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Szanowni Państwo,

K

olejny raz zapraszamy Państwa do udziału w Forum Gospodarczym TIME, europejskim spotkaniu przedsiębiorców
przemysłu i infrastruktury. Celem organizatorów Forum jest
integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych na rzecz
ustanowienia strategii zielonej transformacji i cyfrowego ładu gospodarczego UE – największego jednolitego rynku na świecie.
FG TIME jest platformą komunikacji przemysłu cyfrowego –
spotkaniem firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, energetycznych, produkcyjnych usługowych i finansowych. To miejsce,
gdzie dzielimy się wiedzą i opiniami na temat innowacji mających
największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki. Jubileuszowe 15 Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w dniach 1415 marca 2023 roku w hotelu Airport Okęcie w Warszawie oraz
online.
Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych
działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej. W podsumowaniu14-tego FG TIME wyraziliśmy przekonanie, że
wnioski, które powstały w trakcie dyskusji powinny zostać przeanalizowane i uwzględnione przez rząd przy opracowywaniu długofalowej
strategii działania zielonej transformacji cyfrowej. Zaproponowaliśmy
zawarcie paktu politycznego ponad podziałami, koniecznego dla
sprostania wyzwaniu, jakim jest zielona transformacja cyfrowa oraz
obecna sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie. Zatem nasze
postulaty i wnioski przyjęte w takcie 14 Forum będą osią obrad
15-go FG TIME. (https://kigeit.org.pl/FTP/forum/2023/Podsum.FGTIME2022.pdf )
Głównym celem polityki gospodarczej jest wzrost konkurencyjności branży lub obszaru gospodarczego, którego dotyczy.

Ladies and Gentlemen,

O

nce again I would like to invite you to participate in the
TIME Economic Forum - an European meeting for entrepreneurs in industry and infrastructure. The purpose of this Forum is to integrate efforts of national and European organizations
of enterprises, professional associations and economic chambers
aiming to establish strategies for green transformation of digital
economic governance in the European Union – which is the largest
single market in the world.
TIME EF is a platform for communication within the
digital industry – a meeting of companies from the sectors
of telecommunications, information and communication
technologies, energy, production, service and finances. It is a place
where we share knowledge and opinions on innovations with the
biggest potential of competitiveness in the economy. The 15th TIME
Economic Forum will take place from 14th to 15th March 2023 in
the Airport Okęcie hotel in Warsaw and in on-line formula.
Program of each Forum is the result of efforts made by
the economic chambers working for the reinvigoration of
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Narzędziem jej realizacji są stosowne strategie. Strategie sektorowe powinny stanowić wsparcie dla przedsiębiorców danego sektora umożliwiając zwiększenie efektywności i tempa wdrażanych
innowacji i powiązanych z nimi inwestycji. Przyspieszająca transformacja technologiczna ma charakter horyzontalny, więc o konkurencyjności sektora w coraz większym stopniu decyduje nie tylko jakość strategii sektorowych, ale również ich wewnętrzna i zewnętrzna spójność, czyli zdolność do wyzwalania mechanizmów
synergii międzysektorowej w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Strategie opisujące politykę gospodarczą powinny być dla
przedsiębiorców informacją o kierunkach rozwoju całej gospodarki
i inspiracją do podnoszenia innowacyjności każdej organizacji. Dla
wszystkich organów państwa i przedsiębiorców powinny stanowić źródło informacji na temat planowanych zmian w otoczeniu
prawno-finansowym, sprzyjających materializacji spodziewanych
efektów inwestycyjnych. Tak się jednak nie dzieje. Przedsiębiorcy
z reguły nie interesują się treścią dotyczących ich strategii rozwoju,
ponieważ nie są one realizowane. Dość powszechny jest pogląd,
że przedsiębiorcy nie mają istotnego wpływu na ich stanowienie
i narzędzia realizacji. Wynika on z faktu, że przygotowywane strategie sektorowe są słabo konsultowane, rodzą konflikty wynikające
z niespójności, a często są nawet wewnętrznie sprzeczne, więc ich
realizacja jest praktycznie niemożliwa. To efekt sektorowego modelu zarządzania gospodarką, którego istotą jest brak komunikacji
i woli współpracy, wobec czego uzyskanie niezbędnej spójności
jest praktycznie niemożliwe.
Modelowym przykładem skutków braku postulowanej spójności jest obecny kryzys energetyczny. Od początku XXI wieku strategie sektora energetycznego abstrahują od szybko zmieniających się
realiów technologicznych, politycznych i modeli biznesowych oraz
procesów cyfryzacji całej gospodarki UE. Większość europejskiej klasy politycznej w ogólności, a polskiej w szczególności, postulowała
konieczność ustanowienia wspólnej, długofalowej polityki energetycznej, ale w praktyce wspierała głównie krótkoterminowe interesy

