w obr�bie nauk �cisłych, medycznych, jak i ekonomicznych. 

Do dyskusji doł�czyli si� m.in. p. Jerry Ralowski, Öhrlings PricewaterhouseCoopers oraz p. 

Börje Risinggård, prezes Szwedzko-Polskiej Izby Gospodarczej. Mieli�my równie� zaszczyt 

go�ci� p. Monik� Richardson z TVP.  

Delegacji towarzyszyła sopocka firma Ambermoda prezentuj�ca unikalne wyroby bi�uteryjne 

z bursztynu bałtyckiego. 



Ponadto polskie firmy i regiony reprezentowane były podczas wydarze� konferencyjnych 

przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie. Władze WPHI i 

Wydziału Ekonomicznego Ambasady zaprosiły w czwartek wieczorem polskich i szwedzkich 

przedsi�biorców oraz delegacje z województw na uroczysto�� do swej siedziby. Mo�na tam 

było kontynuowa� rozmowy ju� w bardziej „bilateralnej” atmosferze.  

 

"EURO 2012 - en opportunity to growth" 

Delegacje z Warszawy, Poznania i Gda�ska zorganizowały wspólnie workshop "EURO 2012 

- en opportunity to growth", na którym omówiono organizacj� EURO 2012 pod k�tem 

niezb�dnych inwestycji infrastrukturalnych. Sytuacj� w miastach przedstawili:  

− Wiesław Wilczy�ski - dyrektor stołecznego biura sportu 

− Sebastian Bedekier - szef Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Urz�du 

    Miejskiego w Poznaniu  

− Alan Aleksandrowicz - zast�pca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Urz�du 

    Miasta Gda�sk 

Panowie porównali zakres inwestycji w miastach, w których odb�d� si� spotkania, omówili 

prace maj�ce na celu zwi�kszenie bezpiecze�stwa podczas mistrzostw, zwrócili uwag� na 

obszerne inwestycje w obr�bie infrastruktury transportowej. Reprezentanci zgodnie 

stwierdzili, �e zapewnienie odpowiedniego zaplecza noclegowego dla uczestników EURO 

2012 mo�e okaza� si� problematyczne. Pan Alan Aleksandrowicz omówił zarówno trwaj�ce, 

jak i planowane inwestycje w obr�bie Miasta Gda�sk tj. budowa Baltic Arena, rozbudowa 

kolei metropolitalnej, jak i rozwój lotniska w R�biechowie. Pan Wiesław Wilczy�ski 

przedstawił planowane inwestycje w obr�bie Miasta Warszawa i dodał, �e miasto musi 

zwi�kszy� nakłady na inwestycje, gdy� harmonogram niektórych inwestycji, np. drugiej linii 

metra ju� dzi� jest bardzo napi�ty. Przyznał, �e bardzo trudne do realizacji b�d� równie� 

inwestycje drogowe i zwi�zane z przebudow� dworców kolejowych. Prezentacj� dotycz�c� 

mo�liwo�ci inwestycyjnych Poznania przedstawił p. Sebastian Bedekier. Zwrócił on 

szczególn� uwag� na plany stworzenia wspólnej bazy noclegowej z Miastem Wrocław. 

Miasto ma 65 % szans by do 2012 roku zapewni� kibicom baz� noclegow�, podaj� raporty 



UEFA. Prelegenci zapewnili uczestników, �e zarówno Warszawa, Pozna�, jak i Gda�sk zd��� 

z przygotowaniami do EURO 2012.  

 

Globe Forum - informacja o konferencji  

Konferencj� Globe Forum organizuje cyklicznie firma Globe Forum Sverige AB, zało�ona 

przez Johana Goreckiego. Globe Forum Business Network to mi�dzynarodowe centrum 

dyskusyjne dla zrównowa�onego rozwoju szybko wzrastaj�cych rynków. Stara si� ono 

identyfikowa� aktualne trendy i mo�liwo�ci biznesowe mi�dzy Europ�, a dynamicznie 

rozwijaj�cymi si� rynkami. Globe Forum stwarza nowe mo�liwo�ci biznesowe poprzez 

aran�owanie cyklicznych konferencji, umo�liwiaj�cych osobiste spotkania przedstawicieli 

nauki, biznesu, ideowych organizacji i błyskotliwych umysłów z całego �wiata. Dla wielu 

konferencje Globe Forum to skandynawski odpowiednik 	wiatowego Forum Ekonomicznego 

w Davos. Konferencja była prowadzona przez interesuj�c� par� prezenterów telewizyjnych - 

pani� Monik� Richardson z TVP oraz pana Edwarda Law z telewizji chi�skiej. Jest to 

zapewne najlepszy przykład współpracy polsko-chi�skiej w historii telewizji.  

Twórca Globe Forum, Johan Gorecki, to 34-letni szwedzki biznesmen i jednocze�nie 

entuzjasta popieraj�cy mi�dzynarodow� współprac� w celu stworzenia wzrostu 

gospodarczego w oparciu o rozwi�zania przychylne dla �rodowiska naturalnego. Rozpoczynał 

kiedy� swoj� karier� w grupie MTG nale��cej do dzi� ju� nie�yj�cego potentata biznesowego 

Jana Stenbecka, a pó�niej był jednym z trzech twórców spółki Skype. Jego matka pochodzi z 

Argentyny, a ojciec urodził si� wprawdzie w Szwecji, ale jest kuzynem wybitnego polskiego 

kompozytora Henryka Góreckiego. Bior�c pod uwag�, �e �ona pana Goreckiego jest 

pochodzenia w�gierskiego, łatwo zrozumie� sk�d to �ywiołowe zainteresowanie 

mi�dzynarodow� tematyk�. Zwyczajne rodzinne spotkanie pa�stwa Goreckich to ju� prawie 

konferencja mi�dzynarodowa.        

Celem konferencji Globe Forum nie jest znalezienie natychmiastowych rozwi�za� dla 

aktualnych problemów �wiata, a raczej stworzenie atmosfery przychylnej dla kreatywno�ci i 

innowacyjnego my�lenia. Ale równie� artykułowanie wizji, pomysłów... marze�. Brak presji 

„sukcesu” stał si� główn� sił� konferencji – jej sukcesem! Uczestnicy nie obci��eni 

konieczno�ci� ogłaszania po powrocie do domu, przed kamerami rodzimych telewizji, 



osi�gni�cia „przełomowych porozumie�” mogli sobie pozwoli� na intelektualny luksus 

wizjonerstwa i prób przenikania przyszło�ci... I wsłuchiwania si� w opinie innych - z innych 

krajów, innych kultur, innych sposobów my�lenia. 

I powiodło si� to doskonale. 


ródło: szwecja.net 

 

Magdalena Składanowska 

Konsultantka 

Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza 

 


