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Jest to seminarium, które rozpoczêliœmy trzy tygodnie temu. Odbêd¹ siê jeszcze dwa spotkania, na których
zastanowimy siê co dalej z paktem konstytucyjnym. Poprzednio skupiliœmy siê na kwestiach politycznych.
Tym razem bêdziemy zajmowaæ siê poszukiwaniem nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych kwestii spo³ecznych i
ekonomicznych.
Mamy dzisiaj wspania³e grono panelistów, których
serdecznie witam. Pan Józef Niemiec z Europejskiej
Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych, pan Artur Zawisza – partia rz¹dz¹ca, Witold Or³owski – by³y szef Zespo³u Doradców Gospodarczych Prezydenta Kwaœniewskiego i Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji
Przedsiêbiorców Prywatnych „Lewiatan”. Ró¿ne spojrzenia na kwestie dotycz¹ce tematów, o których bêdziemy dyskutowali.
Wzrost w Unii Europejskiej jest kluczowy nie tylko
dla dobrobytu obywateli, ale równie¿ dlatego, ¿e
wp³ywa na postawy spo³eczne, które kszta³tuj¹ postawy polityczne: stosunek do konstytucji, do rozszerzenia
i pog³êbienia Unii Europejskiej. Szybszy lub wolniejszy
wzrost gospodarczy ma silne reperkusje równie¿ polityczne. Silny wzrost gospodarczy stabilizuje Uniê, daje
wiêksze przyzwolenie spo³eczne na ró¿nego typu reformy. Z kolei spowolnienie wzrostu gospodarczego owocuje nieprzychylnymi postawami wobec rozszerzenia
Unii Europejskiej, liberalizacji i zmian modelu spo³ecz-

nego. Chcielibyœmy rozwa¿yæ kilka kwestii. Jakich reform wymaga Unia? Czy te reformy mog¹ doprowadziæ
do wzrostu gospodarczego na naszym kontynencie?
Jaki wp³yw wzrost gospodarczy mo¿e mieæ na ceniony
przez Europejczyków model spo³eczny? Mo¿e mówienie o modelu spo³ecznym jest ju¿ histori¹ i teraz nale¿y
mówiæ o poszczególnych rozwi¹zaniach spo³ecznych,
które maj¹ bezpoœredni zwi¹zek ze wzrostem gospodarczym i go intensyfikuj¹? Bardzo wa¿ne jest osadzenie
tej debaty w w¹tku Traktatu Konstytucyjnego. Do jakiego stopnia te kwestie bêd¹ wp³ywa³y na przyjêcie traktatu oraz na stosunek do Konstytucji? Istniej¹ tak¿e
psychologiczne kwestie zwi¹zane z Konstytucj¹.
W Wielkiej Brytanii uwa¿ano, ¿e Konstytucja ma
charakter socjalistyczny, we Francji, ¿e jest ona bardzo
neoliberalna i w zwi¹zku z tym nale¿y j¹ obaliæ.
Nasza dyskusja jest jeszcze dodatkowo aktualna
w zwi¹zku z debat¹ wokó³ dyrektywy Bolkensteina.
Witold Or³owski napisa³ artyku³ do „Gazety Wyborczej” na ten temat, komentuj¹c to wydarzenie. Pan, panie poœle, bêdzie móg³ nam powiedzieæ dlaczego, mimo
¿e wydawa³o siê, ¿e jest to korzystna zmiana dla naszych przedsiêbiorców, PO i PiS oponowa³y w Parlamencie Europejskim.
Na poprzednim spotkaniu by³ bardzo silny kontrast
pomiêdzy tym co mówi³ Marek Cichocki oraz pose³ Rokita. Pojawi³ siê pogl¹d, ¿e lepiej dla Europy jest zamkn¹æ
oczy i wiêcej nigdy s³owa na „k” nie powtarzaæ, po czym
nast¹pi³a natychmiast ratyfikacja Konstytucji w dwóch
krajach. Wczoraj czy przedwczoraj CBOS wyda³ komu-
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nikat na temat stosunku Polaków do Unii Europejskiej,
w którym stwierdzi³, ¿e nigdy jeszcze w historii Polski
nie by³o jeszcze tak dobrej oceny integracji europejskiej.
Nie akceptujemy tego, co siê wydarzy³o, nie akceptujemy
negocjacji i ca³ego tego procesu. Wszystkie te fakty wydaj¹ mi siê warte przedyskutowania.
Bardzo proszê mo¿e zaczniemy – panie poœle.

ARTUR ZAWISZA,
Prawo i Sprawiedliwoœæ
Bardzo dziêkujê za zaproszenie do dyskusji. Pojawi³o siê pytanie o zwi¹zek projektowanego Traktatu
Konstytucyjnego z wzrostem gospodarczym w Europie.
Wydaje mi siê, ¿e jest to zwi¹zek iluzoryczny. Nie jest
oczywiœcie tak, ¿e integracja europejska jako proces nie
wp³ywa³a pozytywnie na rozwój gospodarczy krajów i
ca³ego kontynentu, bo oczywiœcie wp³ywa. Jednak formu³a Traktatu mia³a zgo³a inne cele, inne brzmienie i
szczerze mówi¹c trudno mi zauwa¿aæ g³êboki zwi¹zek
miêdzy tymi dwoma zagadnieniami, choæ oczywiœcie
na peryferiach tego zagadnienia, wiele takich zwi¹zków
by³o podnoszonych. Notabene trzeba trzymaæ siê tezy, z
któr¹ byæ mo¿e nie wszyscy siê zgodz¹, ¿e Traktat Konstytucyjny w tej formie jest passe, ¿e ju¿ go nie ma i nie
bêdzie. To oczywiœcie nie wyklucza powrotu do powa¿nej dyskusji obywatelskiej z udzia³em przedstawicielstw narodowych a nie magicznego konwentu w tej
sprawie. To narodom Europy trzeba tê sprawê powierzyæ, aby zabra³y siê do niej m¹drzej, bo jak widaæ po
efektach wystarczaj¹co m¹drze siê nie zabra³y. Pytamy
o solidarnoœæ i konkurencyjnoœæ. Najprostsza formu³a,
byæ mo¿e sama w sobie niewiele mówi¹ca, jest taka, ¿e
trzeba solidarnoœci europejskiej tam, gdzie jej potrzeba
i konkurencyjnoœci europejskiej tak¿e tam, gdzie jej potrzeba. Nie ma jednolitej formu³y, która by³aby w stanie
daæ przewagê którejœ z tych recept. Natomiast zastrzec,
¿e pewnie o czymœ innym myœlimy, kiedy mówimy
o solidarnoœci europejskiej, a o czymœ innym, gdy mówimy o narodowych programach politycznych. Ja wywodzê siê z ugrupowania, które program Polski solidarnej postawi³o na pierwszym miejscu w swojej kampanii wyborczej. To w ¿adnym razie nie przeszkadza nam
byæ zwolennikami wszelkich prokonkurencyjnych rozwi¹zañ w skali kontynentu europejskiego. Krótko
mówi¹c, dobrze jest, je¿eli poszczególne spo³eczeñstwa
wybieraj¹ modele ¿ycia i nie ma tej europejskiej urawi³owki i jeœli ktoœ dla siebie wybierze model solidarny
no to proszê bardzo. Z mojego punktu widzenia, tak¿e
jako przewodnicz¹cego komisji gospodarki w Sejmie,
kiedy mówimy o wzroœcie gospodarczym w Europie,
wydaje siê, ¿e istniej¹ znakomite instrumenty pozakon-
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stytucyjne, nie zwi¹zane z projektowanym, odrzuconym traktatem, które ten wzrost maj¹ szanse wspomagaæ. Jest Pakt Stabilizacji Wzrostu, który jest lub ma byæ
realizowany przez poszczególne kraje, s¹ wyraŸne kryteria z Maastricht. Jest Strategia Lizboñska, która co prawda ma dosyæ luŸn¹ formu³ê, ale jest bodaj najg³êbszym
spojrzeniem na mo¿liwoœæ nowego otwarcia spo³ecznego w Europie tzn. odejœcia starych narodów Europy od
„ciepe³ka”, w którym ¿yj¹ i przejadania bogactwa wytworzonego przez przesz³e pokolenia, z czym ewidentnie w wiêkszoœci krajów mamy do czynienia. Mamy tak¿e narodowe aplikacje Strategii Lizboñskiej w postaci
krajowych planów reform, które zosta³y przyjête przez
Rz¹d tak¿e w Polsce w grudniu zesz³ego roku. Jako
przewodnicz¹cy Komisji wnioskujê o debatê plenarn¹
w Sejmie nad tym programem. A wiêc pakt stabilizacji
wzrostu, strategia lizboñska i krajowe plany reform.
Czego chcieæ wiêcej dla wzrostu gospodarczego?
Zbli¿aj¹c siê do konkluzji, my rzeczywiœcie jesteœmy
w szczególnym, feralnym momencie po przyjêciu takiej
„mydlanej” dyrektywy us³ugowej. Owszem w Polsce
by³o pe³ne poparcie wszystkich czy prawie wszystkich,
a na pewno wszystkich parlamentarnych si³ politycznych w kraju dla oryginalnego brzmienia dyrektywy
us³ugowej. Poprzedni i obecny Rz¹d mia³ identyczne
w tej sprawie stanowisko, natomiast ró¿nica by³a zgo³a
techniczna. Mamy do czynienia z „oszukan¹” dyrektyw¹ us³ugow¹, w której jej rdzenny postulat, a wiêc zasada kraju pochodzenia, zosta³a odrzucona w wyniku
negocjacji, prowadzonych notabene przez dwóch przewodnicz¹cych najwiêkszych frakcji wywodz¹cych siê
z jednego du¿ego kraju starej Unii. Wszyscy pos³owie
Prawa i Sprawiedliwoœci, wiêkszoœæ, jak rozumiem,
pos³ów europejskich Platformy Obywatelskiej, podjêli
decyzjê o g³osowaniu przeciw tej „mydlanej” czy „oszukanej” dyrektywie, która zosta³a przyjêta w takiej formule. Faktem jest, ¿e ca³ej tej sprawie towarzyszy zestaw ró¿nych nieporozumieñ. Ja osobiœcie by³em dosyæ
negatywnie poruszony widokiem dzia³aczy polskiej
„Solidarnoœci”, którzy w Brukseli, mo¿e niezbyt
ochoczo, ale protestowali przeciwko dyrektywie.
LKB: Ale w jaki sposób poruszony?
AZ: Poruszony negatywnie, poniewa¿ obok Piotra
Ikonowicza, którego bym siê tam spodziewa³, widzia³em
pana Kubowicza z „Solidarnoœci” oœwiatowej. Nie ukrywam, ¿e to z³e zestawienie. Europie jest potrzebny wzrost
gospodarczy. Najlepsz¹ drog¹ do niego jest konkurencyjnoœæ w gospodarce, a solidarnoœæ w pewnych procesach
politycznych jak na przyk³ad nowa czy wspólna polityka
energetyczna – postulat polskiego rz¹du stawiany na forum europejskim, czy polityka wschodnia w jej bardzo

szerokich wymiarach. Tam gdzie mówimy o gospodarce
potrzeba konkurencyjnoœci. Gdyby Traktat Konstytucyjny
prowadzi³ do harmonizacji podatków w Europie, a takie
zastrze¿enia siê pojawi³y, jest to ju¿ wystarczaj¹cym powodem dla odrzucenia tego Traktatu. Oczywiœcie jest pytania o model spo³eczny, ja dzisiaj nie rozstrzygnê, bo jest
to kwestia zbyt powa¿na. Ze swojej strony tylko tyle powiem, ¿e warto do koñca rozumieæ to pojêcie. To nie jest
uwaga pod adresem naszej przewodnicz¹cej, ale mia³em
okazjê kilkanaœcie dni temu uczestniczyæ w jednej z brukselskich sesji dotycz¹cej krajowych planów reform,
wzrostu gospodarczego. Wielu mówców, nieco sceptycznych wobec zasad Strategii Lizboñskiej, opowiada³o siê
twardo za europejskim modelem spo³ecznym, w którym
Europejczykom przypada i wypada ¿yæ. Jednak ¿aden
z tych mówców nie mówi³ o kryzysie ¿ycia w Europie,
o kryzysie ludnoœciowym na kontynencie europejskim
i uwa¿a³, ¿e mo¿na mówiæ o modelu spo³ecznym bez zagadnieñ rodziny i dzieci. Oznacza to, ¿e istniej¹ g³êbokie
nieporozumienia w tej materii, a w istocie w rozumieniu
politycznej poprawnoœci i definiowania jej zgodnie z kanonami europejskiego modelu spo³ecznego. Konkluduj¹c:
o konstytucji w tej wersji trzeba chyba zapomnieæ. Mamy
natomiast Pakt Stabilizacji Wzrostu, Strategiê Lizboñsk¹
oraz krajowe plany reform. Jest a¿ nadto do zrobienia
¿eby wzmocniæ wzrost gospodarczy.
LKB: Bardzo dziêkujê.
Czy ja dobrze zrozumia³am, ¿e Pan mówi: konkurencyjnoœæ w Europie tak, natomiast modele spo³eczne s¹
krajowe i ka¿dy kraj sam tworzy system konkurencyjnej
Europy. Model socjalny czy spo³eczny ka¿dy kraj sobie
dobiera, poniewa¿ s¹ to sprawy czysto krajowe i w³aœciwie nie ma co mówiæ o jakimœ europejskim modelu.
AZ: Z grubsza tak, choæ pewnie da³oby siê to bardziej niuansowaæ, ale w tym momencie nie chcê nadmiernie zabieraæ czasu.
LKB: Czyli solidarnoœæ dotyczy³a by polityki energetycznej, polityki wschodniej?
AZ: I paru innych, to tak przyk³adowo.
LKB: Natomiast nie by³aby sfer¹ dotycz¹c¹ kwestii
spo³ecznych.
AZ: Ale to te¿, ¿ebyœmy siê dobrze rozumieli, mówiê
o przedstawicielu ugrupowania które opowiada siê za
Polsk¹ solidarn¹, natomiast...
LKB: Mnie ciekawi czy ta wizja Polski solidarnej
przenosi siê wy¿ej – na solidarnoœæ dotycz¹c¹ pewnych
spraw, grup spo³ecznych w Europie.

AZ: Je¿eli mo¿na nieorganicznie, m¹drze i rozwojowo iœæ ku temu, to tak, ale je¿eli europejski model
spo³eczny ma byæ synonimem garstki biurokratycznych
rozwi¹zañ, to powiem szczerze, szkoda gadaæ.
LKB: Uwaga o dzieciach. Mo¿e inne kraje nie maj¹
takiego problemu z rodzinami, z dzieæmi jak w Polsce?
Polska ma najni¿szy poziom rozrodczoœci w Europie,
natomiast Francja, Szwecja maj¹ wy¿szy poziom.

JÓZEF NIEMIEC,
„Solidarnoœæ”
Dziêkujê za to zaproszenie i cieszê siê, ¿e uda³o mi
siê zd¹¿yæ na to ciekawe spotkanie. Dla nas dla
zwi¹zkowców jest to… czêœæ szerszej debaty w ca³ej Europie, która toczy siê od wielu lat. Ostatnio zosta³a przede wszystkim sprowokowana przez Blaira, który unikaj¹c rozwi¹zañ dla Europy o które apeluje pan pose³
Zawisza, próbowa³ rozmawiaæ o ogólnych sprawach
modelu spo³ecznego. My uwa¿amy, ¿e taka debata jest
potrzebna i wynika to nie tylko z tego, ¿e mam takie
przekonanie o solidarnoœci, dla której to by³a istota naszego dzia³ania. Nie widzieliœmy tego tylko w wymiarze ograniczonym granicami Polski, widzieliœmy to
w szerszym wymiarze. S¹dzimy, ¿e we wspó³czesnym
œwiecie nie mog¹ istnieæ wysepki solidarnoœci bogactwa, poniewa¿ bêd¹ one podlegaæ olbrzymiej presji, co
dzieje siê ju¿ teraz. Je¿eli poszukuje siê rzeczywistej
solidarnoœci, trzeba wychodziæ po za granice, po za
swoje op³otki. Jest to pogl¹d podzielany przez Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych, która
twierdzi, ¿e w Europie, je¿eli popatrzymy na niektóre
sektory, rynek pracy jest ju¿ w du¿ej mierze europejski.
Sektor turystyczny, budownictwa w du¿ej mierze musi
mieæ normy i rozwi¹zania europejskie. Je¿eli chcielibyœmy je ograniczyæ tylko do rozwi¹zañ krajowych, które
mia³yby ze sob¹ konkurowaæ, to ten proces by siê nie
powiód³. Ju¿ kilka lat temu podjêto próby znalezienia
takich norm, które z jednej strony umo¿liwiaj¹ konferencjê, ale z drugiej strony, chronicie dziedziny, które s¹
istotne ze wzglêdu na potrzeby obywateli poszczególnych krajów cz³onkowskich. Zaraz wyjaœniê to na
przyk³adzie.
Pierwsza ró¿nica w naszym podejœciu to fakt, ¿e
w globalizuj¹cym siê coraz bardziej œwiecie, rozwi¹zañ
nie mo¿na szukaæ tylko, je¿eli chcemy mieæ solidarne
kraje wewn¹trz, nie mo¿na szukaæ tylko w tych krajach,
bo to bêdzie niewystarczaj¹ce. Druga dotyczy Konstytucji. Zgodzi³bym siê z twierdzeniem, ¿e Traktat Konstytucyjny jest martwy. Trudno mi wyobraziæ sobie, ¿e
Francja w ci¹gu roku czy pó³tora zmieni³aby swoje zda-
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nie, przy obecnym poziomie obaw, frustracji i podzia³ów politycznych w partiach i grupach politycznych. Traktat ten musia³by uzyskaæ jeszcze akceptacjê
w Polsce, Wielkiej Brytanii, co wydaje siê nierealne.
Trzeba szukaæ jakichœ innych rozwi¹zañ. Potrzeba debaty o tym, jaka ma byæ Europa. Ile konkurencji? Ile solidarnoœci? Ta debata ma znaczenie, bo wynik g³osowania w referendum we Francji w du¿ej mierze wynika³
z obawy o przysz³oœæ. Wynika³ z tego, ¿e gospodarka
francuska stoi w miejscu, mimo, ¿e poszczególne przedsiêbiorstwa i sektory gospodarki maj¹ niez³e wyniki.
W skutek globalizacji problem zatrudnienia i jego jakoœci zyska³ olbrzymie znaczenie. To nie jest nowy problem. S³ysza³em takie obawy ju¿ piêæ, szeœæ lat temu.
Referendum, w którym obywatele mieli szansê siê wypowiedzieæ, by³o w szczególny sposób ich wyrazem.
Obawy i strach wynikaj¹ z braku poczucia bezpieczeñstwa. Jest on dosyæ powszechne w wielu krajach europejskich, nie we wszystkich, jednak w tych, które nadaj¹
tempo rozwojowi Europy. Polska czy parê innych krajów europejskich, mo¿e chwaliæ siê dobr¹ dynamik¹
rozwoju. To jest wspaniale i to nas cieszy. Dobrze, ¿eby
ona by³a jeszcze wiêksza. Natomiast gdy patrzymy na
wyniki europejskie, to tak naprawdê decyduj¹ wyniki
Niemiec. Niemiec i jeszcze kilku najwiêkszych krajów. I
tam akurat strefa Euro, te wyniki maj¹ mniejsze
znacznie.
Pewnie trzeba sobie zadaæ pytanie, co siê dzieje w
strefie Euro? I to jest zapewne osobna kwestia. Myœlê, ¿e
pan profesor Or³owski nie ma kompetencji do wypowiadania siê na ten temat. Dla nas zwi¹zkowców, niebezpieczne jest to, ¿e w tym procesie poszukiwania modelu na przysz³oœæ dominuje jedno, jednolite myœlenie.
Zwi¹zki zawodowe i ja osobiœci podobnie podchodzimy do tego. ¯yliœmy w jednolitym myœleniu w czasach
komunizmu i jest to bardzo niebezpieczne. Teraz w Europie dominuje kurs na liberalizm, nawet wœród socjaldemokracji europejskiej z ró¿nych krajów – wystarczy
popatrzeæ na program Blaira. Za chwilê us³yszymy pochwa³ê liberalizmu, jestem przekonany ¿e, ekonomiœci,
pan profesor pewnie te¿ do³o¿y do tego jakiœ kamyczek.
Ten brak alternatywy w Europie jest trochê niepokoj¹cy. Tak naprawdê Europejczycy w przeciwieñstwie
do innej czêœci œwiata jednak s¹ przywi¹zani do du¿ego
poczucia bezpieczeñstwa. To jest kwestia tradycji, wartoœci, wymiany, jaka tu siê toczy. My jako zwi¹zkowcy
nie obawiamy siê zmian. Wiemy, ¿e globalizacja jest
nieunikniona. To jest proces, który po prostu trwa. Natomiast powinniœmy siê wszyscy wspólnie zastanawiaæ,
w jaki sposób znaleŸæ równowagê w Europie miedzy
rozwi¹zaniami liberalnymi a solidarnoœci¹? Je¿eli poszukujemy rozwi¹zañ to w Europie mo¿emy je znaleŸæ.
Niektóre kraje nie radz¹ sobie, ale musimy pamiêtaæ, ¿e
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je¿eli patrzymy w d³u¿szej perspektywie, to tempo
rozwoju Europy w sumie nie odbiega³o od rozwoju
amerykañskiego.
Z SALI: A Chiny?
JN: Chiny to jest osobna sprawa. I pewnie wrócimy,
to jest te¿ pewien moment w rozwoju i Europa musi na
to zadanie odpowiedzieæ. Ale tak czy inaczej globalizacji siê nie boimy. Wiemy, ¿e z Chinami te¿ trzeba siê
zmierzyæ. Natomiast ograniczanie zdobyczy socjalnych, obni¿anie p³ac w celu konkurowania z Chinami
nie jest dobrym rozwi¹zaniem. W ten sposób nie wygramy z Chiñczykami, oni zawsze bêd¹ lepsi. Wiêc musimy mieæ na tyle inwencyjnoœci, ¿eby znaleŸæ inn¹ drogê,
a te drogi s¹ ró¿ne. My twierdzimy, ¿e po pierwsze, je¿eli szukamy w Europie odpowiedzi, to ta odpowiedŸ
nie mo¿e byæ tylko krajowa, musi byæ ona na poziomie
europejskim. Niepokoi nas, ¿e w takich krajach jak
Francja powraca siê do budowania barier. Zreszt¹ dzieje
siê to nie tylko we Francji, bo przecie¿ okresy przejœciowe na swobodê przep³ywu pracowników na Zachód
wynikaj¹ z takiej postawy. Doskonale wiemy, ¿e te bariery to jest tylko pójœcie na ³atwiznê przez polityków,
czasami zwi¹zkowców, bo te ograniczenia niczego nie
rozwi¹zuj¹. I takie stanowisko jak EKZZ-tu. Uwa¿amy,
¿e nie powinno byæ tych barier. Czego natomiast oczekujemy? Tworzenia instrumentów europejskich, które
zabezpiecza ich podstawowe interesy. Je¿eli wzmaga
siê migracja pracowników, to takich rozwi¹zañ trzeba
poszukaæ. Takim rozwi¹zaniem w sferze pracy, które
zosta³o wdro¿one ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych,
by³a dyrektywa o oddelegowaniu pracowników. Wprowadza³a ona pewien mechanizm zabezpieczenia rynków krajów, ¿eby nie doprowadziæ do tego, ¿e pracownicy wyjad¹ tylko z tych krajów gdzie p³ace s¹ bardzo
niskie. Ustalono, ¿e jest pewien minimalny poziom socjalny wynagrodzeñ, warunków pracy, który musi byæ
stosowany, równie¿ przez tych, którzy przemieszczaj¹
siê z innego kraju. Jest to rozwi¹zanie, które jakoœ funkcjonowa³o. Ma swoje b³êdy, ale uwa¿amy, ¿e takich
rozwi¹zañ powinno byæ wiêcej. Je¿eli domagamy siê
swobody przep³ywu pracowników, ¿eby u³atwiæ
przedsiêbiorstwom konkurencjê, to trzeba wprowadziæ
jeszcze inne rozwi¹zania. Chcemy, ¿eby w takich sektorach jak agencje pracy tymczasowej, które rozwijaj¹ siê
w Polsce, a w Holandii jest to ju¿ ok. 8% gospodarki, zosta³y wprowadzone rozwi¹zania europejskie poniewa¿
te przedsiêbiorstwa nie dzia³aj¹ ju¿ tylko w jednym kraju. Czyli mówimy – je¿eli wychodzimy po za granicê
kraju, to nale¿y poszukiwaæ rozwi¹zañ europejskich.
Chcia³em tak¿e nawi¹zaæ do dyrektywy us³ugowej.
Sprowokowa³a mnie refleksja pana pos³a, ¿e z przykro-