technological transformation. In the summary of the 14th TIME
EF we have expressed opinion, that conclusions drawn from the
discussions should be analysed and taken into consideration by the
government in the process of preparation of a long-term strategy
and an action plan for the green and digital transformation. We have
proposed establishing a political pact across the divisions, necessary
for becoming able to face the challenges posed by the green and
digital transformation, as well as by the current political and economic
situation in Europe. Therefore, our suggestions and conclusions
adopted during the 14th Forum will become an axis for debates
during the 15th TIME EF. (https://kigeit.org.pl/FTP/forum/2023/
Podsum.FGTIME2022.pdf )
The main goal of the economic policy is an increase of the
competitiveness in a given branch or economic area. Relevant
strategies are tools for realization of this policy. Sectoral strategies
should deliver support to entrepreneurs from the given sector
and enable effectiveness and pace increase of implemented
innovations and related investments. Progressive technological
transformation is of horizontal character, therefore it is not only the
quality of sectoral strategies that influences the competitiveness
of the sector, but it increasingly depends on the their internal and
external consistency, i.e. their ability to prompt mechanisms of
cross-sectoral synergies in national and international environment.
For entrepreneurs, the strategies reflecting economic policy should
constitute a source of information on development directions
of the whole economy, as well as an inspiration for reinforcing
innovative character of every organization. For every state
authority and every entrepreneur, they should deliver information
about planned changes in the legal and financial environment, that
favour materialization of expected investment effects. This is not
happening though. The entrepreneurs usually are not interested in
the content of the development strategies that should be relevant
to them, because these are not implemented. It is a fairly common
view, that entrepreneurs do not have any significant impact on

Tak było w ubiegłych latach / Previous years
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lokalnych układów polityczno-gospodarczych, abstrahując od strategicznych interesów państw członkowskich i całej wspólnoty UE. Deklaracje polityczne wspierające konieczność niezwłocznego przejścia
do zrównoważonej, opartej na OZE, gospodarki o obiegu zamkniętym
(GOZ) nie znajdowały właściwego odzwierciedlenia w rzeczywistych
działaniach kształtujących otoczenie prawne i politykę gospodarczą
w sposób uwzględniający interes i potrzeby całej gospodarki, a nie
głównie branż, które mają aktualnie przewagę lobbingową i większe
możliwości wywierania nacisku. Brak jest refleksji, że żadna branża,
nawet tak ważna jak energetyka, nie może abstrahować od rzeczywistości, bo w dłuższej perspektywie szkodzi samej branży. To skłania
do stwierdzenia, że główną przyczyną narastającego kryzysu gospodarczego jest brak holistycznego spojrzenia na skutki prowadzonej
polityki. To jest źródło sprzeczności pomiędzy programami sektorowymi i krótkowzroczności stanowionych doraźnie programów gospodarczych. Polska od lat konsekwentnie nie realizuje żadnej strategii
gospodarczej. Znajduje się w dryfie, stymulowana głównie impulsami
wysyłanymi przez Komisję Europejską.
Izby gospodarcze i związki pracodawców, jako fundament samorządu gospodarczego, powinny uwzględnić powyższe fakty
w swych programach działania. Ustawa o izbach gospodarczych daje
nam prawo do oceny polityki gospodarczej oraz uczestnictwa w jej
kształtowaniu. Wykonanie tych praw może polegać na zdefiniowaniu warunków koniecznych do stworzenia systemu budowy spójności strategii sektorowych. Samorząd gospodarczy ma niezbędne
kompetencje i umocowanie prawne do wystąpienia z inicjatywą
budowy takiego systemu. Dlatego zapraszamy partnerów 15-go
FG TIME do przedstawienia swoich propozycji rozwiązań organizacyjnych, z których wyłoni się wspólna propozycja koncepcji trybu

