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Na ubiegłorocznym Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym zajmowaliśmy się rozwojem
naszego regionu widzianym w europejskiej perspektywie. W tym roku poszliśmy krok dalej i to samo
zagadnienie osadziliśmy w kontekście globalnym. Wynika to z tego, że we współczesnym świecie na
szanse i mechanizmy rozwojowe naszego regionu (każdego regionu!) ma bowiem wpływ to, co dzieje
się w odległych punktach globu. Trzeba więc światowe tendencje obserwować, analizować i przymierzać do naszej sytuacji. Przemiany na globalnej scenie, to przede wszystkim zmiana układu sił –
wzrost gospodarczej (a w ślad za tym i politycznej) pozycji nowych gospodarek – Chin, Indii ale też
(w mniejszej skali) Brazylii czy Turcji. Dobrze się więc stało, że na Forum gościć mogliśmy jednego ze
współtwórców brazylijskiego „cudu gospodarczego”, prof. Ladislaua Dowbora, który ze swojej perspektywy ocenił przemiany współczesnego świata. Z przytoczonych danych niedwuznacznie wynika,
że przesunięcia na globalnej scenie są jedynie wstępem do głębszych, jakościowych zmian, które
w przyszłości dotkną nie tylko układ gospodarczy i mechanizmy światowej gospodarki, ale będą miały
wpływ na przyświecające jej cele i wartości. Kryzys światowej (przede wszystkim zachodniej) gospodarki, który był przedmiotem panelowej dyskusji ekspertów, mający również społeczny i kulturalny
wymiar, jest zarówno wyrazem, jak i akceleratorem tych przemian. Jak wskazywali dyskutanci, widzieć go trzeba również jako okres pojawiania się szans rozwojowych.
W naszym regionie doskonałym przykładem ich wykorzystania jest globalna ekspansja KGHM Polska
Miedź SA – koncernu w najdosłowniejszym znaczeniu zakorzenionego na Dolnym Śląsku i świadomie
wzmacniającego związki ze swoim otoczeniem (było to przedmiotem dyskusji w grupie problemowej
poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu).
Przykład ten pokazuje bezpośrednie związki rozwoju regionalnego z globalnym kontekstem. Temat
ten jest szczególnie aktualny w związku z toczącą się na Dolnym Śląsku dyskusją nad nową strategią
regionu. Uczestnikom Forum zostały przedstawione jej główne założenia i zasadnicze rekomendacje,
a poświęcona projektowi strategii dyskusja pozwoliła głębiej wniknąć w logikę dokumentu. Stanowi
on nie tylko prawnie wymagany dokument dostosowujący funkcjonowanie regionu do nowej europejskiej perspektywy finansowej, ale też ukazujący drogę do aktywizacji endogennych czynników
rozwoju. Strategia zwraca uwagę na specyfikę subregionów (z ich unikalnymi walorami ale też specyficznymi problemami rozwojowymi). Po jej uzupełnieniu strategiami dotyczącymi poszczególnych obszarów integracji i obszarów strategicznej interwencji ma ona szansę stworzenia stabilnych warunków dobrego funkcjonowania również w dalszej perspektywie, kiedy region pozbawiony będzie
znacznego zasilania ze źródeł europejskich. Uczestnicy Forum pozytywnie ocenili przedstawiony dokument, a wyrażone w dyskusji (również w rozmowach kuluarowych) uwagi zostały wzięte pod uwagę przy pracy nad ostateczną wersja dokumentu.
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Społecznemu wymiarowi kryzysu i możliwym środkom przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom
poświęcona została dyskusja przygotowana i prowadzona przez uczestniczące w Forum panie (jest to
kontynuacja inicjatywy sprzed roku). Połączenie ekonomicznej i społecznej kompetencji z kobiecą
wrażliwością pozwoliło rzucić nowe światło na problemy rynku pracy, zabezpieczenia emerytalnego
i trwałości rodziny – a więc na najtrudniejsze problemy współczesnego świata. Istotna też była dyskusja dotycząca odnawialnych źródeł energii. Doprowadziła ona nie tylko do lepszego rozpoznania
problematyki, ale też do wyłonienia się zespołu samorządowych i biznesowych partnerów inicjującego program kompleksowego działania dla zwiększenia energetycznej efektywności w kilku dolnośląskich gminach.
Dyskusje w grupach roboczych dotyczyły społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony zdrowia oraz
współpracy nauki i biznesu. W każdej z grup jako kluczowe zagadnienie wysuwał się problem efektywnej współpracy potencjalnych partnerów oraz odpowiednich, służących temu struktur. Jest to
oczywiste w przypadku biznesowego wykorzystania osiągnięć naukowych (zasadnicza sprawa dla
wzrostu innowacyjności, a więc i konkurencyjności) naszej gospodarki.
W przypadku społecznej odpowiedzialności biznesu istotne jest nie tyle tradycyjne podejście polegające na pokrywaniu przez biznes społecznych kosztów swojego działania oraz okazywanie społecznej
wrażliwości (sponsorowanie pozytywnie odbieranych przedsięwzięć) ale jego istotniejsza rola w kreowaniu rozwoju własnego otoczenia. Skuteczne działania w tym zakresie wymagają partnerskich relacji między przedsiębiorstwami i samorządami. Ważne jest poszukiwanie przedsięwzięć korzystnych
dla obu stron, a więc ważnych społecznie a racjonalnych z biznesowego punktu widzenia. Tylko wówczas możliwe będzie uczynienie partnerstwa publiczno-prywatnego czymś więcej niż martwym zapisem w dzienniku ustaw.
Wreszcie, w odniesieniu do służby zdrowia dyskusja pokazała, że nie należy jej widzieć wyłącznie jako
działalności biznesowej. W tym obszarze mechanizmy rynkowe nie załatwia wszystkich problemów,
a przerosty konkurencyjności nie muszą służyć jakości i dostępności usług. Potrzebne jest uzupełnienie tych mechanizmów polityką zdrowotną prowadzoną na regionalnym i subregionalnym poziomie
stymulującą, tam gdzie to jest możliwe, współpracę na rzecz zwiększenia dostępności usług zdrowotnych.
Jak w poprzednich latach, w czasie Forum wręczono Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze, Dolnośląskie Nagrody Gospodarcze oraz Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą. Laureatami XXI edycji DCG
zostało 18 firm, z czego 4 po raz pierwszy. Laureatem Polsko - Niemieckiej Nagrody Gospodarczej został Michael Korff - pionier wśród inwestorów niemieckich na Dolnym Śląsku, od początku angażujący się w rozwój współpracy gospodarczej, współuczestnicząc w tworzeniu niemieckiego koła gospodarczego, a później stowarzyszenia Europa Forum.
Dolnośląska Nagroda Gospodarcza trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - jako podsumowanie ich długoletniej drogi w DCG oraz do KGHM Polska
Miedź S.A za szczególny wkład w rozwój Dolnego Śląska.
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