œci¹ obserwowa³ Polaków. Wydaje mi siê, jest ¿e to naturalne. Po pierwsze, je¿eli chcemy, ¿eby rynek europejski funkcjonowa³, to przedsiêbiorstwa powinny byæ
równo traktowane, a zasada kraju pochodzenia w takiej
formie, jak¹ zaproponowa³a Komisja doprowadzi³a by
do tego, ¿e niektóre przedsiêbiorstwa uzyskiwa³yby olbrzymi¹ przewagê, ze wzglêdu na du¿o ni¿szy zakres
regulacji w ich kraju. Pozwala³oby im to na ³atwiejsze
operowanie na terenie innego kraju. Jednak nie to by³o
dla nas najwa¿niejsze, lecz fakt, ¿e tak sformu³owana
zasada kraju pochodzenia stanowi³a zagro¿enie dla interesów konsumentów oraz dla pracowników, poniewa¿ jej stosowanie mog³oby przenieœæ siê na sferê, która
by³a uregulowana innymi przepisami, zabezpieczaj¹cy
minimalny poziom europejskiej konkurencji. To by³ powód naszego sprzeciwu. Polski rz¹d a¿ tak zasadniczo
siê nie ró¿ni w tej ocenie z nami, to jest tylko kwestia
prezentacji. Je¿eli popatrz¹ Pañstwo na dokumenty polskiego rz¹du, to uwa¿a on, ¿e je¿eli chodzi o ochronê
zdrowia i us³ugi zdrowotne, to nale¿y ten sektor inaczej
potraktowaæ. Co nie znaczy, ¿e jest on pozbawiony konkurencji. Je¿eli chcemy, Polska mo¿e siê zdecydowaæ na
otwarcie go na konkurencjê, natomiast nale¿y go traktowaæ inaczej. By³o jeszcze kilka innych dziedzin, które
rz¹d w ten sposób ocenia³. Jest to miedzy innymi stosowanie prawa miêdzynarodowego tak zwanych Konwencji Rzymskich, co zosta³o ju¿ za³atwione. Doda³bym jeszcze taki element: chcieliœmy trochê wiêcej zmian ni¿
tego oczekiwa³ Polski Rz¹d, który uwa¿a³, ¿e konsumentów trzeba lepiej chroniæ przed zasad¹ kraju pochodzenia. Takie stanowisko jest powszechnie podzielane
w Europie. Czyli te modyfikacje, które zosta³y wprowadzone, naszym zdaniem odpowiadaj¹ naszej idei, czyli
godzenia konkurencyjnoœci, wiêkszego otwarcia rynków z zabezpieczeniem solidarnoœci nie tylko w skali
kraju, ale w skali europejskiej.
Dwie uwagi dodatkowe. Otó¿, mówi³em ju¿, ¿e widzimy to w skali globalnej i uwa¿amy, ¿e je¿eli mówimy
o solidarnoœci w Europie i konkurencyjnoœci Europy to
musimy te¿ domagaæ siê, aby Europa respektowa³a
w stosunkach z innymi krajami, z innymi czêœciami
œwiata. Debaty o liberalizacji handlu miêdzynarodowego, powinny uwzglêdniæ te¿ specyfikê europejsk¹.
Mamy rozbudowany system ochrony spo³ecznej, którego przecie¿ nie chcemy siê pozbyæ. Nikt jakoœ siebie nie
widzi w perspektywie braku powszechnie finansowanych systemów opieki zdrowotnej czy emerytalnej,
a przecie¿ w Ameryce jest inaczej. Je¿eli popatrzymy na
krytykê systemu europejskiego, ¿e jest zbyt drogi, ¿e
przejadamy jak tu pan pose³ to sformu³owa³ swoje bogactwa, odnosz¹c to do starych krajów, bo my nie
mamy czego przejadaæ bo zosta³o to przejedzone wczeœniej, w innych czasach, to poziom wydatków obecnie

w Stanach Zjednoczonych na ochronê spo³eczn¹, a na
ochronê zdrowia w szczególnoœci, jest zbli¿ony do poziomu europejskiego. Natomiast efektywnoœæ jest znacznie gorsza bo jest to system prywatny nie oparty na
solidarnoœci. St¹d mówimy – Europa musi patrzeæ na to,
¿e ma swoj¹ specyfikê i musi j¹ te¿ uwzglêdniaæ w handlu miêdzynarodowym. Wielu specjalistów pcha Europê w zliberalizowanie totalne, œwiatowe i wtedy rzeczywiœcie to zagro¿enie ze strony Chin jest wiêksze. Przemys³ tekstylny jest tu najlepszym przyk³adem ale mo¿e
to dotyczyæ innych dziedzin. Zreszt¹ wiêksze zagro¿enie jest ze strony Hindusów, bo Indie w ramach procesów demokratycznych mog¹ d³ugofalowo lepiej wykorzystaæ swoj¹ przewagê i wykszta³cenie swojego
spo³eczeñstwa. Wiêc równie¿ w skali œwiatowej chcielibyœmy uwzglêdniaæ ten model socjalny. Gdzie szukaæ
przyk³adów, bo o tym wspomnia³em. W Europie, w krajach nordyckich, ró¿nie one sobie radz¹ w tej chwili, ale
dla nas dobrym przyk³adem jest to, co osi¹gniêto w Danii. Mamy tam bardzo du¿¹ elastycznoœæ, ale te¿ bardzo
wyraŸn¹ i siln¹ opiekê, ochronê dla pracowników
i spo³eczeñstwa. To siê daje pogodziæ i daje dobre wyniki. Oczywiœcie jest tu potrzebnych szereg warunków,
które musz¹ byæ spe³nione i byæ mo¿e póŸniej w debacie
do tego wrócimy. Faktem jest, ¿e kilka krajów europejskich sytuuje siê w czo³ówce krajów najdynamiczniej
rozwijaj¹cych siê, a zatem s¹ to kraje, gdzie istnieje
solidarnoœæ. Dla Europy to powinien byæ przyk³ad i my
uwa¿amy, ¿e mo¿e byæ on osi¹gniêty tylko w skali ca³ej
Europy.

JEREMI MORDASEWICZ,
Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”
Je¿eli tak, to musia³bym zacz¹æ od postawienia zarzutu.
Prowadzenie dyskusji przy b³êdnych za³o¿eniach,
przy b³êdnej diagnozie rzeczywistoœci nie ma sensu.
Akurat kraje skandynawskie rzeczywiœcie rozwijaj¹ siê
szybko, maj¹ model spo³eczny, który chêtnie widzieliby
nasi zwi¹zkowcy. Tylko po pierwsze, nie rozwijaj¹ siê
szybko, bo tempo wzrostu satysfakcjonuj¹ce te kraje,
jest daleko nie satysfakcjonuj¹cy dla nas. Kraje na podobnym do polskiego poziomie wzrostu gospodarczego
musz¹ rozwijaæ siê dwa razy szybciej ni¿ kraje skandynawskie obecnie. Po drugie, w Europie nie dominuje filozofia liberalna, jak pan powiedzia³, bo brak dla niej alternatywy. Je¿eli ktoœ, mówi, ¿e w Europie dominuje filozofia liberalna, a zaraz do tego przejdê, no to chyba,
przepraszam nie wie o czym mówi. Po trzecie, tempo
rozwoju Europy nie odbiega od Amerykañskiego. To
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mo¿e powiedzieæ ktoœ, kto chyba nie widzi rzeczywistoœci? Punkt startu Ameryki w stosunku do Europy by³ radykalnie ró¿ny. Ameryka nie mia³a kapita³u, Europa
mia³a zasoby kapita³owe, Stany Zjednoczone nie mia³y
systemu edukacyjnego, Europa go mia³a, Stany Zjednoczone mia³y zerow¹ infrastrukturê, pobudowa³y autostrady na preriach, myœmy j¹ tworzyli przez kilka lat.
Mówienie, ¿e tempo wzrostu amerykañskiego jest...
Ameryka dogoni³a Europê w ci¹gu stu lat, robi¹c tyle,
ile w tysi¹c lat zrobi³a Europa. Proszê pamiêtaæ, ¿e Petersburg jest miastem m³odszym od Nowego Jorku.
Nowy Jork jest starszy od Petersburga, wiêc mówienie,
¿e tempo wzrostu w Ameryce jest podobne do europejskiego. Ja ju¿ nie chcê dalej takiej polemiki prowadziæ...
Chodzi mi o to, ¿ebyœmy byli odpowiedzialni za s³owa,
które wypowiadamy, je¿eli s¹ to stereotypy, mity nie
odpowiadaj¹ce rzeczywistoœci to ¿ebyœmy jednak je
prostowali, bo inaczej w naszym rozumowaniu dobrniemy do b³êdnego wniosku.
Teraz chcia³bym siê trzymaæ œciœle tematu „Solidarnoœæ i konkurencyjnoœæ w Unii Europejskiej”. Rzeczywiœcie zmierzamy w dyskusji do okreœlenia po¿¹danego
modelu spo³ecznego w warunkach globalizacji. Protestujê przeciwko u¿ywaniu okreœleniu „Europejski model spo³eczny”. Nie ma takiego modelu, ani w rzeczywistoœci ani ze wzglêdu na regulacje prawn¹. Po pierwsze polityka spo³eczna i polityka rynku pracy nie le¿¹
w gestii Unii Europejskiej tylko pañstw cz³onkowskich.
Po drugie w rzeczywistoœci mamy dwudziestu piêciu
cz³onków i dwadzieœcia piêæ modeli spo³ecznych, które
z grubsza mo¿na by podzieliæ na cztery grupy. Na grupê kontynentaln¹, anglosask¹, nordyck¹ i œródziemnomorsk¹. Mniej wiêcej. Oczywiœcie stosuj¹c pewne uproszczenia tak to mo¿na diagnozowaæ. Nim przejdê do
porównywania modeli i okreœlania granic solidarnoœci,
stawiam pierwsze pytanie. Czy Europa mo¿e unikn¹æ
skutków globalnej konkurencji w celu obrony modelu
pañstwa opiekuñczego? Bo to jest pytanie zasadnicze –
czy mamy wp³yw na nasze otoczenie zewnêtrzne?
I twierdzê, ¿e nie! Dlaczego tak uwa¿am? Globalizacja
gospodarki rzeczywiœcie prowadzi do nies³ychanego
zaostrzenia konkurencji, ale jednoczeœnie pozwala wykorzystaæ efekt skali i specjalizacji, co w efekcie powoduje szybszy wzrost technologiczny, wyraŸnie szybszy
wzrost gospodarczy i dynamiczny wzrost zamo¿noœci
ogó³u ludnoœci nie tylko w skali Europy, lecz ca³ego
œwiata. W zwi¹zku z tym nie da siê powstrzymaæ procesu globalizacji. Nie mo¿na go zahamowaæ równie¿ ze
wzglêdu na silne powi¹zania gospodarcze, wystêpuj¹ce
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej
a gospodarkami pañstw z innych regionów œwiata.
Z wzglêdu na korzyœci, które niesie globalizacja Europa
nie zdecyduje siê na izolacjê, szybciej siê rozpadnie.
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Oznacza to, ¿e je¿eli pojawi¹ siê tendencje do zamykania siê przed œwiatem, bo na przyk³ad nie bêdziemy
chcieli otworzyæ siê na nap³yw tekstyliów z Chin, to
wtedy pañstwa zainteresowane eksportem do Chin, samochodów, wyrobów przemys³owych, po prostu powiedz¹ dziêkujemy i mo¿emy na tym straciæ.
Teraz nale¿y rozwa¿yæ jakiego rodzaju i w jakich granicach solidarnoœæ nie obni¿y konkurencyjnoœci europejskiej gospodarki. Pamiêtaj¹c stale o tym, ¿e dzia³amy
w warunkach globalizacji, zaostrzaj¹cej siê konkurenci
i przyœpieszonego rozwoju technologii. S¹ podstawowe
dwa warunki zwiêkszenia konkurencyjnoœci i w efekcie
przyœpieszenia wzrostu europejskiej gospodarki, a to
z kolei jest warunkiem utrzymania wysokiego poziomu
¿ycia, jakiego Europejczycy oczekuj¹. Pierwszy to utworzenie rzeczywiœcie jednolitego rynku europejskiego poprzez realizacjê swobody w czterech obszarach, które
Unia przyjê³a w Traktacie: kapita³u, towarów, us³ug
i pracowników. O ile przep³yw towarów jest rzeczywiœcie w du¿ej mierze otwarty, choæ nie do koñca, bo stosowane s¹ pozaoficjalne regulacje, które go utrudniaj¹ ale
powiedzmy, ¿e jest bardzo zaawansowany. Przep³yw
kapita³u jest równie¿ zaawansowany, chocia¿ polski
rz¹d, podobnie jak inne pañstwa, nie zgadza siê na fuzje
w obszarze banków i nie chce zaakceptowaæ tego, ¿e jest
to dzia³anie monopolizuj¹ce rynek, ale w zasadzie swoboda przep³ywu kapita³u jest zaawansowana. Pozostaje
przep³yw pracowników i us³ug. Co do pracowników
wiemy, ¿e bêdziemy musieli poczekaæ 5 lat na otwarcie
tych rynków które nas najbardziej interesuj¹. Natomiast
bez otwarcia rynku us³ug, który stanowi mniej wiêcej
trzy czwarte PKB Unii Europejskiej, nie mo¿na wykorzystaæ efektu skali globalizacji, o którym mówi³em, z których korzystaj¹ Chiny i Stany Zjednoczone. W zwi¹zku
z tym Europa nie ma szans w konfrontacji z innymi regionami gospodarczymi. Tempo rozwoju krajów skandynawskich na poziomie 3% to jest tempo, które mo¿e
zadowalaæ tych, którzy zgromadzili swoje bogactwa
w przesz³oœci, ani Chiny ani Stany Zjednoczone na tym
nie poprzestan¹.
Druga sprawa, co jest nies³ychanie groŸne. Nie mo¿emy liczyæ na nap³yw inwestorów z innych regionów
do Europy w znacznej skali, je¿eli nie umo¿liwimy swobodnego przep³ywu na rynku us³ug, poniewa¿ otoczenie przedsiêbiorstw... Us³ugi dla przedsiêbiorstw s¹ jednym z podstawowych warunków lokalizacji inwestycji.
W zwi¹zku z tym Europa nie bêdzie atrakcyjna dla inwestorów z innych regionów. Drugi warunek, to zwiêkszenie innowacyjnoœci europejskiej gospodarki. Tutaj
dochodzimy do zwiêkszenia elastycznoœci rynku pracy,
co jest nies³ychanie bolesne dla niektórych jego uczestników, niektórych grup spo³ecznych. Potrzeba redefinicji pojêcia bezpieczeñstwa, o którym mówi³ pan Nie-

miec, z obecnego: „poczucie bezpieczeñstwa polega na
tym, ¿e mam stabilne d³ugoterminowe zatrudnienie”,
na dynamiczne poczucie bezpieczeñstwa mówi¹ce:
„czujê siê bezpiecznie, bo je¿eli stracê pracê to zaraz
znajdê nastêpn¹”. To zreszt¹ jest moim konikiem, przyznam siê pañstwu, bo o ile w tym drugim przypadku
mamy do czynienia czasem z bezrobociem, Amerykanie
te¿ maj¹ bezrobocie w tej chwili w granicach 5% ale bezrobocie d³ugoterminowe, te powy¿ej dwunastu miesiêcy stanowi jego tylko 10%. W Europie to jest blisko
po³owa ponad 40%. Chodzi o to, ¿e ten drugi dynamiczny model w sposób istotny zmniejsza najbardziej szkodliwe, bo prowadz¹ce do marginalizacji, bezrobocie
d³ugoterminowe. Wiêc zwiêkszenie elastycznoœci rynku pracy, przejœcie od stabilnego do dynamicznego zatrudnienia. Druga sprawa to zwiêkszenie nak³adów na
edukacjê, badania i rozwój nowych technologii za cenê
zmniejszenia transferów dochodowych. To jest kij wsadzony w mrowisko, ale jestem w pe³ny odpowiedzialny
za to, o czym mówiê. Dzisiaj transfery dochodowe dla
rencistów, emerytów, rolników, górników niestety
uniemo¿liwiaj¹ zwiêkszenie nak³adów prorozwojowych i szybszy wzrost, przy czym powiedzmy sobie
szczerze, nie s¹ to transfery od bogatych do biednych,
bo to nie ma nic wspólnego z kryterium zamo¿noœci.
Je¿eli pañstwo bêd¹ chcieli rozwiniêcia tego tematu, to
proszê bardzo.
W zwi¹zku z tym dostrzegam piêæ obszarów solidarnoœci. Solidarnoœæ w wymiarze miêdzynarodowym
powinna polegaæ przede wszystkim na umo¿liwieniu
swobodnej konkurencji na jednolitym europejskim rynku. Mam na myœli przep³yw pracowników, zniesienie
ograniczeñ w przenoszeniu firm czy barier administracyjnych, a nie finansowanie pomocy dla biednych regionów. By³em za¿enowany jak polski Rz¹d cieszy³ siê z tego, ¿e dostajemy ja³mu¿nê. Ja nie chcê! Ja chcê, ¿eby mi
umo¿liwiono zarabianie pieniêdzy na europejskim rynku. Po drugie, solidarnoœæ miêdzypokoleniowa w Europie, szczególnie w Polsce zosta³a bardzo zachwiana w
wyniku trendów demograficznych na niekorzyœæ ludzi
m³odych, co mo¿e doprowadziæ do strasznych sytuacji
szczególnie w Polsce. Mo¿emy w pewnym momencie
utraciæ m³odzie¿ niechc¹c¹ ponosiæ nadmiernych ciê¿arów. Chodzi o adekwatnoœæ sk³adek, œwiadczeñ, przywileje emerytalne. Wymaga to reformy emerytalnej
w ca³ej Europie, w Polsce jej dokoñczenia. W tej chwili,
reforma emerytalna podjêta w 1998 roku jest demontowana na naszych oczach. Ten sam problem maj¹ Francuzi i Niemcy. Po prostu wystarczy spojrzeæ... To nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e osoby starsze s¹ dzisiaj preferowane i ta solidarnoœæ spo³eczna zosta³a zachwiana. Ale
zachwiana nie w tym sensie, ¿e starszym nie pomagamy
tylko, ¿e m³odsi za to nadmiernie p³ac¹. Trzecie – solida-