creation of the strategies, neither on the tools of their realization.
This results from the fact, that prepared sectoral strategies do not
undergo thorough consultations, they create conflicts due to their
inconsistency, moreover - they sometimes turn out to be internally
contradictory. This is the reason why their implementation
becomes virtually impossible. Furthermore, this is the effect of
sectoral model of economic governance, whose essence is lack
of communication and unwillingness to cooperate, and which
disenables obtaining necessary consistency.
Current energy sector crisis represents a particularly good
example of consequences entailed by the lack of stipulated
consistency. From the beginning of the 21st century, strategies for
energy sector has been disregarding quickly changing technological
and political reality, business models and process of digitalization
of the whole EU economy. The majority of the European political
class in general, and especially the Polish one, has stipulated the
necessity of establishing a common long-term energy policy. But
in the reality it supported mainly short-term interests of local
political and economic systems, disregarding strategic interests
of Member States and of the whole EU community. Political
declarations that supported the idea of immediate transition
towards a sustainable, circular economy based on the renewable
energy sources (RES) were not properly reflected in actual actions,
that would shape the legal environment and the economic policy.
Actions in which interests and needs of the whole economy would
be taken into consideration, instead of only those of the branches
having more lobbying options and stronger leverage. We observe
lack of reflection, that no branch - even as crucial as the energy
production - can ignore the reality, because in a longer perspective
this harms the branch itself. This makes one state, that the main
reason for increasing economic crisis is the lack of holistic view over
results of adopted policy and its inconsistency between sectoral
programmes, as well as the short-sightedness of temporary
economic programmes. Poland has not been realizing consistently
any economic strategy for many years now. Instead of this it drifts,
stimulated mainly by the boosts sent by the European Commission.
Economic chambers and employers associations, perceived as
the foundation for the economic local government, should take
the above facts into consideration when preparing their action
programmes. Legal act on economic chambers gives us right to
assess the economic policy and to participate in its formation.
Execution of these rights can consist in defining indispensable
conditions for creating the system of assuring consistency in
sectoral strategies. Economic local government disposes of
necessary competences and legal empowerment to initiate
creating such system. That is the reason why we would like to
invite partners of the 15th TIME EF to present their propositions
of organizational measures, which will allow to conceptualize a
common proposition for the negotiation mode of conditions for
consistency in technological transformation of individual branches
and enterprises.
We stipulate that we pay special attention to the fact, that
each proposition of the system for improvement of strategies
consistency, each proposition of changes in the regulations
environment could implicate necessity of giving certain input
and business risk. The lack of changes, however, sooner or later
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uzgadniania warunków spójności transformacji technologicznej
poszczególnych branż i przedsiębiorstw.
Postulujemy zwrócić szczególną uwagę na to, że każda propozycja
określonego systemu poprawy spójności strategii, proponujących zmiany w otoczeniu regulacyjnym może się wiązać z określonymi nakładami
i ryzykiem biznesowym, ale brak zmian, wcześniej czy później, prowadzi
do utraty konkurencyjności. Uzgodnienia prowadzące do spójności celów poszczególnych branż wymagają zgody na określone kompromisy,
a więc solidarności i wzajemnego zaufania opartego na długoterminowej wspólnocie interesów. Potrzebny jest regulamin negocjacji, które
będą realizowane w określonych ramach czasowych, oparte na zdefiniowanej formalnie platformie arbitrażowej budującej kompromisy łagodzące skutki konfliktu interesów. To pozwoli nam uruchomić mechanizmy synergii modeli biznesowych przedsiębiorstw z różnych branż.
Proponujemy, by każda propozycja zawierała spis barier, których obniżenie będzie pozwalało polskim przedsiębiorstwom na
szybsze przechodzenie na cyfrowe technologie, w szczególności
na te służące ograniczaniu ujemnego oddziaływania na klimat
i środowisko. Szczególnie cenne będą propozycje zmian w otoczeniu prawnym, które mogą te bariery obniżać wraz z analizą oddziaływań tych zmian na modele biznesowe podmiotów spoza sektora.
Społeczność przedsiębiorców ma świadomość, że w nadchodzącym 20-leciu cyfrowa transformacja odmieni wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodarek, społeczeństw i państw w stopniu nieporównywalnie większym, niż w minionych 20-tu latach. W konsekwencji
powstanie nowy system gospodarczy, oparty na sieciach i przemyśle
4.0, w którym ramy prawne coraz szybciej i skuteczniej będą eliminować z obrotu gospodarczego te przedsiębiorstwa i technologie, które
będą szkodliwe dla środowiska i klimatu. Dlatego sprawą szczególnie
pilną pozostaje stworzenie otoczenia prawnego, w którym lokomotywą rozwoju gospodarczego stanie się synergiczny rozwój w trójkącie:
❚ energetyka oparta na OZE i zielonym wodorze,
❚ infrastruktura sieciowa zintegrowana sieciami transmisji danych
klasy przemysłowej,
❚ przemysł 4.0 wspierający sieciową GOZ.
Synergia rozwoju w tych sektorach i wynikające z niej modele
biznesowe zdeterminują ramy prawne, jakie będą obowiązywały
w krajach o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Zatem
dostosowanie się do tych wymagań jest warunkiem koniecznym
utrzymania się w tym gronie. Samorząd gospodarczy ma obowiązek
odrzucać utopijne wizje przyszłości Polski i powinien zrobić wszystko, by Polska stała się członkiem kształtującego się właśnie nowego
klubu państw dobrobytu.
Kierując to zaproszenie do wszystkich organizacji samorządu
gospodarczego oraz przedsiębiorstw wyrażamy przekonanie, że
środowisko przedsiębiorców to społeczność aktywna i kreatywna.
Jako organizator 15 FG TIME podejmiemy wyzwanie polegające na
uruchomieniu projektu, w ramach którego przetworzymy otrzymane propozycje na koncepcje systemu kształtowania strategii gospodarczej z mechanizmami wymuszającymi jej realizację. Tylko w ten
sposób Polska będzie mogła wyjść z dryfu, w którym ugrzęzła i trwa.
Kolejny raz zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu przedsiębiorców, poświęconym budowie i realizacji skutecznych strategii
i programów digitalizacji europejskiego przemysłu i infrastruktury.
Mamy potencjał i możliwości, by włączyć się w działania na rzecz wykorzystania efektu skali powstającego w procesie integracji przemysłu
cyfrowego UE.