rnoœæ z osobami o ograniczonej sprawnoœci jest najmniej
kwestionowana w Polsce i w innych krajach. Ten problem wydaje siê naj³atwiejszy do prze³kniêcia. Czwarte
– to jest solidarnoœæ pracuj¹cych i bezrobotnych. Oskar¿am zwi¹zki zawodowe o skrajny egoizm, obronê interesów ludzi, którzy maj¹ pracê, czasem bardzo dobr¹,
czasem wy¿sze wynagrodzenia ni¿ wskazywa³yby
na to wyniki finansowe i efektywnoœæ ekonomiczna
oraz produktywnoœæ pracy, ochronê stabilnoœci zatrudnienia.
Stawiam powa¿ny zarzut. Przecie¿ kto protestowa³
w Unii Europejskiej? Górnicy i nauczyciele. Ci którzy
nie maj¹ nic do dyrektywy us³ugowej! Poszli tam sobie
pokazaæ solidarnoœæ z… Nie by³o tam tych wszystkich,
którzy mog¹ na dyrektywie us³ugowej zyskaæ, bo
zmniejszymy bezrobocie, zwiêkszymy dochody.
Ostatnia sprawa to jest solidarnoœæ bogatych i biednych, która powinna siê przejawiaæ przede wszystkim
w wyrównywaniu szans edukacyjnych, a nie w transferach dochodowych. Powo³am siê na pewn¹ korelacjê,
która jest wyraŸnie dostrzegana. Wystêpuje silny negatywny zwi¹zek miêdzy wielkoœci¹ sfery ubóstwa a stopniem upowszechnienia wykszta³cenia œredniego. Te
kraje skandynawskie, na które siê pan powo³ywa³, to s¹
kraje nordyckie, rzeczywiœcie maj¹ 75% ludzi ze œrednim wykszta³ceniem. To jest wynik, pokazuj¹cy dlaczego
tam sfera ubóstwa jest ma³a. Kraje kontynentalne 67%,
anglosaskie 60%, a œródziemnomorskie 39. Nie ma natomiast wyraŸnej korelacji miêdzy stopniem redystrybucji dochodów za poœrednictwem bud¿etu a wielkoœci¹
sfery ubóstwa, co oznacza, ¿e du¿e transfery wcale nie
zwiêkszaj¹ sfery ubóstwa. Jak pañstwo nie wierzycie
wystarczy spojrzeæ do danych statystycznych.
Dziêkujê bardzo.

WITOLD OR£OWSKI,
NOBE
Czy móg³byœ nawi¹zaæ do podstawowego tematu, który spaja te wszystkie nasze seminaria, to znaczy do poszukiwania nowych rozwi¹zañ w Traktacie Konstytucyjnym?
Postaram siê nie mówiæ ju¿ o wszystkim, dlatego ¿e
tutaj bardzo wiele rzeczy zosta³o poruszonych i w bardzo ciekawy sposób i powiedzia³bym, ¿e nawet pañstwo ju¿, pewnie wszyscy zauwa¿yli punkty sporne,
których tutaj nie rozstrzygniemy. Nie ma sensu, ¿ebym
siê po którejkolwiek stronie siê opowiada³. Postawy zosta³y ju¿ doœæ jasno zarysowane. Natomiast rzeczywiœcie postaram siê o konkurencyjnoœci i solidarnoœci
w Europie. Oczywiœcie tego bezpoœrednio do Traktatu
w takiej formie w jakiej on zosta³ zapisany odnieœæ siê
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nie da. Po pierwsze, ten Traktat zosta³ w z³y sposób zapisany. Powiedzmy, ¿e pewnie jest to lekcja, ¿e Konstytucjê nale¿y raczej pisaæ w tradycji amerykañskiej [ang.]
a nie wynikaj¹cej z Pascala. Trzeba zapisaæ pewne jasne
zasady, a nie pozwalaæ na to, ¿e zbiera siê grupa mêdrców i pisze niezrozumia³y tekst na 500 stron, którego
malutcy nie maj¹ czytaæ. Oni maj¹ po prostu wiedzieæ,
¿e encyklopedyœci siê zebrali i powiedzieli jak ma byæ
dobrze. Ale powiedzmy, to jest sprawa tradycji. Myœlê,
¿e Konstytucjê dla Europy trzeba napisaæ w inny sposób
i rzeczywiœcie zamieœciæ w niej pewne rzeczy dotycz¹ce
gospodarki, które tak naprawdê nie znalaz³y siê w tym
Traktacie. W tym Traktacie zajêto siê przede wszystkim
instytucjami, zegarmistrzowskim ustaleniem jak maj¹
dzia³aæ urzêdy w Europie a nie zasadami funkcjonowania. Czasem te zapisy zasad funkcjonowania s¹ bardzo
proste. Pisze siê na przyk³ad, ma byæ pe³na swoboda
w dzia³alnoœci i tyle. Potem s¹dy s¹ jak w Stanach
sprzed kilkaset lat od ustalania przed orzecznictwem co
to znaczy w konkretnych sprawach „pe³na swoboda...
wszystko jedno, pe³na swoboda s³owa”. Natomiast druga sprawa, dotyczy momentu. Otó¿ ja siê absolutnie
zgadzam, zreszt¹ to ju¿ zosta³o powiedziane tak naprawdê, ¿e... Ty nawet mówi³aœ na temat ró¿nych etapów
i na temat zwi¹zków miêdzy postêpem w integracji europejskiej a sytuacj¹ gospodarcz¹ Europy. Jeœli siê temu
przyjrzeæ, to stwierdzenie, ¿e postêp w Europie, w integracji odbywa siê w sposób ci¹g³y i ¿e z roku na rok jest
trochê lepiej, jest oczywiœcie nie prawd¹. Rynek towarów w zasadzie zosta³ zliberalizowany w latach szeœædziesi¹tych, kiedy sytuacja gospodarcza by³a znakomita. Wtedy, z oporami natury politycznej, ale dosz³o
w 1973 roku, niemal rzutem na taœmê, do rozszerzenia
pó³nocnego. Potem nast¹pi³ okres stagnacji w gospodarce œwiatowej i równie¿ absolutnej stagnacji w postêpie integracji europejskiej. Wtedy narody nie chc¹ siê
godziæ na zmianê, poniewa¿ w takim momencie nie
mówi siê o dzieleniu bogactwa, tylko ka¿dy widzi to raczej jako wyszarpywanie kto ma ponieœæ wiêksze koszty kryzysu. Potem znowu mieliœmy okres od po³owy
lat osiemdziesi¹tych, miêdzy rokiem 1984 a 1985
wzglêdnego powodzenia gospodarczego Europy.
Wszystko zaczê³o siê psuæ gdzieœ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych po zjednoczeniu Niemiec, ale powiedzmy, ¿e jeszcze do roku 1993, 1994 nie by³o widaæ tego.
Znowu mieliœmy fazê rozszerzeñ, postêpuj¹c¹ integracjê. Wtedy zosta³ doprowadzony do koñca proces liberalizacji rynku towarów, ale przede wszystkim wtedy
by³ prze³om, jeœli chodzi o swobodê przep³ywu kapita³u
a us³ugi zosta³y pominiête. Czy teraz jest ten moment,
w którym Europa jest gotowa podj¹æ tê œmia³¹ decyzjê?
Pewnie jest najgorszy, bo dopóki… i mówiê to nie dla
tego, ¿e ja nie chcia³em, ¿eby ta decyzja nie zosta³a pod-
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jêta, tylko oceniam realistycznie. Prawdopodobnie teraz
szanse na prze³omowe porozumienie liberalizuj¹ce rynek us³ug jest ma³o prawdopodobne. Stanowi on dwie
trzecie ca³oœci i w zwi¹zku z tym ma ogromny zwi¹zek
z zatrudnieniem, czyli krótko mówi¹c z tymi wszystkimi dziedzinami, które najbardziej niepokoj¹ zw³aszcza
zachodni¹ Europê, ze wzglêdu na coœ w rodzaju recesji
czy prawie recesji, która panuje od dziesiêciu lat w³aœciwie w Europie Zachodniej. Trzeba oczywiœcie przeæ
w tê stronê. Natomiast czy prze³om zostanie osi¹gniêty
do czasu dopóki sytuacja gospodarcza Zachodniej Europy nie ulegnie wyraŸnie poprawie, to ju¿ mo¿na mieæ
swoje zdanie – ja jestem bardzo sceptyczny. Chcia³abym
powiedzieæ kilka s³ów o strefie Euro ale to za chwilê.
Nie bêdê mówiæ na temat... Proponujê ¿ebyœmy zamknêli temat przedstawicieli Solidarnoœci i OPZZ-u na
demonstracji w Starsburgu. Niestety, to jest tak, ¿e ca³a
Solidarnoœæ nie musi siê za to t³umaczyæ. S¹ pewne grupy interesów i nie da siê ukryæ, ¿e górnicy czuj¹ znacznie wiêksz¹ solidarnoœæ i wspólnotê interesów z silnymi
zwi¹zkami zawodowymi w Zachodniej Europie ni¿ z
polskim bezrobotnym, bo tak naprawdê wiêkszym zagro¿eniem dla nich jest jakiœ bardzo liberalny program
restrukturyzacji przemys³u pañstwowego. Trudno siê
dziwiæ, ¿e ludzie szukaj¹ oparcia. To nie ca³a Solidarnoœæ pojecha³a, pewnie nie przypadkowo pojecha³y
dwie grupy, które, jak pan przewodnicz¹cy zauwa¿y³,
akurat mia³y najmniej z tym wspólnego, poniewa¿ ta
dyrektywa w ¿aden sposób ich nie dotyczy. Widaæ, ¿e
czasem swoje interesy realizuje siê poprzez zabieranie
g³osu w sprawie, która bezpoœrednio mnie nie dotyczy.
Pokazuje siê wtedy kim siê jest, kogo uwa¿am za prawdziwego swojego sprzymierzeñca i z tego punktu widzenia sprzymierzeñcem jest zwi¹zkowiec zachodnioeuropejski a nie polski bezrobotny czy polski hydraulik.
Wybranej grupie mo¿na tylko zadaæ pytanie czy wielka
centrala zwi¹zkowa nie jest w stanie kontrolowaæ u¿ywania swojego logo w tego typu demonstracji, bo nie
mo¿na ukryæ, ¿e jest Ÿle gdy ktokolwiek, kto jest przeciwnikiem dyrektywy us³ugowej, mo¿e powiedzieæ: „proszê
bardzo sami widzieliœcie”. Logo Solidarnoœci jest w Europie dobrze znane powodów historycznych. Sami widzieliœcie, sami Polacy mówi¹: „nie dawajcie tego logo
[przyp.red.], bo to jest wbrew interesom wszystkich”.
Te sprawy koñczymy. Natomiast pytanie jest zasadnicze. Pierwsze pytanie dotyczy konkurencyjnoœci i solidarnoœci. Jak rozumieæ problem solidarnoœci europejskiej? Bo mo¿emy na u¿ytek krajowy mieæ swoje definicje czym jest problem solidarnoœci europejskiej. Czy solidarnoœæ Europejska, skrajne dwa pojêcia – czy solidarnoœæ europejska polega na tym, ¿e robimy wszystko aby
najubo¿si rozwijali siê jak najszybciej, aby rynek jak najlepiej funkcjonowa³, ... Nie, bronimy równie¿ tych boga-

tych przed tym ¿eby oni nie mieli problemu, bo co z tego
¿e Niemiec jest kilkakrotnie zamo¿niejszy od Polaka ale
nie chcemy, nie powinniœmy chcieæ, aby ten zamo¿ny
Niemiec raptem znalaz³ siê na zasi³ku dla bezrobotnych
i ¿eby by³ sfrustrowany. Z kolei bêdzie mia³ wy¿szy dochód, bo jego zasi³ek jest wy¿szy ni¿ polska p³aca. Oczywiœcie bezrobocie jest problemem równie wielkim jak
niski poziom zarobków. Moje rozumienie solidarnoœci
europejskiej jest nastêpuj¹ce. Nie ma jednej odpowiedzi
na pytanie czy solidarnoœæ europejska oznacza, ¿e powinniœmy mieæ wiêkszy bud¿et czy mniejszy bud¿et,
czy wiêcej liberalizmu czy mniej liberalizmu w zakresie
swobody przep³ywu towarów i us³ug. S¹ to rzeczy, które zmieniaj¹ siê z czasem. Podam pañstwu przyk³ad;
otó¿ w latach osiemdziesi¹tych, kiedy do Unii Europejskiej [przyp.red.] przystêpowa³y kraje œródziemnomorskie mówiono, ¿e istota solidarnoœci europejskiej zrealizowana w tym rozszerzeniu polega³a na tym, ¿e te kraje
otworzy³y swoje rynki dla eksportu towarów z Niemiec, umownie, ale z Zachodniej Europy. W zamian za
to w ramach pewnego uk³adu zaoferowano im bardzo
du¿e œrodki na rozwój i fundusze strukturalne. Powiedzia³bym proporcjonalnie wiêksze ni¿ to co nam zaoferowano. Mówiê, proporcjonalnie w tym sensie, ¿e to by³
inny œwiat, inna podstawa w warunkach porównywalnych. To nie znaczy, ¿e nominalnie zaoferowano znacznie wiêcej pieniêdzy ni¿ nam w tej chwili natomiast
w porównywalnych warunkach, okaza³oby siê, ¿e
wsparcie by³o znacznie wiêksze ni¿...
To wszystko jedno czy tego typu interpretacja jest
s³uszna czy nie, ekonomiœci maj¹ trochê w¹tpliwoœci,
ale powiedzmy, ¿e politycy przynajmniej rozumieli, parokrotnie to s³ysza³em, expressis verbis, ¿e to by³ pewien
uk³ad zawarty z Hiszpani¹.
Jesteœmy w tej chwili w sytuacji, w której w pewnym
sensie, jeœli mówiæ o uk³adzie, to uk³adzie zupe³nie innym, o uk³adzie nastêpuj¹cym… Ponownie nie mówiê
czy siê zgadzam z tym, ¿e taki uk³ad jest i czy powinien
byæ zawarty, ale jeœli ju¿ to jest w dyrektywie us³ugowej,
to bodaj¿e nale¿a³oby nam zaproponowaæ pieni¹dze za
to, ¿e zgodzilibyœmy siê na nie otwieranie rynków
us³ugowych przez kilka lat. Ju¿ siê nie boimy konkurencji ze wzglêdu na obni¿one c³a. Po czêœci dlatego, ¿e
przeszliœmy ten nasz szok liberalizacji przez ostatnich
kilkanaœcie lat i w tej chwili mamy mocn¹ gospodarkê.
Tak naprawdê nasz przemys³ nie obawia siê otwarcia
granic, zreszt¹ te granice zosta³y otwarte w roku dwutysiêcznym, dla towarów przemys³owych. Czyli krótko
mówi¹c to, co rozumiano jako istotê tego dealu solidarnoœciowego w Europie w roku 1985, w roku 2005 jest
ju¿ w pewnym sensie zupe³nym absurdem. To my jesteœmy tymi, którzy mog¹ ewentualnie powiedzieæ: „dobra, jak¹ chcecie daæ nam rekompensatê za to, ¿e wy nie

otwieracie rynków dla nas w tym momencie?”. Oczywiœcie, bzdurne jest sprowadzanie do prostych deali problemu solidarnoœci europejskiej, Nale¿y natomiast poszukaæ odpowiedzi na pytanie – co to jest definicja solidarnoœci europejskiej? Nie da siê jej zdefiniowaæ tym
prostym dealem, zw³aszcza, ¿e jak pokaza³em ten sam
deal, który by³ wiele warty w latach osiemdziesi¹tych,
w tym momencie przestaje byæ zupe³nie wa¿ny. Wydaje
mi siê, ¿e jeœli patrzeæ na solidarnoœæ europejsk¹ to trzeba zwróciæ uwagê na dwie rzeczy. Po pierwsze mamy
do czynienia z procesami globalizacji i te procesy, maj¹
ró¿ne aspekty. U¿ywa siê terminu globalizacja nie definiuj¹c go. Nie chcê podawaæ ¿adnej definicji ale
niew¹tpliwie jednym z aspektów globalizacji jest równie¿ powtórne zdefiniowanie gdzie w³aœciwie warto
produkowaæ, czyli swoboda wyboru dla inwestora w
którym kraju otworzy swoj¹ now¹ fabrykê. Dwadzieœcia czy trzydzieœci lat temu nikomu nie przychodzi³o
do g³owy, ¿e Volkswagen mo¿e now¹ fabrykê otworzyæ
gdzie indziej ni¿ w Niemczech, ewentualnie mo¿e montownie otworzyæ w Meksyku, bo wygodniej jest tam
montowaæ czêœci z Niemiec. A dzisiaj dyrekcja czy
zarz¹d Volkswagena, mimo udzia³u rz¹du niemieckiego, landów czy w³adz publicznych, pierwsze pytanie,
które sobie zadaje brzmi: „Gdzie mamy otworzyæ fabrykê?”. Na odpowiedŸ zwi¹zkowców „Musi byæ otwarta
w Niemczech!”, mówi¹ „Chcecie ¿ebyœmy wszyscy
stracili prace? ¯eby zbankrutowa³ Volkswagen?” Nawet niemieccy zwi¹zkowcy powiedz¹ „Nie”! Zgoda, fabryki nie zamykajmy w Niemczech, mo¿e j¹ wygaszajmy po trochu, ale nastêpn¹ oczywiœcie zbudujmy
w Brazylii w Indiach itd.”. To jest pewnie to, co najbardziej do ludzi dociera jako globalizacja. Teraz jest pytanie jak Europa ma siê zachowaæ w stosunku do tego
typu zjawisk. Europa, która sama jest oczywiœcie w tej
chwili po rozszerzeniu obszarem gospodarczym bardzo
nie homogenicznym. Nawet wewn¹trz Europy mamy
do czynienia z tendencj¹ do przesuwania siê produkcji,
podobnie jak w skali œwiata. Notabene, nie jest tak, ¿e
ca³a produkcja przesunie siê do Chin i nikt nic nie bêdzie robiæ w Polsce i w Niemczech. Mamy do czynienia
raczej ze zmian¹ struktury gospodarki. W Niemczech
jest potê¿na presja na to, ¿eby gospodarka sta³a siê bardziej wydajna, gdzie pracownik, jeœli ma zarobiæ na te
swoje 3000 czy 4000 euro pensji, to musi byæ kilkudziesiêciokrotnie wydajniejszy ni¿ pracownik chiñski. W jaki sposób mo¿e byæ wydajniejszy? Oczywiœcie nie konkuruj¹c w sk³adaniu elektroniki tylko siêgaj¹c do tych
dziedzin wytwórczoœci gdzie jest ogromna ch³onnoœæ
kapita³u ale te¿ nies³ychanie wyœrubowana wydajnoœæ
pracy. To jest w³aœnie ten problem gospodarki opartej
na wiedzy. Stany Zjednoczone w jakiœ sposób sobie
z tym radz¹ lepiej ni¿ Europa Zachodnia, mimo, ¿e Sta-
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ny Zjednoczone w³aœciwie nigdy nie powstrzymywa³y
swoich przedsiêbiorstw przed zak³adaniem fabryk
w Chinach. Jeœli macie zbankrutowaæ, dlatego ¿e koszty
pracy bêd¹ za wysokie, to oczywiœcie otwierajcie fabrykê w Chinach ale w Stanach musz¹ powstaæ nowe miejsca pracy w innych dziedzinach, nie w ramach tego samego przedsiêbiorstwa. Krótko mówi¹c, na tym polega
dostosowanie siê do globalizacji.

darczemu, a jak¹ bezpieczeñstwu. W gruncie rzeczy pytanie o model socjalny konfrontuje wzrost i bezpieczeñstwu. Stuprocentowe bezpieczeñstwo jest wtedy, kiedy
siê cz³owiek nie rusza. Tak samo jest z gospodark¹. Mo¿na osi¹gn¹æ bardzo wysoki stopieñ bezpieczeñstwa socjalnego, ale to zazwyczaj za cenê uregulowania rynku
pracy, wysokiego opodatkowania, które powoduje, ¿e
kraj przestaje byæ atrakcyjnym miejscem do inwestowania w globalizuj¹cym siê œwiecie, to oznacza, ¿e kapita³
bêdzie szukaæ innych miejsc.