will cause the loss of competitiveness. Negotiations leading to
consistency of goals between individual branches need readiness
to compromise, i.e. need to show solidarity and mutual trust
based on a long-term community of interests. We need rules for
negotiations that will be carried within a determined timeframe,
and that will be based in a formally defined mediation platform
- one that enables compromising and mitigating effects of the
conflict of interests. This will allow us to launch mechanisms of
synergies between business models of enterprises coming from
different branches.
We suggest that every proposition includes a list of obstacles,
reduction of which will allow Polish entrepreneurs to transfer
towards digital technologies faster, in particular towards those that
limit negative impacts on climate and environment. Propositions
of changes in the legal environment reducing these obstacles will
be especially valuable, even more if accompanied by the impact
analysis of these changes onto business models of entities from
outside the sector.
The community of entrepreneurs is aware of the fact that in the
coming 20 years the digital transformation will transform all areas
of economies, societies and states on an incomparably higher level
than it was done in the last two decades. Hence, a new economic
system will arise, basing on networks and industry 4.0, in which
the legal framework will eliminate from the market enterprises
and technologies harmful for climate and environment in a faster
and more efficient way. This is the reason why it is especially urgent
to create a legal environment, where the engine of economic
development will be created by synergy of three elements:
❚ Energy production based on renewable energy sources (RES) and
on green hydrogen,
❚ Network infrastructure integrated with networks of industrial-grade data transmission,
❚ Industry 4.0 supporting network of circular economy.
Development synergy in these sectors, as well as business
models resulting from it, will determine legal framework applicable
in the countries with the highest level of economic development.
Therefore, adjustment to these requirements becomes an indispensable condition to stay in this circle. Economic local government needs to reject utopic visions of Poland’s future and should
do everything possible to make Poland a member of currently
forming new association of states of prosperity.
By sending this invitation to all organizations of economic
local government, as well as to all the enterprises, we show that
we strongly believe, that the business community is active and
creative. As the organizer of the 15th TIME EF we will take up the
challenge of initializing the project, within the framework of which
we will process propositions for system of shaping the economic
strategy, that would also include mechanisms forcing its implementation. For Poland this is the only way to escape the drift that
it got trapped in.
Again, I warmly invite you to participate in the meeting of entrepreneurs, dedicated to the development and implementation of
effective strategies and programmes for digitalization of European
industry and infrastructure. We have potential and abilities to join
the efforts and to benefit from the economies of scale that emerge
in the process of integration of EU digital industry.
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Transformacja cyfrowa
– strategia i budżetowanie
vs, rozliczanie
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- strategy and budgeting
vs, accounting
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Digital economy