Francuzi
LKB: Nie ma co mówiæ o europejskim modelu?
Czy solidarnoœæ europejska jest narzêdziem do tego
¿eby powiedzieæ, œwiat siê zmienia a my siê zmieniaæ
nie bêdziemy? Oczywiœcie to jest bzdura. Nikt globalizacji nie wymyœli³. Globalizacja jest zjawiskiem, które w
pewnym momencie po prostu zaczê³o wystêpowaæ. Firmy zmuszane do tego, ¿eby nie robi³y, ¿eby nie otwiera³y fabryk w Polsce, Chinach itd. bêd¹ obchodziæ tego
typu przepisy.
Solidarnoœæ w ¿adnym razie nie mo¿e byæ rozumiana jako metoda blokowania procesów, które s¹ nieuniknione. Natomiast solidarnoœæ mo¿e byæ rozumiana jako
coœ zupe³nie innego. Jako stwierdzenie: dobrze, jeœli jest
potrzeba zmian, które mog¹ byæ bolesne dla wielu, to
siadajmy i wypracujmy jak¹œ droga, która ³agodzi ból
tych, którzy najwiêcej bêd¹ traciæ. Z tego punktu widzenia, solidarnoœæ, która powodowa³aby nieuniknione
otwarcie rynku us³ug w Zachodniej Europie. Obawiamy siê natomiast gwa³townego wzrostu bezrobocia.
Czy solidarnoœci¹ jest zgoda na scenariusz stopniowej
liberalizacji? Czy tak nale¿y j¹ rozumieæ? Oczywiœcie
w ramy takiej solidarnoœci wpisuj¹ siê wszelkie deale
krótkookresowe o których mówi³em. Otwarcie w zamian za pieni¹dze czy przeci¹ganie otwarcia w zamian
za pieni¹dze. To s¹ w³aœnie narzêdzia krótkookresowe.
To nie jest istota solidarnoœci, to s¹ narzêdzia u³atwiania
funkcjonowania w okresie przejœciowym. Oczywiœcie
okres ten musi byæ rozs¹dny i nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
jest to mo¿liwe bez strat gospodarczych.
Dwie sprawy jeszcze: strefa euro i model socjalny.
Najpierw model socjalny. Oczywiœcie zgadzam siê,
¿e nie ma europejskiego modelu socjalnego. Jest to wymys³, sztuczny twór stworzony by lepiej sprzedawaæ
obronê swoich w³asnych interesów...
LKB: Ale czy powinien byæ?
WO: Nie powinien byæ, bo nie ma czegoœ takiego.
Kraje powinny mieæ swobodê wyboru takiego modelu,
jaki im odpowiada, choæby dla tego, ¿e modele socjalne
mog¹ byæ bardzo ró¿ne w zale¿noœci od zamo¿noœci
kraju, wartoœci, jak¹ kraj przypisuje wzrostowi gospo-
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WO: Nie ma co mówiæ o europejskim modelu
spo³ecznym. Mo¿na natomiast, w ramach solidarnoœci
europejskiej, ustaliæ jakie s¹ podstawowe, minimalne
kryteria które kraje europejskie godz¹ siê spe³niaæ, po to
¿eby nie by³o mówienia: „Aha bo wy konkurujecie z nami dlatego, ¿e nie macie systemu emerytalnego czy minimalnego zakresu publicznej s³u¿by zdrowia. To tworzy jakiegoœ rodzaju nieuczciw¹ konkurencjê”. Solidarnoœæ europejska mo¿e polegaæ na stwierdzeniu: zgódŸmy siê, ¿e minimalny poziom jest niezbêdny. Ka¿dy
kraj musi go zapewniæ, bo ¿yjemy w Europie i wszyscy
siê godz¹, ¿e nie mo¿na zatrudniaæ dzieci, oczywiœcie
przerysowuj¹c sprawê. W Europie na szczêœcie dzieci
nikt nie zatrudnia. Natomiast oczywiœcie miêdzy minimalnymi wymogami, które nie mog¹ byæ zbyt wysokie,
a mówieniem, ¿e istnieje wspólny model jest gigantyczna ró¿nica. Te minimalne wymogi mo¿na spe³niæ na jakimœ poziomie, a mo¿na zaoferowaæ ca³emu spo³eczeñstwo znacznie wiêcej i wtedy ten kraj musi sam siê martwiæ jak sobie z tym radziæ. Dania radzi sobie w jakiœ
sposób, oczywiœcie to nie jest kraj maj¹cy szybki wzrost,
ale to jest on na tyle bogaty, ¿e mo¿e stwierdziæ: „Nasz
szybki wzrost dochodów i PKB a¿ tak nas nie interesuje
w tym momencie, my jesteœmy zainteresowani bezrobociem”. Dania sobie radzi poprzez system znakomitych
instytucji publicznych. To jest rzecz, o której siê ³atwo zapomina, ¿e problemem nie jest narzucenie podatków
w wysokoœci 60% i wydatki publiczne, problemem
jest równie¿ to aby instytucje publiczne by³y w stanie efektywnie i skutecznie wydawaæ te pieni¹dze, bo wszystkie pieni¹dze mo¿na zmarnowaæ. Dania, jak twierdzi
siê powszechnie, nie broni miejsc pracy, Dania broni
wy³¹cznie ludzi. To jest pewna umiejêtnoœæ techniczna.
Jeœli chodzi o euro. Po pierwsze mamy problem
wzrostu w Europie – to jest najwa¿niejsze. Jeœli zaczniemy od strefy Euro i waluty Euro to problem polega na
tym, ¿e makroekonomiœci przez lata mówili: „Pozwólcie nam daæ gospodarce stabilnoœæ, stabilne ramy, stabilne ceny, mocn¹ walutê itd. i gospodarka sama siê bêdzie rozwijaæ”. I w pewnym sensie Zachodnia Europa

uwierzy³a makroekonomistom. Wprowadzenie euro
oznacza³o koniec niestabilnoœæ pieni¹dza, deficytu, itd.
Tylko, ¿e Europa Zachodnia nie rozwija siê, czy bardzo
Ÿle siê rozwija od czasu wprowadzenia Euro. Dlaczego?
Problem jest zasadniczo wspólny dla nas i dla Zachodniej Europy. Jest to brak zaufania przedsiêbiorstw dla
polityki i sytuacji gospodarczej. To jest istota problemu
strefy Euro. Tam nie ma problemu niestabilnoœæ i braku
zachêt. Teoretycznie warunki do wzrostu s¹ idealne,
zbli¿one do amerykañskich, mo¿e z jednym wyj¹tkiem:
podatki s¹ wy¿sze i ¿e jest nieco wiêcej przeszkód
w funkcjonowaniu rynku. Stwierdzono tak¿e, ¿e wiêksza liberalizacja rynku powinna byæ uzupe³nieniem
strefy Euro. Natomiast w Europie, co mnie zaskoczy³o
z jakiegoœ powodu, przedsiêbiorstwa i konsumenci
zreszt¹ te¿, nie maj¹ zaufania, do d³ugookresowej polityki gospodarczej. Nie wierz¹, ¿e warto w Europie inwestowaæ. To jest istota problemu. St¹d wynika strukturalny kryzys w Europie, trwaj¹cy mniej wiêcej od dziesiêciu lat. Przede wszystkim w Niemczech i we Francji.
Dlaczego tego nie robi¹? Po pierwsze nie ufaj¹ stabilnoœci d³ugookresowej polityki rz¹du i tutaj tak zwany model socjalny jest pewnie istot¹ problemu, dlatego, ¿e
wszyscy wiedz¹ ¿e europejski, niemiecki, francuski system emerytalny jest nie do utrzymania i w pewnym
sensie dopóki rz¹d nie poka¿e, ¿e jest w stanie rozwi¹zaæ ten problem to przedsiêbiorcy niemieccy po prostu nie bêd¹ wierzyli w to, ¿e ta gospodarka kiedykolwiek bêdzie w stanie siê rozwijaæ, bo wszyscy wiedz¹,
¿e tam jest tykaj¹ca bomba która musi eksplodowaæ.
Problemem nawet nie tkwi w tym czy Niemcy s¹ nie s¹
w stanie sfinansowaæ emerytury. Problemem jest
bezw³adnoœæ, kompletna niezdolnoœci polityków do
rozwi¹zania tego problemu. Od lat politycy próbuj¹ coœ
robiæ. S¹ reformy, […] jest program Schrõdera itd. a potem okazuje siê, ¿e dochodzi do starcia na ulicy i rz¹dy
kolejno powiedz¹: „ Nic nie bêdziemy robiæ, w tej chwili
we Francji”. Postêp jest ale krok po kroku i to nie jest
prze³om. Ja myœlê, to jest istota problemu w strefie Euro,
ten brak zaufania do d³ugookresowej polityki rz¹du.
Zaufanie mo¿na zbudowaæ jedynie poprzez pokazanie,
¿e mo¿na… Tu nie chodzi o to, ¿e jak podatek we Francji
bêdzie nie 30% tylko 29%, ¿e gospodarka ruszy z miejsca. Chodzi o to, ¿e rz¹dy europejskie musz¹ pokazaæ, i¿
s¹ w stanie rozwi¹zywaæ pewne d³ugookresowe problemy. Jeœli tego nie pokazuj¹, to co robi przedsiêbiorstwo
niemieckie albo francuskie? Inwestuje w Chinach. Inwestuje równie¿ notabene w Polsce, bo my jesteœmy po
drodze i pewnie jeszcze przez dziesiêæ czy piêtnaœcie lat
bêdziemy z tego korzystaæ. Inwestycje bêd¹ do nas
nap³ywaæ, bo w ramach ucieczki nie wszystko siê przenosi do Chin. Wielka firma wybuduje fabrykê w Chinach, w³aœcicieli ma³ej firmy nie bêdzie staæ na latanie

do Chin wiêc wybuduje raczej ma³¹ fabryczkê w Polsce.
Prawd¹ jest to, ¿e w Europie jest przede wszystkim kryzys zaufania. W Polce mamy te¿ jego œlady. Brak jest zaufania firm do polityki gospodarczej. Nie mówiê, ¿e
problemy s¹ te same, natomiast istota problemu jest ta
sama. Mam wra¿enie, ¿e naros³o w Polsce takie przekonanie, ¿e rz¹dy nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ zasadniczych
problemów. To s¹ problemy, które mog¹ byæ bolesne.
[…] To nie chodzi o to, czy jest dobrze, ¿eby ludzie bêd¹
mieli emerytury wysokie czy niskie. Problem jest
w tym, ¿e rachunek emerytur w Niemczech siê nie zgadza. Tyle, ile Niemcy musia³yby za dwadzieœcia lat
p³aciæ na emerytury, tyle po prostu gospodarka nie bêdzie w stanie wyprodukowaæ. Przedsiêbiorcy oczekuj¹
od rz¹du, ¿e rozwi¹¿e on w jakiœ sposób ten problem,
czy zacznie skutecznie rozwi¹zywaæ ten problem. Myœlê, z podobn¹ istot¹ problemu mamy do czynienia
w Polsce. Czy Polsce warto przyjmowaæ Euro? Zwa¿ywszy, ¿e czêœci¹ polskiego problemu kryzysu zaufania
jest równie¿ brak zaufania przedsiêbiorców do tego, jak
Polska radzi sobie z w³asnym pieni¹dzem? Czy pieni¹dz bêdzie zawsze stabilny? W tej chwili mamy etap,
¿e pieni¹dz gwa³townie siê wzmacnia. Jak mówi¹
przedsiêbiorcy: Rz¹d, nic nie s¹ w stanie na to poradziæ,
bo siê miedzy sob¹ k³óc¹ a z³oty siê wzmacnia”. Z kolei
zawsze jest ryzyko, mówiê tylko o domys³ach, ¿e kiedyœ
ktoœ na literê „S” dorwie siê do Narodowego Banku i zacznie drukowaæ pieni¹dze i raptem siê oka¿e, ¿e inflacja
jest 100%. To jest jeden z elementów braku zaufania,
który akurat w przypadku Polski mo¿na by by³o doœæ
³atwo wyeliminowaæ wprowadzaj¹c Euro.
LKB: Czy Euro podnios³oby zaufanie?
WO: Zaufanie do polityki d³ugookresowej.
LKB: Zaufanie we wzrost...
WO: W umiejêtnoœci rz¹du zapewnienia warunków
dla inwestowania.
LKB: Proszê pañstwa, rozpoczynamy w tej chwili
rozmowê, chcia³abym ¿eby znalaz³ siê obroñca europejskiego modelu spo³ecznego, bo tutaj dowiedzieliœmy
siê, ¿e wa¿ny jest krajowy model… Na poziomie europejskim mo¿e Pan Niemiec bêdzie mia³ dwa s³owa na
ten temat. Proszê bardzo.
BIA£ECKI,
Uniwersytet Warszawski
Mo¿e zbyt schematycznie myœlê, ale wydawa³o mi
siê, ¿e je¿eli istnieje w skali Unii Europejskiej konkuren-
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cyjnoœæ, to znaczy swoboda przep³ywu pracowników,
kapita³u itd. To zak³ada jakby, ¿e model socjalny te¿ powinien byæ na ten poziom podniesiony czy zepchniêty
jak kto woli. Wszystko jedno, czy to chodzi o edukacjê,
czy… Wtedy niemo¿liwa jest sytuacja, teoretycznie
myœl¹c, ¿e te modele socjalne czy solidarnoœci bêd¹ tylko na poziomie kraju, dlatego, ¿e je¿eli jest na przyk³ad,
dop³ata albo bezp³atna edukacja na poziomie wy¿szym
wtedy studenci bêd¹ raczej studiowaæ tam, chyba ¿e tak
du¿e s¹ ró¿nice miêdzy szko³ami wy¿szymi, gdzie studia s¹ darmowe i bêd¹ te¿ p³aciæ podatnicy tego kraju
w którym... Podobnie mo¿na o emeryturach, dop³atach
do dzieci. Wszystkie dop³aty, które s¹ na poziomie
krajowym i te które zmniejszaj¹ konkurencjê, bêd¹
ograniczaæ zasadê swobodnego przep³ywu towarów
itd. Sam model solidarnoœci albo opieki spo³ecznej, wydawa³oby siê, ¿e powinien te¿ byæ pomyœlany na poziomie Unii. Mo¿na te przyk³ady mno¿yæ. Mo¿na sobie
wymyœliæ, ¿e zwi¹zku z bied¹ w Polsce do jakiegoœ towaru czy do jakiejœ produkcji bêdzie w Polsce wiêksza
dop³ata ale automatycznie to ograniczy konkurencjê.
Chodzi mi o to, ¿e ten model musi te¿ byæ na poziomie
Unii Europejskiej.

TEDEUSZ CHABIERA,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych
Ja mam dwa pytania. Pana Mordasewicza chcia³em
najpierw zapytaæ o to, czy ma Pan mo¿e jak¹œ prognozê
na najbli¿szy czas dla Polski w odniesieniu do solidarnoœci i konkurencyjnoœci? Ju¿ nauczyliœmy siê narzekaæ
na inne pañstwa, wytykaæ palcami, natomiast ten
aspekt by³by równie¿ w naszej dyskusji ciekawy. Pytanie do pana pos³a Zawiszy – Co Pañstwo macie przeciwko przyjêciu Euro? Jaka jest tutaj polityka, jaki jest
punkt widzenia bo myœlê, ¿e nawet Pan sam chcia³by
o tym powiedzieæ.
Mnie z przyczyn zawodowych zafrapowa³o to, ¿e
traktat Konstytucyjny by³ w tej dyskusji ch³opcem do bicia i chcia³bym ten temat podr¹¿yæ, poniewa¿ jest to
tytu³ ca³ego cyklu Pañstwa konferencji. W szczególnoœci
w odniesieniu do rynku wewnêtrznego, bo us³yszeliœmy od profesora Or³owskiego, ¿e przepisy Traktatu
Konstytucyjnego s¹ nieadekwatne do sytuacji. Powinniœmy mieæ bardziej „amerykañski” traktat i tu chcia³bym
poprosiæ o uszczegó³owienie jak by tego rodzaju zapisy
mog³y wygl¹daæ, bo mam wra¿enie, ¿e to co jest w Traktacie Konstytucyjnym a propos rynku wewnêtrznego:
Artyku³ III, 130 pkt.2: „Rynek wewnêtrzny to jest obszar
bez granic wewnêtrznych, na którym zapewniona jest
swoboda przep³ywu osób, us³ug, towarów i kapita³u”.
Na mój gust to jest dosyæ klarowny zapis stanowi¹cy
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zreszt¹ stosunkowo wierne odzwierciedlenie traktatu o
wspólnotach europejskich. Moje pytanie brzmi: je¿eli jesteœmy krytyczni, to co mamy na myœli? Jak widzieliby
Pañstwo lepsz¹, poprawion¹ wersjê tych przepisów? Je¿eli chodzi o solidarnoœæ, to myœlê, ¿e na pewno czeka
nas w przysz³oœci w Polsce rozszerzanie definicji solidarnoœci, która bêdzie obejmowaæ sukcesywnie nowe obszary, które obecnie nie s¹ w debacie postrzegane
jako elementy dyskusji o solidarnoœci. Na przyk³ad
kwestie ochrony œrodowiska zajmuj¹ stosunkowo odleg³e miejsce na liœcie priorytetów. W Unii Europejskiej
asertywnie d¹¿ymy do ograniczenia kosztów zwi¹zanych z bardziej ambitnymi wymogami zwi¹zanymi z
ochron¹ œrodowiska. Niew¹tpliwie czeka nas równie¿
europeizacja naszego rozumienia pojêcia solidarnoœci.
S¹dzê, ¿e jesteœmy jak do tej pory niewystarczaj¹co solidarni z innymi pañstwami. Ten instynkt u nas siê nie
pojawia wystarczaj¹co czêsto aby zadaæ sobie to pytanie: Czy postêpujemy solidarnie z innymi pañstwami
cz³onkowskimi? Dyskusja o VAT-cie by³a tego przyk³adem: byliœmy przez tydzieñ gotowi zawetowaæ porozumienie, które oznacza³o g³osowanie przez 200 milionów konsumentów. Ktoœ wyliczy³ obni¿one stawki
VAT na us³ugi pracoch³onne, dlatego ten europejski element solidarnoœci na pewno bêdzie musia³ ulegaæ
wzmocnieniu. Ostatnia uwaga dotyczy tego, ¿e gdyby
nam siê uda³o rzeczywiœcie nazywaæ rzeczy po imieniu
i stosowaæ siê do autentycznej a nie do takiej lekko
„uprowadzonej” definicji solidarnoœci, wtedy mielibyœmy du¿o wiêksze szanse zwyciê¿aæ naszymi argumentami. Mo¿na to odnieœæ równie¿ do dyrektywy us³ugowej, gdzie s¹ zapisy, i zmiany wprowadzone wczoraj
przez parlament europejski, które mo¿na zrozumieæ
z punktu widzenia solidarnoœci europejskiej. Niektóre
zabezpieczaj¹ce mechanizmy w dawnej klauzuli pañstwa pochodzenia mo¿na by³oby za takie elementy solidarnoœci uznaæ, ale s¹ rzeczy, które bynajmniej siê nie
kwalifikuj¹, np. wykreœlenie artyku³ów 24 i 25 dotycz¹cych barier administracyjnych. To jest przejaw ju¿
czystego egoizmu ze strony wielu deputowanych,
a w tym przypadku to jest problem, który bodaj najbardziej doskwiera naszym przedsiêbiorcom. Gdyby uda³o
siê nam rzeczywiœcie pos³ugiwaæ tak¹ wysublimowan¹
definicj¹ solidarnoœci, wówczas s¹dzê mielibyœmy du¿o
mocniejsz¹ kartê w grze.
Dziêkujê bardzo.

KRZYSZTOF BOBIÑSKI,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych
Ja chcia³em wróciæ do Traktatu Konstytucyjnego
i zapytaæ, mo¿e retorycznie. Jak to siê sta³o w czasie ka-

mpanii referendalnej we Francji wiêkszoœæ spo³eczeñstwa uzna³a ten Traktat za nieprawdopodobnie niebezpieczny eksperymentem liberalnym, kiedy on bardzo
niewiele zmienia³ w tej dziedzinie? A wszyscy Anglii
byli przekonani, ¿e jest on nieprawdopodobnie zachowawczym socjalistycznym dokumentem, który nie
mo¿e byæ przyjêty, bo wtedy œwiat siê zawali? Czy
w przysz³oœci, czy w nowym Traktacie lub w nowej
wersji mo¿na temu jakoœ zaradziæ? Czy ta propozycja
niemiecka, ¿eby to pisaæ jakiœ tekœcik, ¿e wszystko jest
w porz¹dku, nic siê nie zmieni, ¿eby uspokoiæ pracowników czy to wystarczy? A w ogóle czy to chodzi o Traktat czy mo¿e o poczucie braku bezpieczeñstwa o którym mówi³ pan Niemiec? Po prostu we Francji ludzie
siê bali przysz³oœci i uwierzyli, ¿e ten Traktat jest dla
nich niebezpieczny. Przypominam, ¿e g³osowanie przeciwko Traktatowi we Francji by³o najsilniejsze w miastach, regionach najbiedniejszych najbardziej dotkniêtych bezrobociem. Dziêkujê.

JAN BARCZ,
Szko³a G³ówna Handlowa
Proszê pañstwa ma³y komentarz po³¹czony z pytaniami w trzech, czterech sprawach. Po pierwsze uwa¿am, ¿e idea konferencji jest wyœmienita, poniewa¿ w
koñcu zaczyna siê powa¿niejsza dyskusja nad tym co
jest w Traktacie Konstytucyjnym. Do tej pory takiej dyskusji w zasadzie nie by³o, a koncentrowano siê na sprawach istotnych ale powi¹zanych tylko po czêœci z ca³ym
tekstem Traktatu. Chcia³em, w zwi¹zku z powtarzanym
has³em, ¿eby ten Traktat „ukatrupiæ” wzi¹æ pod rozwagê: popatrzmy na Francuzów, którzy maj¹ trochê doœwiadczenia dyplomatycznego, sami siê przyczynili do
tej sytuacji jaka jest w [...] ale nie s³yszê, ¿eby któryœ
z polityków francuskich og³asza³ ten Traktat „umartwionym”. Wrêcz przeciwnie, zastanawiaj¹ siê co z tym
fantem zrobiæ? Nawet je¿eli ten Traktat nie wejdzie
w ¿ycie, to sobie spokojnie poczekajmy do po³owy 2007
roku, dlatego, ¿e wtedy dopiero bêdziemy mieli ostatecznie jasnoœæ co siê z tym dokumentem czy z tym kompromisem stanie. Natomiast g³oszenie obecnie, ¿e Traktat ju¿ nale¿y do przesz³oœci jest co najmniej przedwczesne. Przedwczesne jest dlatego, ¿e jednak jako prawnik muszê to powiedzieæ: proces ratyfikacyjny biegnie, on zosta³ wstrzymany, te¿ nie ca³kiem – czêœciowo
i trwa okres refleksji. Po drugie co jest znacznie wa¿niejsze, te uwarunkowania prawne mo¿na ostatecznie traktowaæ jako wtórne, ca³a paleta problemów, które s¹ tam
regulowane s¹ na stole. Moim zdaniem teraz jest czas,
szczególnie w takim pañstwie jak Polska, ¿eby siê zastanowiæ, co w tym Traktacie rzeczywiœcie jest. Do tej pory

nad tym siê nie zastanawiano, a jest tam szereg problemów strukturalnych, które mog¹ u³atwiæ reformy. Nie
musz¹, ale mog¹, ³¹cznie z decyzj¹, o której u nas w kraju w ogóle nie mówiono, ¿e ¿eby to wszystko przekszta³ciæ w jedn¹ organizacjê miêdzynarodow¹, co jest
fundamentalnym poci¹gniêciem ustrojowym u³atwiaj¹cym ¿ycie wszystkim. Przy okazji wskazujê, to te¿
chcê podkreœliæ, ¿e Traktat Konstytucyjny mówi o przekszta³ceniu tego w organizacjê miêdzynarodow¹ – nie
¿adne federacje, nie ¿adne pañstwo, nie ¿aden inny
twór jakiœ super czy jak to tam siê nazywa. Wiêc wyjaœnia to sprawy statusowe w wymiernym czasie. Przy
okazji te¿ muszê nawi¹zaæ do tego co w dyskusji zosta³o
podniesione i kolega, profesor Or³owski znowu powtórzy³ to, ¿e to ma byæ jakiœ krótki dokument. To jest totalne nieporozumienie, to jest dokument, który okreœla
sposób funkcjonowania bardzo z³o¿onej organizacji
miêdzynarodowej, ze swobodami, z regu³ami konkurencji itd. To tak jakby ktoœ oczekiwa³ ¿ebyœmy dzieciom na dobranoc, wracaj¹c do dyskusji jeszcze z wakacji ubieg³ego roku, czytali kodeks postêpowania cywilnego. No to jest niestety dokument prawny, bardzo
trudny, przeznaczony do stosowania i te¿ st¹d przywo³ywano Konstytucjê Amerykañsk¹, jak pan s³usznie
podkreœli³, tam rzesze prawników ¿yj¹ z orzecznictwa
S¹du Najwy¿szego ¿eby interpretowaæ co tam w œrodku
jest...
Z SALI: Ale to jest alternatywny sposób zapisania.
Napisaæ dwadzieœcia kilka punktów i pozwoliæ...
JB: Tylko zale¿y w jakim obszarze. W obszarze regulacji rynku wewnêtrznego jednakowo¿ lepiej mieæ pewnoœæ prawn¹. Trybuna³ i tak odgrywa dosyæ du¿¹ rolê,
bo musi, tak jak to jest przy umowach miêdzynarodowych, dokonywaæ interpretacji, wype³niaæ luki. Niektórzy te¿ zarzucaj¹, ¿e ma zbyt kompetencje du¿e, wiêc
myœlê, ¿e ta formu³a umowy miêdzynarodowej, która
reguluje zakres w takim zakresie, na jaki zgodz¹ siê na
to pañstwa cz³onkowskie, jest trudna do zmienienia.
I tutaj dochodzimy do drugiej sprawy. Traktat Konstytucyjny nie odnosi siê do sposobu funkcjonowania
rynku wewnêtrznego. Dokona³ dosyæ prostej kompilacji, obecnie wi¹¿¹cych Traktatów. Jedni zarzucaj¹, ¿e
jest to niedobrze, inni w ogóle tego problemu nie dostrzegaj¹, ale jakby nie by³o zakres zmian, jaki Traktat
wprowadza w tym obszarze jest ¿aden. S¹ pewne problemy sporne ale nie ma tu istotniejszych zmian. Nawiasem mówi¹c, równie¿ w sprawach podatkowych.
Pan pose³ Zawisza mówi³ ¿e Traktat zmieni³ coœ w sprawach podatkowych i ju¿ z tego powodu trzeba ten Traktat odrzuciæ. Traktat Konstytucyjny w tej dziedzinie
¿adnych powa¿niejszych zmian w stosunku do stanu
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obecnego nie wprowadza³. Konkluzja jest taka, ¿e problemy zwi¹zane z Traktatem jakie wyst¹pi³y, tutaj
ogl¹dam siê do Pana Krzysztofa Bobiñskiego, o czym
wiemy, by³y zwi¹zane z czym innym. Z tymi problemami, o których tutaj przy tym stole trwa dyskusja. Natomiast trzeba, wydaje mi siê przy analizie tego, co w Traktacie jest, mieæ œwiadomoœæ, ¿e Traktat u³atwi³ by rozwi¹zanie tych problemów. Na pewno by nie utrudni³,
poniewa¿ ma pewne rozwi¹zania strukturalne. Warto
mieæ na wzglêdzie, tu nawi¹zujê do wypowiedzi pana
Mordasewicza, ¿e Traktat Konstytucyjny jest pewnym
szkieletem. Nawet jeœli nie proponuje on nowych rozwi¹zañ, to gdyby pañstwa siê na to zdecydowa³y,
u³atwia podjêcie ich w przysz³oœci w kierunku dosyæ
jednoznacznym, poniewa¿ Traktat ustanawiaj¹cy
Wspólnotê Europejsk¹ g³ównie nakierowany jest jednak na liberalizacjê, swobodê konkurencji, to jest element rynku wewnêtrznego.
Trzeci problem – solidarnoœæ. Kontynuuj¹c to, co
mówi³ pan dyrektor Œwieboda, je¿eli popatrzymy na
Traktat Konstytucyjny i na solidarnoœæ dalej id¹cych obszarów. Polityka wschodnia. Bez tych regulacji, które
mamy w ramach wspólnej polityki zagranicznej bezpieczeñstwa, wiele nie zdzia³amy. Mo¿na je inaczej oczywiœcie przyj¹æ, zaakceptowaæ ale bez w¹tpienia tutaj
akurat postêp by³ dosyæ istotny. Strategia rozszerzenia.
Nie bêdzie Traktatu Konstytucyjnego – to prawnicy
o tym dobrze wiedz¹ – bêd¹ olbrzymie trudnoœci z kontynuacj¹ strategii rozszerzenia. Niestety, mo¿na te¿ domniemywaæ, ¿e blokowanie wejœcia w ¿ycie Traktatu
Konstytucyjnego jest w znacznej czêœci paralelne z blokowaniem strategii rozszerzenia, co nie jest niczym nowym, bo to nastawienie, szczególnie w starych pañstwach cz³onkowskich, jest dosyæ jednoznaczne i przyczyny te¿ s¹ znane: dwudzieste ósme pañstwo, takie jak
Chorwacja rozsznuruje pakiet Nicejski, tego pakietu nie
bêdzie w czêœci instytucjonalnej i trzeba bêdzie go jakoœ
tam zasznurowaæ co bêdzie niezmiernie trudne. Polityka energetyczna. Bardzo ciekawa i wa¿na inicjatywa.
Natomiast popatrzmy na to jakie instrumenty nam daje
Unia Europejska. Te instrumenty s¹ w drugim, s¹ te¿ w
trzecim filarze. Nie poruszana by³a do tej pory mo¿liwoœæ zacieœnionej wspó³pracy, a zg³aszanie takiej inicjatywy poza Uni¹ Europejsk¹ nie jest najlepsz¹ drog¹.
Idea i problem jest istotny, natomiast trzeba wykorzystaæ te œrodki, które s¹, a bez wspó³pracy w ramach Unii
Europejskiej efektywnej inicjatywy w tej dziedzinie nie
da siê przeprowadziæ.
I w koñcu sprawa kursu na liberalizm, który podniós³ pan Niemiec. Ja muszê niestety zgodziæ siê z panem Mordasewiczem i powiedzieæ, ¿e je¿eli coœ obserwujemy obecnie w Unii Europejskiej, to jest raczej kurs
na antyliberalizm. Popatrzmy co siê dzieje w Niem-
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czech, co siê dzieje we Francji. Diagnozy, które stawiaj¹
ekonomiœci s¹ dosyæ alarmuj¹ce. Zagro¿ony jest postêp
czy nawet mo¿na odnotowaæ pewien kurs wsteczny w
ramach liberalizacji czterech us³ug. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, poniewa¿ prawo wspólnotowe
daje ca³kiem dobre mo¿liwoœci postêpu w ramach tego
co jest obecnie.
No i strategia lizboñska oraz dyrektywa us³ugowa.
Popatrzmy na strategiê lizboñsk¹. W latach 2009–2010
Unia mia³a doœcign¹æ Stany Zjednoczone. Ja zawsze w
toku konferencji polecam lekturê za³¹czników do³¹czanych do kolejnych raportów Komisji o realizacji strategii lizboñskiej. To jest katastrofa. Wystarczy porównaæ,
co jest w starych pañstwach cz³onkowskich, co jest
w Stanach Zjednoczonych. Ró¿nice produkcyjnoœci
w ci¹gu godziny, efektywnoœæ pracy – to jest niebo a ziemia, a nasze pañstwa s¹ znacznie dalej za starymi pañstwami cz³onkowskimi. To, ¿e Strategia Lizboñska nie
zostanie zrealizowana w zak³adanym czasie, to jest ju¿
od co najmniej dwóch czy trzech lat sprawa jasna. I trzeba te¿ wyraŸnie powiedzieæ: nie bêdzie liberalizacji
us³ug – nie ma szans na realizacjê strategii lizboñskiej.
To jest program wielki innowacyjnego spo³eczeñstwa,
trzeba z czegoœ to sfinansowaæ. Je¿eli nie bêdzie postêpu w obszarze liberalizacji us³ug, a szcz¹tkowa czy sektorowa liberalizacja nast¹pi³a szczególnie jeœli chodzi
o us³ugi finansowe, ale to jest zbyt ma³o, to mo¿na zapomnieæ o Strategii Lizboñskiej. To trzeba wyraŸnie powiedzieæ. ¯adne debaty, dyskusje nawet na szczeblu
parlamentarnym nic nie pomog¹, tutaj rzeczywiœcie potrzebny jest jednoznaczny kurs liberalny, przy czym on
oczywiœcie zale¿eæ bêdzie od decyzji gospodarczych
w pañstwach cz³onkowskich. Z tego wniosek jest jeden:
w debatach nad percepcj¹ Traktatu Konstytucyjnego
czy nad przezwyciê¿eniem obecnego kryzysu, chodzi
o zwrócenie siê ku spo³eczeñstwom ¿eby zrozumia³y,
o co chodzi. Myœlê, ¿e konferencje grupy ekspertów,
mêdrcy, raporty bêd¹ odgrywa³y rolê tak¹, jak¹ do tej
pory, czyli umiarkowanie œredni¹, nie chcê powiedzieæ,
¿e ¿adn¹. Natomiast rozstrzygaj¹ce bêdzie to czy konsument odczuje zmiany, które s¹ powodowane polityk¹, stymulowan¹ te¿ integracj¹ europejsk¹. I na koniec jeszcze nawi¹zuj¹c te¿ do tego, co pan Mordasewicz mówi³, na temat miejsca m³odszego pokolenia
w Polsce. Muszê powiedzieæ, ¿e w ostatnich dwóch latach moje seminarium magisterskie ukoñczy³o oko³o
dwudziestu piêciu, trzydziestu osób, wyœmienicie wykszta³conych z du¿¹ praktyk¹ w korporacjach miêdzynarodowych. Z tych dwudziestu piêciu, trzydziestu
osób oko³o piêciu zosta³o w Polsce. Z innymi koresponduje, s¹ w Seulu, s¹ w Stanach Zjednoczonych, s¹
w Londynie, s¹ w ró¿nych innych miejscach na kuli ziemskiej. Nie mogli znaleŸæ swojego miejsca tutaj, co nie

doprowadza mnie do rozpaczy, dlatego, ¿e oni mam
nadziejê kiedyœ wróc¹, zdobêd¹ doœwiadczenia, pieni¹dze, mo¿e tu siê pojawi¹. Ale problem jest olbrzymi.
Najlepiej wykszta³ceni, którzy tutaj powinni dzia³aæ,
szukaj¹ swojego miejsca gdzie indziej niektórzy niestety
na trwa³e.
Oddajê g³os panu Or³owskiemu.
WO: Odniosê siê do paru rzeczy. Pierwsza odnosi
siê do tego, co Pan mówi³ na temat modelu spo³ecznego.
Czy brak przeszkód, czy jednolity rynek oznacza, ¿e
trzeba mieæ jednak jednolity model spo³eczny? Na to
odpowiedŸ jest nastêpuj¹ca. To, na co zwróci³ Pan uwagê to fakt, ¿e krajowi mo¿e byæ trudno utrzymaæ pewne
swoje zwyczaje w momencie, jeœli jest jednolity rynek.
Czyli krótko mówi¹c, rzeczywiœcie kraj mo¿e byæ zmuszony do porzucenia swojej polityki, na przyk³ad darmowych studiów w momencie, jeœli siê oka¿e, ¿e subsydiuje on je wszystkim, a jednolity rynek powoduje, ¿e
ludzie przyje¿d¿aj¹ zza granicy i korzystaj¹ z tego. To
jest powód, dla którego stwierdzi³em, ¿e solidarnoœæ
europejska mo¿e wymagaæ ustalenia pewnych minimalnych norm.
Krótko mówi¹c, nie ma ¿adnego powodu, dla którego Polska ma siê godziæ na to, ¿eby nasze podatki by³y
tak wysokie jak francuskie. Natomiast mo¿na powiedzieæ, i tutaj wiem, ¿e mówiê rzecz która w Polsce jest
niepopularna, ale ja uwa¿am, ¿e po cichu miêdzy sob¹
mo¿emy mówiæ o rodzaju cichej, rozs¹dnej umowy, ¿e
jest pewna minimalna stawka podatku od przedsiêbiorstw, po to ¿eby unikn¹æ sytuacji uciekania przedsiêbiorstw do miejsca, pokazywania wszystkich zysków
tylko tam, gdzie podatek jest zero. To nie jest optymaln¹
wersj¹, z niczyjego punktu widzenia bo ¿aden kraj w
koñcu nie dostanie podatków. Oczywiœcie od czegoœ, co
zaproponowa³em jako minimalne rozwi¹zanie do czegoœ, co chce siê narzuciæ jako ujednolicenie stawek, jest
przepaœæ nie do pokonania.

ne, jako narzêdzie do narzucenia innym czegoœ wiêcej
ni¿ one chc¹ zrobiæ. Je¿eli my nie chcemy wy¿ej opodatkowywaæ nam zale¿y na wzroœcie to nikt nie ma prawa.
Dlaczego my mamy… Nie ma prawa byæ równania do
najwy¿szych. Z tego punktu widzenia problem jest zabezpieczenia interesów krajów, które chcia³yby coœ
mieæ, ale za ubezpieczenia na minimalnym poziomie.
Nie zabezpieczymy Francuzom tego, nie mo¿emy siê
zgodziæ na to, ¿e my wam obiecujemy, ¿e jak wasz podatek jest 40% to my nie bêdziemy stosowali wy¿szego,
bo jeszcze od nas uciekn¹ wszyscy. Natomiast mo¿emy,
ale mówiê jeszcze raz, po cichu, bo to jest... Mogê sobie
wyobraziæ ugodê polegaj¹c¹ na tym, ¿e ¿aden kraj nie
stosuje stawki ni¿szej ni¿ na przyk³ad 8% czy 7% i wówczas na tej zasadzie tylko po to, ¿eby jakieœ minimum
zapewniæ opodatkowania przedsiêbiorstw, jeœli kraje
chc¹ ¿eby przedsiêbiorstwa nie nadu¿ywa³y swojej pozycji. Drugie pytanie pana dyrektora Œwiebody na temat jednolitego… Mnie ten zapis w Konstytucji o jednolitym rynku wewnêtrznym siê bardzo podoba. Ale
w konstytucji, jak pan profesor zauwa¿y³, na temat gospodarczy jest bardzo ma³o Pañskie pytanie – dlaczego
nie mo¿na zapisaæ tego w porz¹dny sposób, taki jak siê
konstytucjê powinno pisaæ? Ta konstytucja ma wszystkie mo¿liwe zalety za wyj¹tkiem tej, ¿e najwyraŸniej
nie ma sposobu, przynajmniej w tym momencie, ratyfikowania jej. To znaczy trzeba siê zastanowiæ czy metoda
jest dobra. Gdybyœmy mieli konstytucjê, w której w sferze gospodarczej, by³oby zapisane: jednolity rynek, nie
wolno tworzyæ barier, to po piêciu latach orzecznictwa
Trybuna³u doszlibyœmy do tego, ¿e ten jednolity rynek
by³by rzeczywiœcie wprowadzony […] wprowadzenie
bariery na swobodê us³ug jest sprzeczne z zasad¹ Traktatu Konstytucyjnego i w zwi¹zku z tym po trochu
obala siê te wszystkie bariery. Myœlê, ¿e w ten sposób
mo¿na by sobie wyobraziæ wprowadzenie Konstytucji.
Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e w Europie Konstytucja nie
jest i nie bêdzie oktrojowana. Ona musi zyskaæ potwierdzenie w referendum i z tym siê trzeba liczyæ.