Przemysł 4.0
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Płatności cyfrowe
Digital payments

Cyfrowy rynek medialny
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ZOSTAŃ PARTNEREM FORUM

BECOME A FORUM PARTNER

■ Forum FGTIME – to największe spotkanie sektora ICT

■ FGTIME Forum – is the largest meeting of the ICT sector

w rejonie CEE
■ Od ponad 15 lat wspólnie tworzymy neutralną platformę

wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy

in the CEE region
■ For over 15 years, we have been creating a neutral

information exchange platform, experience and
knowledge

■ Forum jest inicjatywą największych krajowych

i zagranicznych organizacji przedsiębiorstw,
stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych,
regulatorów na rzecz ustanowienia cyfrowego ładu
gospodarczego UE
■ Ponad 30 lat doświadczenia w budowaniu dialogu

na rzecz cyfrowej gospodarki
■ Dołącz do nas – podziel się swoimi kompetencjami,

doświadczeniem. Weź odpowiedzialność i udział
w budowie Cyfrowej Gospodarki Unii Europejskiej
■ Korzyści z udziału w Forum – umocnienie marki,

promocja w międzynarodowym środowisku, pozyskanie
nowych kontaktów biznesowych, elastyczna możliwość
promocji, wymiana doświadczeń i wiedzy

■ The Forum is an initiative of the largest domestic

and foreign organizationsenterprises, professional
associations, chambers of commerce, regulatorsto
establish an EU digital economic order
■ Over 30 years of experience in building dialogue for the

digital economyJoin us, share your competences and
experience. Take responsibility and take part in building
the Digital Economy of the European Union
■ Benefits from participation in the Forum – brand

strengthening, promotion in an international
environment, gaining new business contacts, flexible
promotion opportunities, exchange of experience and
knowledge
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