Z SALI: Kompromis – maksymalna stawka.
Z SALI: Ale jest swoboda miêdzynarodowa.
WO: Nie, w³aœnie maksymalna, kto chce stosowaæ
100% to niech sobie robi 100%. Mnie siê wydaje, ¿e raczej nale¿a³oby powiedzieæ iœæ w tê stronê – pewne minimalne. Oczywiœcie tu chodzi o minimum zgody, któr¹
kraje osi¹gn¹. Jeœli Francuzi w ogóle chc¹ opodatkowywaæ swoje przedsiêbiorstwa, to ¿eby nie dopuœciæ do sytuacji, w której Francja bêdzie musia³a w ogóle zrezygnowaæ z podatku dochodowego, dlatego ¿e po³owa innych krajów zrezygnuje z podatku dochodowego i spowoduje, ¿e nikt we Francji nie bêdzie prowadziæ przedsiêbiorstw. Coœ takiego jest ewentualnie do dyskusji.
Natomiast oczywiœcie minimum nie mo¿e byæ u¿ywa-

WO: Jednak ludzie protestuj¹ przeciwko temu ¿eby
coœ, co oni uwa¿aj¹ za Konstytucjê, zosta³o podpisane
w trybie umowy miêdzynarodowej, powiedzmy nazywaj¹ to oktrojowaniem – oczywiœcie to jest pó³ ¿artem
pó³ serio powiedziane. Moim zdaniem nie przeforsuje
siê w tym trybie umowy miêdzynarodowej, mimo ¿e
sam Traktat zosta³ podpisany w trybie umowy miêdzynarodowej, ale nazwa Konstytucja zosta³a u¿yta i ona
¿yje, zdaje siê, w umys³ach ludzi. I co wiêcej, to chyba
dobrze, poniewa¿ jeœli ma byæ podjêta taka decyzja jak
Traktat Konstytucyjny, to nie kryjmy tego, ¿e to rzeczy-
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wiœcie ma byæ Konstytucja. To nie ukrywajmy tego, ¿e
jest to Traktat i niech ludzie nie g³osuj¹ w ogóle w tej
sprawie – gdzieœ tam, jakoœ tam podpiszemy umowê
miêdzynarodow¹. Jeœli to ma spe³niæ rolê Konstytucji
Europejskiej czyli pó³ konstytucji to musi siê nazywaæ
konstytucj¹ i musi byæ przyjête z pe³n¹ œwiadomoœci¹ ¿e
jest to rodzaj Konstytucji. Inaczej ten dokument nie zyska takiej wagi jak¹ powinien mieæ. Dziêkujê.
Z SALI: Trzeba siê zdecydowaæ, albo idziemy w kierunku uregulowania i wtedy nazywamy umow¹ albo
idziemy w innym kierunku
JB: Od pocz¹tku te podstawowe nieporozumienie
polega³o na tym, ¿e od 2000 roku, za spraw¹ Joschki Fischera zaczêto mówiæ o jakiejœ konstytucji. To jest
zupe³ne nieporozumienie prawne, dlatego, ¿e to z czym
mamy do czynienia to jest wa¿ny, ale kolejny Traktat rewizyjny, umowa miêdzynarodowa. Wszystkie pañstwa
cz³onkowskie musz¹ go ratyfikowaæ – jedno odrzuca,
nie ma Traktatu. Sposób ratyfikacji okreœlaj¹ konstytucje krajowe, kto ma mieæ referendum, kto ma mieæ zgodê wyra¿on¹ przez parlament. Idee jakiegoœ referendum ogólnoeuropejskiego – mo¿na coœ takiego konsultacyjnego przeprowadziæ, ale to nie ma znaczenia prawnego. Czyli od strony formy prawnej jest jasnoœæ, co to
jest. Wprowadzanie do obiegu politycznego, szczególnie w nowych pañstwach cz³onkowskich pojêcia konstytucji, by³o jednym z wiêkszych b³êdów, jakie
pope³nili politycy. Dlatego ¿e wprowadzili do dyskusji
byt, którego nie ma, który sta³ jednoczeœnie, nie chcê powiedzieæ po¿ywk¹, bo to brzydko brzmi, ale sta³ siê
przyczyn¹ niedobrych dyskusji, które posz³y w niedobrym kierunku. Zamiast rozmawiaæ o tym, jak ma rynek
wewnêtrzny funkcjonowaæ, jak usprawniæ proces decyzyjny, to rozmawiamy o jakichœ strukturach quasi pañstwowych, których nie by³o, nie ma i nie bêdzie w wymiernym czasie.
Z SALI: Dobrze, czy przypadkiem, s³owo konstytucyjne siê znalaz³o?
JB: Nie! S³owo „konstytucyjne” jest, to nie jest nic nowego. W orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci
wielokrotnie u¿ywano w stosunku do Traktatu stanowi¹cego Wspólnotê Europejsk¹ nazwê Konstytucja,
Traktat Konstytucyjny, Akt Konstytucyjny w rozumieniu dokumentu konstytuuj¹cego umowê miêdzynarodow¹. To sam¹ nazwê znajdziemy w nazwach ró¿nych
organizacji miêdzynarodowych. U nas w na przyk³ad
ma Pan kartê – konstytucje organizacji miêdzynarodowych, ale robienie z tego Konstytucji quasi europejskiego pañstwa jest nieporozumieniem.
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WO: Panie profesorze ale jedno s³owo nie zawa¿y³o
o losach Europy?
JB: Nie, ono siê wpisa³o w sposób argumentacji, który zreszt¹ i u nas obserwowaliœmy, dlatego ¿e dyskutowano o wszystkim i s³usznie zreszt¹. Uwa¿am ¿e
zas³ug¹ tej dyskusji jest to, ¿e wszyscy politycy teraz
wiedz¹ co to s¹ g³osy wa¿one, co to jest Parlament Europejski i parê jeszcze innych rzeczy ale ta dyskusja posz³a
w zupe³nie innym kierunku jeœli chodzi o Traktat Konstytucyjny. Na szczêœcie u nas w Polsce sytuacja, jak to
zwykle u nas w Polsce, jest inna ni¿ gdzie indziej, dlatego ¿e u nas wiêkszoœæ narodu jest proeuropejska i politycy te¿ to szczêœliwie zauwa¿yli i wycofali siê z takiej
argumentacji dziwnej. Kontynuuj¹c nasze dyskusje o liberalizmie czy nie liberalizmie w Europie, je¿eli mamy
jakiœ trend to nie jest on pro liberalny, tylko jest taki podskórny, ale to jest bardzo widoczny pr¹d anty europejski, tak¿e irracjonalny. Ta argumentacja ca³y czas wystêpuje i trzeba znaleŸæ rzeczywiœcie jakieœ racjonalne
wywa¿enie, ale z t¹ Konstytucj¹ skoñczmy, bo to prowadzi ca³¹ dyskusjê na manowce ale jest niestety
dynamika w tej dyskusji.

MACIEJ KRZYSZTOFOWICZ,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych
Skoro nie ma czegoœ takiego jak europejski model
spo³eczny to, czy wed³ug Panów, mo¿na przynajmniej
mówiæ o pewnej specyfice europejskiej dotycz¹cej rozumienia ochrony spo³ecznej i na czym taka specyfika europejska by polega³a?

ALEKSANDRA WASILEWSKA,
Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych
Chcia³am siê odnieœæ do wypowiedzi pana pos³a Zawiszy bo w sprawie Traktatu Konstytucyjnego zgadzam siê z panem profesorem Barczem, ¿e dzisiaj jest
przedwczesne mówienie, i¿ jest to martwy Traktat w sytuacji, kiedy dwa kolejne pañstwa ratyfikowa³y ten
Traktat, a nastêpne przygotowuj¹ siê do ratyfikacji.
Obawiam siê, ¿e Polska bêdzie tym pi¹tym pañstwem,
które nie ratyfikuje a mo¿e nawet znajdzie siê w tej
czwórce, co znowu nas postawi w pozycji pariasa Europy.
Chcia³am natomiast odnieœæ siê do tego, co Pan powiedzia³ o Strategii Lizboñskiej. Jak wa¿n¹ rzecz¹ jest
dla Pañstwa Strategia Lizboñska? Otó¿ wymieni³ Pan
pakt Stabilizacji i Wzrostu. Jak ma siê niedotrzymanie
deficytu bud¿etowego do wczeœniejszych deklaracji
o kotwicy, która doœæ p³ytko zosta³a zarzucona, bo ju¿ j¹

pañstwo wyci¹gnêliœcie, co jest integraln¹ czêœci¹ tego
paktu? Jak siê ma równie¿ walka z bezrobociem? Pan
Mordasewicz wykaza³ nam tutaj w liczbach, i¿ jedn¹ z
powa¿niejszy przyczyn bezrobocia jest niski poziom
edukacji. Jak siê ma do tego decyzja o obciêciu w bud¿ecie na rok 2006 dwudziestu milionów na edukacjê w
Polsce? Jak pañstwo chcecie walczyæ z bezrobociem? I
po trzecie, jak pojmujecie Pañstwo funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej tak zwanej solidarnej? Bo solidarnoœæ w naszym wydaniu sprowadza siê do tego, ¿e solidarni jesteœmy wtedy kiedy chcemy pieniêdzy z bud¿etu europejskiego i to najlepiej w du¿ej iloœci, natomiast nasza solidarnoœæ siê koñczy w sytuacji, kiedy
trzeba wprowadzaæ kolejne dyrektywy unijne i wtedy
solidarnoœæ wykazujemy pozywaj¹c Komisjê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci, co bynajmniej nie s³u¿y naszym
interesom. Dziêkujê bardzo.

LKB: Mo¿e zanim oddam g³os to sprostujê – mianowicie najnowszy komunikat CBOS mówi, ¿e dwie trzecie Polaków – 65% uwa¿a, ¿e mo¿liwoœæ uczestniczenia
we wspólnym unijnym rynku, opartym na swobodnym
przep³ywie ludzi, kapita³u itd. jest wa¿niejsze dla rozwoju Polski ni¿ samo pozyskiwanie pieniêdzy z bud¿etu Unii Europejskiej.
TJ: To tylko potwierdza to, co ja powiedzia³em.
LKB: Powiedzia³eœ, ¿e 25 lat temu…
TJ: ...Polacy mieli cel. Wszyscy mieli cel: wejœcie do
Unii Europejskiej i NATO, a teraz rozgrywa siê po prostu Unia Europejska w sprawach wewnêtrznych.

JACEK KUCHARCZYK, Instytut Spraw Publicznych
TOMASZ JACKOWSKI
Wydaje mi siê, ¿e trzeba wróciæ do historii sprzed 25
lat. Polska po odzyskaniu niezawis³oœci mia³a wykszta³cone przekonanie w spo³eczeñstwie, ¿e Unia Europejska rozwi¹¿e czêœæ polskich problemów i przekonanie to istnieje w polskim spo³eczeñstwie do dzisiaj,
a to, co zosta³o powiedziane przed chwil¹, o tym, ¿e politycy zaczêli to zauwa¿aæ jest chyba jest nieprawd¹.
Niestety wszystkie te pytania dlaczego jest ró¿ne rozumienie Traktatu w ró¿nych pañstwach wynikaj¹ z jednej rzeczy. Jest brak poczucia wspólnego interesu europejskiego i to nie tylko w Polsce ale w ca³ej Europie. Polska jest najbardziej prointegracyjna ze wszystkich
pañstw Europy, je¿eli nie mówiê prawdy to niech El¿bieta Illasiewicz, specjalistka w t ej dziedzinie to sprostuje. Otó¿ w ka¿dym z pañstw europejskich opozycja
przed wyborami wykorzystuje przeciwko aktualnemu
rz¹dowi problemy europejskie w sprawach wewnêtrznych. I tak, lewicowa opozycja we Francji twierdzi³a, ¿e
traktat liberalizuje Europê, prawicowa opozycja w Anglii uwa¿a³a, ¿e Traktat socjalizuje Europê, a w Polsce
niestety jedno z bardziej proeuropejskich ugrupowañ
sta³o siê w Europie synonimem diab³a, bo tak to okreœlali politycy europejscy. Pomimo, ¿e w sumie
z rz¹dz¹cym wówczas ugrupowaniem w tej dziedzinie
na ogó³ siê zgadza³o, a ugrupowania obecnie rz¹dz¹ce,
bardziej sceptyczne w stosunku do integracji europejskiej, ju¿ tego tak bardzo nie okazuj¹, bo nie maj¹ tej wyborczej potrzeby. Myœlê, ¿e musimy przede wszystkim
mówi¹c o Traktacie walczyæ z tym, co tutaj zasz³o. Staraæ siê w Polsce mówiæ merytorycznie o tym, co Traktat
reprezentuje, a nie rozgrywaæ swoich wewnêtrznych
polskich interesów.

Chcia³em przede wszystkim nawi¹zaæ do tej koncepcji czy wypowiedzi pana pos³a Zawiszy, któr¹ zrozumia³em w taki sposób: Polska solidarna a Unia – ka¿dy
kraj zadecyduje czy chce byæ solidarny czy nie. Mnie siê
to wydaje sprzeczne z tym co premier Marcinkiewicz
mówi³ w Brukseli, ¿e chce Unii solidarnej, co by³o
og³oszone jako wielki sukces Polski, ¿e nie mówiliœmy:
chcemy tyle pieniêdzy, lecz ¿e twierdziliœmy, i¿ chcemy
Unii solidarnej. W jakiœ sposób zosta³o to potwierdzone
koncepcj¹ paktu energetycznego, gdzie ta zasada solidarnoœci europejskiej te¿ by³a jakoœ wzmiankowana, do
której te¿ chyba siê odwo³ywaliœmy? Teraz rzeczywiœcie chyba g³ówny problem polega na tym, ¿e to nie powinna byæ solidarnoœæ a la carte. Je¿eli my chcemy Europy solidarnej to powinniœmy w miarê konsekwentnie tê
zasadê stosowaæ tak¿e do ró¿nych innych polityk. Dla
mnie osobiœcie takim spektakularnym pogwa³ceniem
zasady Europejskiej solidarnoœci by³o zachowanie naszego rz¹du w sprawie protestów, w sprawie karykatur
Mahometa, który zamiast wyraziæ solidarnoœæ z Dani¹,
której ambasady by³y wówczas palone, zacz¹³ prosiæ
o wybaczenie. Spróbujmy te¿ t¹ zasadê solidarnoœci
odnieœæ szerzej.
Druga sprawa, co do Traktatu Konstytucyjnego, tutaj równie¿ bym siê przy³¹czy³ do tych g³osów, które
mówi¹, ¿e powinniœmy byæ ostro¿ni z deklarowaniem
œmierci Traktatu, choæby dlatego, ¿eby nie skoñczy³o siê
zgodnie z takim powiedzeniem „Kowal zawini³, Cygana powiesili”, bo siê oka¿e, ¿e Francuzi obalili Traktat,
a Polaków o to oskar¿¹ je¿eli my bêdziemy najg³oœniej
krzyczeli. I po trzecie wreszcie, musze powiedzieæ, ¿e ja
mam pewn¹ sympatiê dla stanowiska pana profesora
Or³owskiego w sprawie Konstytucji Eeuropejskiej. Dobrze by³o by gdyby istnia³a Konstytucja Europejska jako
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taki akt nadrzêdny, który pozwala³aby chroniæ podstawowe wartoœci jak cztery wolnoœci europejskie. W ostatnim „Ekonomiœcie” jest bardzo ciekawy komentarz
o tym, w jaki sposób podstawowe wartoœci ulegaj¹ pewnej erozji w poszczególnych rz¹dach krajów narodowych i integracja zamiast siê pog³êbiaæ w tych szeregach, zwija siê i my w³aœciwie nie mamy skutecznych
instrumentów, ¿eby broniæ tych podstawowych wartoœci. Zreszt¹ z tego punktu widzenia wydaje mi siê, ¿e
okresy przejœciowe na zatrudnianie pracowników nowych pañstw cz³onkowskich, gdyby Europa mia³a
porz¹dn¹ konstytucjê, powinny byæ niekonstytucyjne
i w ogóle nie powinny staæ siê przedmiotem negocjacji
akcesyjnych. To wyobra¿a³ bym sobie, ¿e taki Traktat
Konstytucyjny z prawdziwego zdarzenia powinien te
sprawy bardzo wyraŸnie stawiaæ, co oczywiœcie nie
zmienia sprawy, ¿e mamy problem z tym Traktatem,
który teraz jest i tutaj warto te¿ siê zastanawiaæ, jak dalej
postêpowaæ w kwestii tego, co obecnie nazywamy Traktatem Konstytucyjnym.

EWA GURYN,
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
Ja równie¿ mam pytanie do pana pos³a Zawiszy, poniewa¿ pan pose³ zanegowa³ Traktat Konstytucyjny, zanegowa³ równie¿ sposób jego przygotowania, czyli formu³ê Konwentu Europejskiego. Powiedzia³ Pan, ¿e tê
sprawê nale¿y pozostawiæ narodom Europy. Gdyby
Pan by³ uprzejmy bli¿ej sprecyzowaæ, co Pan rozumie
przez przysz³¹ formu³ê, która by wypracowywa³a
ewentualne zmiany czy modyfikacje Traktatowe.

GRZEGORZ CYMEJKO
Mnie ciekawi aspekt tej dyskusji, dotycz¹cy ro¿nych problemach wewn¹trz europejskich, ale ma³o
mówiliœmy o problemie informacji wewn¹trz europejskiej. Zdaje siê, ¿e kwestiê solidarnoœci opisa³bym w
skrócie jako kwestiê wzajemnego informowania siê na
temat swoich mo¿liwoœci. Je¿eli nie informujemy siê w
takim potocznym rozumieniu tego s³owa, korzystamy
z czyjejœ pomocy, to znaczy, ¿e wykorzystujemy tê pomoc w sposób nieuczciwy. I teraz oczywiœcie rynek
wewnêtrzny Europy, zarówno w kategoriach ekonomiczny, jak i w kategoriach spo³ecznych jest wielki,
jego mo¿liwoœci s¹ niewykorzystane i z pewnoœci¹
równie¿ problemem Traktatu Konstytucyjnego i takiego potraktowania go we Francji czy w Holandii, by³
kwesti¹ informacji na temat tego, co z tego rynku czerpiemy. Ubogi Francuz nie jest w stanie domyœliæ siê
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tego, jak wielu mu da³o rozszerzenie czy choæby etap
przed ostatnim rozszerzeniem czy jak wiele daje mu
integracja europejska. W tej chwili nie ma rozmowy,
informowania spo³eczeñstw na ten temat. Ciekaw jestem Pañstwa spostrze¿eñ w tej kwestii, bo zdaje mi
siê, ¿e poszczególne spo³eczeñstwa narodowe maj¹
tendencjê, i s³usznie, ¿eby w sytuacji braku informacji,
czuæ siê wykorzystywanymi przez spo³eczeñstwa
s¹siednie. Tego konsekwencje s¹ tak¿e w potraktowaniu Traktatu Konstytucyjnego.
LKB: Oddajê g³os Panu, najwiêcej pytañ w kwestii
by³o do Pana.
AZ: Pewnie najwiêcej by³o kwestii ogólnych, dotycz¹cych wszystkich wyst¹pieñ, ale postaram siê po
kolei i systematycznie.
Najpierw wyjaœnienie stanowiska rz¹du Polskiego
w sprawie dyrektywy us³ugowej, bo to musi byæ jasno
powiedziane. Owszem rz¹d opowiada³ siê za wy³¹czeniem spod obowi¹zuj¹cej zasady kraju pochodzenia poszczególnych dziedzin takich jak ochrona zdrowia. Interpretowaæ tego stanowiska jako opowiedzenie siê
przeciwko zasadzie kraju pochodzenia jest b³êdem.
Otó¿ raz jeszcze – rz¹d – zasada kraju pochodzenia, tak
wyj¹wszy poszczególne dziedziny i to jest ró¿nica miêdzy rz¹dem a solidarnoœci¹.
Ale to by³o wy³¹czenie z art. 2 czyli z zakresu stosowania dyrektyw i tak to zreszt¹ zosta³o powiedziane.
Dyrektywy, ale zawieraj¹cej zasadê kraju pochodzenia.
A mamy dyrektywê bez zasady, wiêc nie ma spod czego
wy³¹czaæ – to jest ta ró¿nica.
Jeœli chodzi o wspomniane tu, po¿¹dane czy ciekawe
modele uczestnictwa dla krajów europejskich, takich
jak Polska w kontekœcie solidarnoœci i konkurencyjnoœci, to takie przecie¿ s¹, jak choæby po wielokroæ w Polsce wymieniana Irlandia. Mówiê o niej z pe³n¹ œwiadomoœci¹, tak¿e jako przewodnicz¹cy polsko-irlandzkiej
grupy w zesz³ej kadencji parlamentarnej i powiem
szczerze, ¿e to siê wydaje model dalece bardziej zachêcaj¹cy ni¿ wspomniany tu model duñski. Ju¿ naprawdê,
skoro nie drug¹ Japoni¹, to „lepiej byæ drug¹ Irlandi¹
ni¿ drug¹ Dani¹” i nawiasem mówi¹c studenci pana
profesora Barcza pisz¹ z Seulu z Londynu. Z Kopenhagi
nie pisz¹, nie okaza³a siê ona a¿ tak atrakcyjna. Uwa¿am
to za potwierdzenie niskiej atrakcyjnoœci modelu duñskiego. Nawiasem mówi¹c, kiedy mówimy o modelu
spo³ecznym, to myœlê, ¿e jest to kwestia nie tylko rozwi¹zañ prawnych, instytucjonalnych, ale jest to kwestia
kultury ¿ycia. Je¿eli Daniê pamiêtamy jako historycznego pioniera europejskiej pornografii, co w mojej ocenie
rzutuje na dyskusjê o modelu spo³ecznym i mo¿e to
kogoœ bardziej, a kogoœ jednak mniej bawiæ.

Bardzo istotn¹ kwestiê z punktu widzenia solidarnoœci europejskiej poruszy³ Pan Mordasewicz, mówi¹c
o funduszach bo jest to kluczowy przyk³ad zinstytucjonalizowanej finansowej realizacji zasady solidarnoœci.
Jak wszyscy pamiêtamy, Unia w ogromniej mierze jest
oparta na tym w³aœnie elemencie. To ma swoje ró¿ne
konsekwencje, czasem jak w zwi¹zku z wspóln¹ polityk¹ roln¹, niezwykle zagadkowe i kontrowersyjne, natomiast nie sposób abstrahowaæ od tego fundamentalnego wymiaru funduszów strukturalnych. Dlatego ja
bym siê nie obra¿a³ na premiera, ¿e on negocjowa³ jeszcze te kilkaset milionów euro na piêæ województw
wschodnich, bo skoro coœ jest, to warto z tego korzystaæ.
Tak jak Pan Jeremi Mordasewicz, negocjuj¹c swoje
kontrakty budowlane, te¿ woli wiêcej ni¿ mniej mieæ
z tego kontraktu i ja siê tym zdegustowany nie czujê.
Natomiast co do zasadniczego nieporozumienia
a propos dzisiejszego tematu, bo te¿ wróci³y kwestie
euro i Traktatu, jeœli trzeba to siê odniosê, ale one chyba
nie s¹ dla dzisiejszego tematu decyduj¹ce. Jest to pytanie, czy Europa jest w tej kwestii solidarna czy nie? Otó¿
ja chyba nie sam jeden przy tym stole negowa³em ten
wszechogarniaj¹cy charakter definicji europejskiego
modelu spo³ecznego. To nie jest to¿same z kwesti¹ solidarnoœci europejskiej. Polska, choæby premier Marcinkiewicz, cieszê siê, ¿e ciep³o wspominany, je¿eli opowiada siê za solidarnoœci¹ europejsk¹, to nie opowiada
siê tym samym za tak, czy inaczej rozumianym modelem spo³ecznym. Ba, s¹ ró¿ne solidarnoœci. My w pewnym momencie okazaliœmy wielk¹ solidarnoœæ transatlantyck¹ wbrew solidarnoœci europejskiej! Dziêkowaæ
Bogu, ¿e mieliœmy tyle odwagi jako kraj, ówczesny
rz¹d, ale to pokazuje jak te napiêcia solidarnoœciowe s¹
ró¿ne i nie u¿ywa³ bym argumentu demagogicznego, ¿e
Polska nie by³a solidarna z Dani¹, bo przeprasza³a. Pan
polemizuj¹c te¿ nie by³ solidarny ze mn¹ bo wyrazi³
inne stanowisko, ale to jest sprowadzanie rzeczy do
absurdu.
JK: Jedno s³owo – to jest dok³adnie coœ, co
us³ysza³em od dyplomatów duñskich – kiedy Polska
chce solidarnoœci to siê jej domaga, ale kiedy myœmy
czekali na solidarny gest to us³yszeliœmy przeprosiny
do kogoœ innego skierowane...
AZ: Oni zg³aszaj¹c pretensje do nas te¿ nie s¹ solidarni z naszym stanowiskiem, ale do czego prowadzi takie
rozumowanie? Otó¿ rzecz w tym, ¿e ta europejska solidarnoœæ nie jest dlatego to¿sama z modelem spo³ecznym, poniewa¿ nie mo¿e byæ w pe³ni osi¹gniêta przez
instytucje. Tak naprawdê rzecz siêga, przepraszam za
s³owa, niektórzy znowu byæ mo¿e bêd¹ siê œmiaæ, do
duszy ludzkiej. Europê budowali œwiêci i rycerze i je¿eli

dzisiaj jest s³aba solidarnoœæ to z powodu s³aboœci duszy
– czyli egoizmu. I jak ten egoizm siê przejawia? Konstytucja - tak, bo jest niegroŸna dla krajów starej Unii, ale
swobodny przep³yw us³ug – to ju¿ nie. To jest wyraz
egoizmu. Je¿eli Polska, s³usznie co do meritum i zgodnie z w³asnym interesem, chce klasyfikowaæ aktywa
zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych
jako œrodki publiczne, co ma kluczowe znaczenie dla
kwestii deficytu bud¿etowego, tutaj kilkakrotnie poruszanego, to nawet nie jak¹œ wysok¹ decyzj¹ polityczn¹,
ale ocen¹ urzêdu statystycznego - unijnego Eurostatu –
nam siê na to nie pozwala. Eurostat to ju¿ wygl¹da trochê tak, jak milicjant bia³oruski, który nie wypuszcza
polskiego aktywisty z kraju, bo mówi, ¿e ju¿ siê zmieni³y przepisy, co do piecz¹tek. To jest ten sam poziom
instytucjonalizacji wa¿nej decyzji. To jest po prostu egoizm. Natomiast z tym egoizmem jest te¿ tak, ¿e on jest
charakterystyczny dla tych, których byœmy byæ mo¿e
okreœlili jako „socjalistów”, na przyk³ad niektóre nurtu,
ruchu zwi¹zkowego. Ja siê chêtnie pod tym podpiszê.
Bywa te¿, tak ¿e egoistyczny jest biznes, a wielki biznes
w szczególnoœci, bo raz to socjaliœci przeciwko konkurencji, ale równie czêsto, choæ to brzmi paradoksalnie,
biznesmeni s¹ przeciwko konkurencji. Jeœli maj¹ ju¿
maj¹ swój rynek i swoje osi¹gniêcia, to s¹ pierwszymi
przeciwnikami konkurencji. Kiedy w Sejmie zesz³ej kadencji chcieliœmy wprowadziæ ustawodawstwo rozszerzaj¹ce konkurencyjnoœæ rynku towarzystw emerytalnych, wtedy najwiêksze towarzystwa emerytalne opowiedzia³y siê twardo przeciwko konkurencji na rynku,
który ju¿ zdoby³y. By³a te¿ wspomniana dyskusja
o VAT-cie, gdzie nam wytkniêto, ¿e my tutaj siê
wyk³ócamy. Ale¿ to prezydent Schirack by³ pierwszym
wyk³ócaj¹cym siê, bo obieca³ restauratorom piêæ i pó³
procent tamtejszego VAT-u i w imiê interesu, ju¿ tego
nie nazwê egoizmem, ale w imiê interesu grupy zawodowej w jego pañstwie, wyk³óca³ siê na szczeblu europejskim o swoje. To pokazuje, jakie s¹ oblicza solidarnoœci i konkurencyjnoœci, niekiedy nawet egoizmu.
W¹tek zupe³nie poboczny – zosta³o powiedziane,
¿e polski rz¹d nie chce zrozumieæ, ¿e kwestie konkurencyjnoœci s¹ rozstrzygane przez organy europejskie, ale kto inny nie chce rozumieæ, ¿e istnieje uza sadnione domniemanie z³amania umowy prywatyzacyjnej, a dotrzymywanie umów jest tak¹ bardzo europejsk¹ zasad¹. Jest tu te¿ wyra¿ana pretensja, ¿e Polska œmie ewentualnie posy³aæ Komisjê Europejsk¹
przed Trybuna³, ale ja rozumiem, ¿e konstrukcja tego
Trybuna³u jest taka, ¿e jest dwustronny. Nie tylko jedna strona ma prawo drug¹, tak jak Polska by³a pozywana, pozywaæ, tylko ¿e jest jeszcze takie minimum
swobody manewru ¿e i druga strona mo¿e czasem pozwaæ t¹ pierwsz¹.
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By³a jeszcze zg³oszona pretensja, ¿e jak przedstawiciel PiS-u œmie mówiæ o kwestiach solidarnoœci europejskiej, skoro w bud¿ecie obciêto dwadzieœcia milionów
z³otych na edukacjê. Jest to bud¿et wynosz¹cy sto kilkadziesi¹t miliardów z³otych. By³o kilkaset g³osowanych
poprawek i w jednej, zupe³nie mi nie znanej, w³aœnie
taka decyzja by³a. Jeœli to mia³by byæ argument przeciwko mo¿liwoœci mówienia o solidarnoœci, to obawiam siê,
¿e tylko z zaciek³oœci politycznej mo¿e wynikaæ takie
formowanie argumentu.
Natomiast ju¿ po konkluzji, co do spraw euro i traktatowych. One, mimo wszystko, s¹ poboczne w dzisiejszej dyskusji. Co do euro to jest tak, ¿e wiêkszoœæ krajów Unijnych przyjê³a je, po czym, jak uwa¿a, ¿e le¿y to
w ich interesie to wykracza poza kryteria zawarte w Pakcie Stabilizacji i Wzrostu (patrz Niemcy) i czyli dzia³a
ob³udnie. Otó¿, Polska wiedz¹c, ¿e istnieje ryzyko wykroczenia poza te kryteria, mówiê tu o sposobie myœlenia rz¹du, waha siê szybko przyj¹æ euro, bo woli byæ
szczera a nie ob³udna. Szczeroœæ wydaje mi siê lepsza
ni¿ ob³uda. Natomiast ja nie ukrywam, ¿e istnieje powa¿niejszy argument natury politycznej, który nie jest
charakterystyczny tylko dla polskiej sceny politycznej
(patrz Brytyjscy konserwatyœci, Prezydent Klaus). Jest
to domniemanie, ¿e euro jest krokiem ku wspólnym podatkom, bud¿etowi i konstrukcji pañstwowej. Mo¿na
mieæ tego typu obawy, mówi¹c najkrócej. Natomiast
zgoda, ¿e w Polsce instytucje unijne, zaliczaj¹c do nich
euro, s¹ niezwykle popularne. To s¹ jak zawsze rekordy
popularnoœci, co wynika z ró¿nych przes³anek. Proszê
pomyœleæ, ¿e jedn¹ z bodaj z kluczowych, przynajmniej
w mojej ocenie, spraw, jest rozczarowanie pañstwem
polskim. To jest dramatyczna sytuacja, kiedy ludzie w
innych krajach dyskutuj¹ z Europ¹, bo s¹ dumni ze swego. Polacy s¹ tak g³êboko rozczarowani swoim, bo nie
pamiêtaj¹ tysi¹ca lat historii, pamiêtaj¹ tylko kilkanaœcie lat zawirowañ. Bêd¹c rozczarowani wybieraj¹ to, co
wydaje siê pewne i stabilne, przynajmniej na odleg³oœæ.
Co do kwestii Traktatowej, ja dzisiaj nigdy nie
u¿y³em terminu Konstytucja, Traktat jako miêdzyrz¹dow¹ umowê. To gremium mêdrców w umowach miêdzyrz¹dowych, to jest w³aœnie sprawa dla
przedstawicielstw narodowych, ¿eby ze sob¹ w imieniu
swoich pañstw rozmawia³y. Traktat owszem, zosta³ odrzucony i tu bêdê siê upiera³ przy zasadzie demokratycznej, choæ Pan profesor mówi miedzy wierszami, ¿eby
z t¹ demokracj¹ nie przesadzaæ. Trochê œmialiœmy
z tych eurosceptyków, ¿e brytyjscy eurosceptycy to
mówi¹ ¿e ta konstytucja taka socjalna, a francuscy eurosceptycy, ¿e taka liberalna, a¿ jakie to nieracjonalne –
poœmiejmy siê z nich. A kto siê z pana profesora Barcza
poœmieje? Bo kiedy ze strony przedstawiciela zwi¹zkowego pada argument, ¿e dzisiaj Europa jest hiperlibera-
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lna, a pan Jeremi Mordasewicz, Pan profesor mówi¹, ¿e
ta Europa jest antyliberalna. Skomentujê: jaki¿ to nieracjonalny spór i te¿ siê z nie go chêtnie poœmieje, co pokazuje tylko jak niekiedy nie do koñca wywa¿one s¹ te
argumentacje.
LKB: A jak jest Pana zdaniem?
AZ: Nie mam zdania. Natomiast ju¿ ostatnie
zupe³nie zdanie. Tak, ku Traktatowi mo¿na iœæ. Tu PiS
ma inne zdanie ni¿ brytyjscy konserwatyœci, którzy bywaj¹ antytraktatowi z zasady, tylko to trzeba po³¹czyæ
z realizacj¹ raportu postuluj¹cego obciêcie regulacji europejskich o 30%. Jak Traktat to po co wór dyrektyw?
Jaki bêdzie los Traktatu to zobaczymy, bo s³yszymy, ¿e
w domyœle trwa ten proces ratyfikacyjny, ¿e bêd¹ byæ
mo¿e powtarzane referenda w tych krajach gdzie zosta³
on odrzucony. Rozumiem, ¿e w tym samym czasie dla
równowagi bêd¹ powtarzane te¿ akty ratyfikacyjne
w tych krajach, gdzie zosta³ on zatwierdzony? Czy historia rozwija siê tylko w jednym kierunku? Czy musia³by byæ powtarzany? Ca³a procedura ratyfikacyjna
gdyby by³ nowy dokument, to tak.
LKB: Czyli do oporu tam, gdzie nie ma dobrego wyniku, a tam gdzie ju¿ jest to co?
AZ: Ja myœlê, ¿e oko³o 2007 roku, po wyborach we
Francji i w Holandii bêdzie mo¿na postawiæ kropkê nad
„i”. W tej chwili wysoce prawdopodobne jest to, ¿e Traktat nie wejdzie w ¿ycie, ale nikt odpowiedzialny nie
powie, ¿e na pewno tak siê stanie. Nie ma powodu, ¿eby
siê spieszyæ i mówiæ, ¿e on ju¿ jest w tej chwili martwy.
Lepiej przedyskutowaæ, co jest w œrodku i braæ udzia³ w
dyskusji. Dlatego, ¿e jak tutaj ktoœ s³usznie powiedzia³,
je¿eli Pan w tej chwili mówi, ¿e on jest trup, to stawia siê
Pan w bardzo trudnej, s³abej pozycji negocjacyjnej, bo
siê Pan po prostu wy³¹cza z dyskusji,. W mojej ocenie
jest to po prostu niepotrzebne. Zawsze siê zd¹¿y coœ
ukatrupiæ, na to zawsze jest czas.
Ostatnie zdanie, ja obawiam siê, ¿e to jest myœlenie
w kategoriach determinizmu i pada argument, ¿e to jest
taki Traktat, ¿e jest coœ konkretnie napisane, ¿e jak jest napisane tak, to nie inaczej. Nie b¹dŸmy nazbyt podejrzliwi
i nie wymyœlajmy sobie o podatkach tego, czego tam nie
ma. Przecie¿ konstruktorzy budowli europejskiej po wielokroæ siê szczyc¹ tak¹ oto metod¹, ¿e siê jakieœ sprawy
posuwa w okreœlonym kierunku w szczegó³ach, jak ju¿
wszystkie szczegó³y s¹ dograne, to wtedy wszyscy siê
orientuj¹, ¿e pewna decyzja zosta³a bardziej globalnie
podjêta i tym siê szczyc¹. Ale je¿eli ktoœ w podobnym
sposobie rozumowania dostrzega w ca³ej konstrukcji
Traktowej wobec tego, ¿e tu Traktacie, tu dyrektywka,

a jutro podatki, bud¿ecik i pañstewko to mo¿na to postrzegaæ jako wyraz czarnych obawa, a to jest tylko lustrzane odbicie tego sposobu myœlenia, którym, powtarzam
konstruktorzy budowli europejskiej po wielokroæ siê
szczyc¹. Mamy prawo zastanawiaæ siê na zaœ.
JN: Zastanawiam siê co wybraæ do odpowiedzi, bo
tych kwestii istotnych kwestii z mojego punktu widzenia poruszonych by³o sporo. Mo¿e zacznê od tej kwestii
konstytucji.
Myœlê, ¿e analiza, ¿e jest to Traktat miêdzyrz¹dowy,
jest poprawna. Jednak w zwi¹zku z tym argument za
tym, ¿e Traktat jest martwy, jest równie¿ prawdziwy,
szczególnie, ¿e politycy francuscy, zarówno je¿eli chodzi o socjalistów, s¹ tacy jak Pierre Moscovici twierdzi,
¿e tego Traktatu ju¿ nie bêdzie i on nie wróci do ¿ycia
i ten, który ma szansê zostaæ prezydentem – Sarkozy,
te¿ ostatnio siê wypowiedzia³ przeciwko, wiêc raczej to
w tym kierunku zmierza. Jeœli do tego dodamy Wielk¹
Brytaniê i Polskê, co jest bardzo prawdopodobne, to
myœlê ¿e perspektywa jest doœæ jasna. Je¿eli analizujemy
to nie ma co siê tego s³owa baæ, szczególnie, ¿e dla nas to
by³a wartoœæ w tym sensie, ¿e oprócz wolnego rynku,
który ju¿ by³ ustanowiony w sumie od zarania, póŸniej
tylko dodawano instrumenty. Dla nas wartoœci¹ by³o
dodanie tego, co wp³ywa³o na okreœlenie europejskiego
modelu spo³ecznego. Karta Praw Podstawowych wypowiada³a siê na ten temat w du¿ej mierze. Wskazywa³a, jakie wartoœci w sferze spo³ecznej s¹ istotne dla
Europy. Dla niektórych by³o to niewystarczaj¹ce, dla innych by³o to jak zwykle za du¿o. Dla nas Europa polega
w³aœnie na tym, ¿e tê solidarnoœæ rozumiemy szeroko,
¿e musimy razem z innymi znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie,
które jest do zaakceptowania dla wszystkich. Czasami
musi to byæ jednomyœlne, a czasami na zasadzie g³osowania wiêkszoœciowego, ale próbujemy znaleŸæ punkty
wspólne. My, jako zwi¹zkowcy, akceptujemy tê metodê, bo innej nie ma, ona jest praktyczna.
LKB: To znaczy, ¿e zwi¹zek zawodowy „Solidarnoœæ” popiera³ ratyfikacjê Traktatu Konstytucyjnego?
JN: Tak jak wszystkie zwi¹zki europejskie skupione
w Europejskiej Konfederacji. Debata nie dotyczy³a tego
czy bêdziemy g³osowaæ w Polsce za przyjêciem, czy nie,
bo to jeszcze nie zosta³o zdecydowane. Natomiast opowiedzieliœmy siê za tym, ¿eby te rozwi¹zania, które s¹
zawarte w Karcie Prac Podstawowych, przyj¹æ. I zreszt¹
aktywnie dzia³aliœmy, ja uczestniczy³em jako przedstawiciel europejskich zwi¹zkowców w debatach we Francji, próbuj¹c tam wyjaœniæ te nieporozumienia, bo tam
nie by³o debaty o Traktacie. Debata by³a obok, miêdzy
innymi o polskim hydrauliku i ten niedobry mit, te¿

próbowaliœmy obaliæ. Tak naprawdê, jako niezale¿ny
przedsiêbiorca, polski hydraulik ma ju¿ otwart¹ drogê
od 1 maja 2004 roku, o czym Francuzi nie wiedz¹, bo
o wielu rzeczach nie wiedz¹ i odkrywaj¹ to w tej chwili.
Ja myœlê, ¿e w sensie informacyjnym, ta debata mia³a
swoje znaczenie. Oczywiœcie pad³o tam wiele fa³szywych twierdzeñ, na przyk³ad na temat dyrektywy Bolkeinsteina pad³o twierdzenia zupe³nie przeciwne ni¿
padaj¹ w Polsce i tak samo nieprawdziwe, czêsto. Chocia¿by przyk³ad hydraulika. Bo tam, gdzie zwi¹zkowcy
widzieli ryzyko, widzieli je tylko dla pracowników. My
postrzegamy rynek pracy europejski jako pewn¹ ca³oœæ,
a przede wszystkim zale¿y nam na tym, ¿eby w Europie
budowaæ zaufanie. Uwa¿amy, ¿e nale¿y siê posuwaæ
krok po kroku i budowaæ to zaufanie. Trzeba te¿ dostrzegaæ obawy tych, którzy s¹ mo¿e sk¹pi, mo¿e bogaci, ale coœ tam u siebie osi¹gnêli – nie chcemy tego zniszczyæ od razu, bo myœmy weszli i bêdziemy coœ robiæ.
W tym sensie postrzegamy rolê Polski pozytywnie, bo
tak¹ rolê odegra³a na przyk³ad w negocjacjach o bud¿et.
Myœlê, ¿e to by³o pozytywne i wcale siê nie obawiam
tego, ¿e walczy³a o VAT, bo walczy³a tak jak inne pañstwa o to, ¿eby podobnie te problemy traktowaæ w ramach pakietu dyskusji o tym, gdzie s¹ ulgowe stawki
podatku i to jest normalna debata. Istotne jest ¿eby to
umieæ pokazaæ na zewn¹trz. Tu mo¿e siê to nie uda³o, to
by³o jakoœ z zaskoczenia, ale wiele spraw europejskich
tak nagle wyskakuje, bo one siê tocz¹ w dyskusjach miêdzyrz¹dowych. Co jest niedobre kiedy próbujemy budowaæ t¹ solidarnoœæ europejsk¹? Z doœwiadczeñ jakie
mam przez te kilka lat zajmowania siê problemami
europejskimi, zbyt czêsto za ma³o przywi¹zujemy uwagi do dzia³ania razem z innymi pañstwami w jakiejœ
wiêkszej grupie i wcale nie jesteœmy liderem w tych
dziesiêciu krajach wchodz¹cych. Akurat w sprawie dyrektywy us³ugowej to by³ jeden front, natomiast nie jesteœmy liderem w poszukiwaniu jakiœ nowych rozwi¹zañ, proponowaniu czegoœ. Myœlê, ¿e ka¿dy Polski
rz¹d powinien zastanowiæ siê jak to robiæ. W tej dyskusji
o bud¿ecie znaleŸliœmy te wspólne rzeczy, które próbowa³y nas po³¹czyæ i to by³o dobre podejœcie. Zgoda na
to, ¿e to nie s¹ du¿e pieni¹dze te¿ by³o s³uszne. Bo co
by³o istot¹? Pokazanie, ¿e my wspólnie znajdujemy jakieœ rozwi¹zanie. My jako zwi¹zkowcy uwa¿amy, ¿e to
jest skandal, ¿e tak ma³e pieni¹dze Europa przeznacza
na kwestie spójnoœci, które przecie¿ s¹ od pocz¹tku zapisane w Traktatach Konstytuuj¹cych Europê. Instrument finansowy równie¿ jest istotny, szczególnie,
¿e wszyscy siê zgadzaj¹, ja równie¿, ¿e potrzebujemy
w Europie pieniêdzy na badania, na rozwój, na innowacyjnoœæ. To jest kluczowe dla Europy.
LKB: Tylko zastanawiamy siê sk¹d je wzi¹æ?

21

JN: Jest problem czy to poszczególny kraj czy wspólnie jako Europejczycy zrobimy, bo przecie¿ przyci¹ganie Stanów Zjednoczonych wynika z tego, ¿e tam te pieni¹dze na badanie i rozwój s¹ znacznie wiêksze. I to Stany Zjednoczone jako olbrzymi organizm pañstwowy
i gospodarczy jest tym magnesem, a w Europie ka¿dy
kraj robi coœ dla siebie. Francuzi próbuj¹ coœ urwaæ
Niemcom, bo to g³ównie miêdzy nimi jest debata, my
tak naprawdê jesteœmy na przyczepkê przy tych pieni¹dzach. Jesteœmy za ma³ym ekonomicznie partnerem.
St¹d szczególnie musimy patrzeæ, jakie tworzymy warunki. Bardzo mi siê podoba³y te tezy, które pan
Or³owski wyg³osi³, ¿e naszym problemem jest zaufanie
przedsiêbiorców do Pañstwa, do polityków. Ja bym powiedzia³, ¿e zaufanie spo³eczeñstwa, jest przynajmniej
równie wa¿ne i tu przyk³adem, ¿eby nie mówiæ o Polsce
bêd¹ Niemcy. Niemieckie przedsiêbiorstwa maj¹ siê
bardzo dobrze, je¿eli popatrzymy na ich wyniki eksportu. S¹ doskona³e! Najlepsze wyniki. W zasadzie eksport podtrzymuje ich gospodarkê. Natomiast, czego
brak? Brak zaufania w spo³eczeñstwie. Spo³eczeñstwo
nie chce wydawaæ pieniêdzy. Amerykanie to robi¹. ¯yj¹
na kredyt, zad³u¿aj¹ siê, ale wydaj¹ pieni¹dze. Problemem w ogóle Europy jest brak tego zaufania. I tu nie
zgodzi³bym siê z twierdzeniem, ¿e nie ma inwestycji.
Inwestycje w Niemczech s¹ najwiêksze, póŸniej Wielka
Brytania, Francja, to s¹ te kraje gdzie jest najwiêcej inwestycji. My znowu, ze wzglêdu na swoj¹ wielkoœæ,
mamy ich znakomicie mniej. Wszystkie nasze 10 krajów, ma dobr¹ dynamikê, ale dalej inwestycje w³aœnie
lokuj¹ siê w tych najwiêkszych gospodarkach, tak¿e
musimy dostrzegaæ te¿ to. Je¿eli mówimy o danych,
opierajmy siê na rzetelnej diagnozie. Musimy pamiêtaæ,
¿e na przyk³ad w sferze us³ug to Europa radzi sobie znakomicie, je¿eli chodzi o handel miêdzynarodowy. Wystarczy popatrzeæ na dane z ostatnich lat. Dynamika
handlu zagranicznego jest lepsza w us³ugach Stanów
Zjednoczonych i jesteœmy w ogóle jako Europa najwiêkszym licz¹cym siê partnerem na œwiecie. A Chiny wcale tego nie maj¹, bo Chiny akurat na razie inwestuj¹, one
bêd¹ zagro¿eniem i to za chwilê, je¿eli Europa siê nie
obudzi, ale teraz wystarczy popatrzeæ na dane.
Je¿eli mówi³em rozwoju Europy i Stanów Zjednoczonych, to mówi³em o okresie powojennym, nie od tego,
kiedy tam zamiast bizona czy Indianina pojawi³ siê bia³y
cz³owiek na koniu. Bo jest jasne, ¿e jak porównujemy statystyki, je¿eli mieliœmy kilometr autostrady i wybudowaliœmy dwa kilometry, to procentowo rzeczywiœcie jest
olbrzymi postêp. Musimy popatrzeæ, do czego odnosimy
te dane i to w tym sensie myœlê, ¿e miêdzy nami nie bêdzie jednak sprzecznoœci, je¿eli mówimy o danych.
I drugi element u pana profesora Or³owskiego szalenie kluczowy i dla nas istotny: zaufanie, do funkcjono-
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wania instytucji publicznych. Te kraje, które dobrze sobie radz¹, to te gdzie obywatele maj¹ zaufanie do swoich przedstawicieli, do instytucji publicznych, i wtedy
s¹ gotowi p³aciæ. Skandynawowie chêtni s¹ do p³acenia
tych podatków, czêœæ ich ucieka do rajów podatkowych,
ale u nas te¿ uciekaj¹, mimo ¿e mamy lepsze pod tym
wzglêdem warunki do unikania opodatkowania. Natomiast, Skandynawowie to akceptuj¹, bo wybieraj¹ takie
uwarunkowania polityczne.
My przy dyrektywie us³ugowej, bo do niej
chcia³bym wróciæ, tak postrzegaliœmy Europê, ¿e musimy krok po kroku budowaæ zaufanie, mimo, ¿e wœród
nas s¹ organizacje, które s¹ skrajne, powi¹zane z partiami komunistycznymi, gdzie jest sporo trockistów. My
mamy problem z wypracowaniem jakiegoœ œrodowiska,
lecz jednak tê dyrektywê tak ocenialiœmy, nie w ca³oœci.
Przecie¿ wiemy, ¿e zasada kraju pochodzenia funkcjonuje, natomiast jej propozycja, tak zreszt¹ jak pan powiedzia³, wzbudza u nas zastrze¿enia. Myœlê, ¿e ten kompromis siê znajdzie i to jest ta dobra droga w Europie,
¿e krok po kroku idziemy, bo nast¹pi jednak otwarcie
rynków. JUNICE uzna³o, ¿e je¿eli chodzi o zak³adanie
przedsiêbiorstw to jest wyraŸny postêp. Jest okreœlone,
jakie bariery s¹ niedopuszczalne i bêd¹ musia³y byæ one
zniesione. Ten proces rusza. Przy wysy³aniu, co Polskê
najbardziej interesuje, szczególnie w budownictwie,
znamy to stanowisko, przy wysy³aniu pracowników,
oddelegowaniu za granicê. Owszem ju¿ ktoœ bêdzie…
To jest aktualne, wzbudza emocje i czasami niesprawiedliwie jesteœmy oceniani jako zwi¹zkowcy, równie¿
w Polsce. To jasne, ¿e po czêœci s¹ argumenty, ¿e istniej¹
bariery w niektórych pañstwach zachodnich i my jesteœmy za tym, ¿eby znosiæ je tam, gdzie s¹ nieuzasadnione. Natomiast chcemy to odnieœæ do sytuacji polskiej.
Mo¿emy uwa¿aæ, ¿e przepisy Kodeksu Pracy: o wynagrodzeniu o przeciwdzia³aniu nieuczciwym zwolnieniom czy te¿ o zasadach bezpieczeñstwa i higieny pracy
s¹ utrudnieniem i kosztem dla przedsiêbiorstw. Natomiast one istniej¹ i s¹ uzasadnione. A mówimy te¿, ¿e
instrumenty do ich wyegzekwowania, takie jak inspekcja pracy, nie powinny istnieæ, bo wystarczy, ¿e zapiszemy regu³y. Trochê tak by³o z tym artyku³em 24, ¿e on
proponowa³ zniesienie inspekcji pracy, je¿eli to sobie
porównamy. Ostatnie pad³o pytanie o ten europejski
model spo³eczny. Jest jasne, ¿e s¹ ró¿ne odmiany. Natomiast jest te¿ jasne, ¿e w miarê jak Europa siê rozwija³a,
przybywa³o coraz wiêcej elementów europejskich, które ³¹cz¹ te systemy. I tak na przyk³ad, mamy europejskie
regulacje spo³eczne dotycz¹ce czasu, bezpieczeñstwa
i higieny pracy, równoœci szans i wreszcie urlopów. Jest
tak¿e sporo regulacji europejskich, które powoduj¹, ¿e
to jednak jest coœ wiêcej ni¿ tylko zlepek dwudziestu
piêciu ró¿nych modeli. Do tego popatrzymy na to, ¿e

w ka¿dym kraju jest model dialogu spo³ecznego miêdzy
przedsiêbiorcami i zwi¹zkowcami, nieraz trudny, ale w
niektórych krajach daj¹cy doskona³e wyniki. W³aœnie
tam, gdzie najlepiej gospodarka siê rozwija, gdzie jest
pe³na reprezentatywnoœæ i ten dialog jest dobry.
Niestety nie jest to przypadek Polski, tu ¿a³ujê, w³aœnie
te systemy zabezpieczenia spo³ecznego wspólne.
I w reszcie odpowiedzialnoœæ pañstwa za to, ¿e nie
tylko przedsiêbiorstwa i poszczególna osoba odpowiadaj¹ za to czy jest zatrudniona, ale i pañstwo odpowiada. Jest przecie¿ strategia, która to opisuje. Jest wreszcie
instytucja us³ug publicznych czy u¿ytecznoœci publicznej, których nie ma w innych czêœciach œwiata i polityka
spójnoœci zapisana w Traktatach. Wiêc s¹ elementy
wspólne, które pozwalaj¹ mówiæ, ¿e jest jeden wspólny
model. Tu siê nie bêdziemy spieraæ, bo oczywiœcie s¹ ró¿ne warianty.
Jedno s³owo o udziale „Solidarnoœci”. To nie by³o
tak, ¿e niektóre grupki nieœwiadome siê wybra³y, bo ¿e
strony „Solidarnoœci” to by³a decyzja Komisji Krajowej
i to stanowisko jest podzielane, bo my decydowaliœmy
o tym w Konfederacji Europejskiej. Jesteœmy jej czêœci¹
i razem wypracowujemy stanowisko. To nie tak, ¿e by³
to samodzielny wybryk. Natomiast górnicy to by³
OPZZ i byæ mo¿e to wynika³o tylko z tego, ¿e OPZZ nie
jest jeszcze w EKZZ-cie, nale¿y tylko do niektórych
federacji bran¿owych.
JM: Po pierwsze uwa¿am, ¿e wspólny europejski rynek powinien mieæ wspóln¹ walutê. W poszczególnych
Stanach mo¿na wprowadzaæ dodatkowe podatki lokalne, mo¿na stosowaæ inne instrumenty polityki spo³ecznej, ale Stany Zjednoczone maj¹ wspóln¹ walutê. Jak
ktoœ tego nie rozumie, to znaczy, ¿e nie rozumie ekonomii. Ni¿sze stopy procentowe, likwidacja ryzyka kursu
walutowego i zwiêkszony nap³yw inwestycji zagranicznych. Jednym s³owem, powiedzmy sobie szczerze: wejœcie do strefy euro po prostu wymaga zacieœnienia w zakresie finansów publicznych i zaprzestania zad³u¿ania
siê na rzecz przysz³ych pokoleñ. I dlatego tego nie zrobi¹, bo korzyœci bêd¹ dopiero za cztery lata a ich
interesuj¹ najbli¿sze wybory.
Druga sprawa to pytanie, które pan zada³ – solidarnoœæ i konkurencyjnoœæ w warunkach Polski i w warunkach Europejskich. OdpowiedŸ jest prosta. Takiej odpowiedzi udzieli³a sobie S³owacja. Zmiana polityki, która
najproœciej bym okreœli³ – dzisiaj p³acimy ludziom za to,
¿e nie pracuj¹. Powinniœmy p³aciæ ludziom, oferowaæ
ludziom prace. Znowu nie ma pos³a Zawiszy, najbardziej znamiennym przyk³adem tego jest zmiana struktury wydatków publicznych zarówno, po stronie
przychodowej jak i po stronie wydatków. Po stronie
przychodów odejœcie od opodatkowania pracy przede
wszystkim i zwiêkszenie opodatkowania konsumpcji

to, co zrobi³a S³owacja. Œci¹ganie wiêkszej masy pieniêdzy w postaci podatku VAT-u, czyli podatku konsumpcyjnego i zmniejszenie obci¹¿eñ podatkami dochodowymi daje efekt: nie zabijamy aktywnoœci, œci¹gamy odpowiedni¹ masê pieniêdzy do bud¿etu. Natomiast po
stronie wydatkowej to bym zastosowa³ takie rozumowanie.
Dzisiaj, kiedy szukaliœmy oszczêdnoœci w bud¿ecie,
podobnie jak Unia Europejska, jest tak naprawdê jedno
powa¿ne Ÿród³o oszczêdnoœci – m³odzi emeryci. Dwadzieœcia miliardów rocznie, tyle przeznaczamy na sfinansowanie miliona piêædziesiêciu tysiêcy m³odych
emerytów, plus ponad czterystu tysiêcy osób otrzymuj¹cych œwiadczenia przedemerytalne. Te dwadzieœcia miliardów z³otych, gdybyœmy w³o¿yli w inwestycje
infrastrukturalne to uzyskalibyœmy dwa efekty. Po pierwsze, rocznie do dwustu piêædziesiêciu tysiêcy ludzi
zatrudnionych do budowy infrastruktury. Po drugie,
œci¹gnêlibyœmy inwestorów zagranicznych, którzy dzisiaj lokuj¹ siê tylko na Dolnym Œl¹sku w okolicach
Wroc³awia. Jednym s³owem nie p³acilibyœmy m³odym
emerytom tylko p³acilibyœmy robotnikom buduj¹cym
autostrady, porty morskie, porty lotnicze itd. I to jest
najprostsza odpowiedŸ! Problem polega na tym, ¿e my
naruszamy interesy tych, którzy wol¹ w wieku czterdziesty kilku lat odchodziæ na emeryturê, górnik odchodzi œrednio na emeryturê w wieku czterdziestu oœmiu
lat. Jak mu nawet oferujemy pracê, kursy spawaczy,
¿eby chcieli pracowaæ, oni siê stukaj¹ w g³owê, jak ja
mam 2600 emerytury, tyle jest œrednia emerytura górnicza, to ja mam pracowaæ przy budowie dróg. Dobra. Bêdziemy siê musieli otworzyæ na Ukraiñców, oni bêd¹
nam budowaæ drogi. W polskich stoczniach te¿ pracuj¹
Ukraiñcy, bo nie ma komu spawaæ.
Trzecia sprawa – czyli najogólniej mówi¹c ten kierunek. Bud¿et Unii Europejskiej. Znaczy tak, jak pan Niemiec mówi, ¿e zaspokojenie solidarnoœci zwiêkszanie.
Ja bym odpowiedzia³ tak. W stosunku do Stanów Zjednoczonych bud¿et centralny w Unii jest malutki, to
œwiadczy te¿ o poziomie integracji. Tak, ale do cholery,
na co my te pieni¹dze wydajemy?! Je¿eli Unia Europejska przyjmie koncepcjê prowadzenia wspólnej polityki
zagranicznej i obronnej to ja bêdê rozumia³, ¿e wtedy
warto powiêkszaæ bud¿et Unii, ale powiêkszaæ bud¿et
Unii po to ¿eby daæ wiêcej rolnikom? To jest w ogóle jakieœ nieporozumienie! My te pieni¹dze marnotrawimy!
Alokacja kapita³u idzie do najmniej sensownego sektora
gospodarki, dlatego, ¿e tam pracuje 18% ludnoœci
tworz¹c te 4% PKB w zwi¹zku z tym to jest jakaœ
aberracja w Unii.
Jednym s³owem, w momencie, kiedy siê pojawi, bo
teraz dochodzê do Traktatu, je¿eli by³aby zaakceptowana wspólna wizja Unii Europejskiej zadania, jakie ten
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organizm mia³by spe³niaæ, na przyk³ad: polityka obronna, polityka bezpieczeñstwa wewnêtrznego, polityka
obrony narodowej to wtedy mo¿emy mówiæ o innym
bud¿ecie.
LKB: To robi akurat.
JM: No nie. Ja akurat jestem zwolennikiem traktatu.
Dla mnie by³a ¿enuj¹ca sytuacja, kiedy wstaj¹c od sto³u
negocjacyjnego Premier Polski wyrwawszy kilkaset milionów wychodzi i krzyczy: „yes, yes, yes”. W jakiej on
sytuacji stawia tego negocjatora, który mu da³ te pieni¹dze?! Pan Zawisza u¿y³ okreœlenia – no jakby pan
kontrakt negocjowa³ z innym. Jakbym wynegocjowa³ lepszy kontrakt to w ¿yciu bym siê publicznie nie przyzna³, ¿e zrobi³em tamtego w konia, bo to przecie¿ jest...
Jednym s³owem...
AZ: Dlaczego pan s¹dzi, ¿e oni zostali zrobieni w konia? Mówiê o Niemcach, oni nie maj¹ takiego uczucia.
JM: Powiedzmy sobie szczerze, je¿eli przeznaczamy
pieni¹dze na realizacjê wspólnych celów unijnych to
jest co innego, ale powtarzam jeszcze raz – ja jestem
biednym kuzynem z prowincji, przychodzê do miasta,
ja nie chcê ja³mu¿ny, ja nie bêdê wyci¹ga³ rêkê do tego
¿ebyœcie mi dali kawa³ek chleba, ja chcê móc w tym mieœcie pracowaæ. Natomiast cieszyæ siê z tego, ¿e uda³o mi
siê dzisiaj wy¿ebraæ jeszcze parêset milionów? Unia

daje nam ogromne pieni¹dze i my tylko za bardzo nie
wiemy, co z tymi pieniêdzmi robiæ. Przynajmniej dotychczasowa polityka finansowa polityka naszego pañstwa nie wskazuje na to ¿e…
I na koniec powiem tylko jedno. Ja jestem szczêœliwy,
¿e weszliœmy do Unii, bo Unia na³o¿y³a do pewnego
stopnia pewien kaganiec na zachowania naszych
w³adz, kompletnie dotychczas irracjonalny. Na
przyk³ad zakres polityki, bo to siê tak ³adnie nazywa,
pomoc publiczna. Co za pomoc publiczna, to jest transfer od efektywnych do nieefektywnych przedsiêbiorstw. I móg³bym wymieniaæ mnóstwo oczywiœcie.
I w zwi¹zku z tym, ja jestem gor¹cym zwolennikiem integracji europejskiej, bo przynosi ona znacznie wiêcej
korzyœci ni¿ ewentualnych strat. Ona niesie z sob¹ zagro¿enia. Zagro¿enia niesie dla kogoœ, kto siê odpowiednio nie przygotuje na przyk³ad dla kogoœ takiego jak
my, kto na w³asne ¿yczenie nie chce wejœæ do strefy
Euro. Bo ja bym rozumia³ gdyby bogate pañstwo o silnej
gospodarce nie chcia³o wejœæ do strefy Euro, ale biedne
pañstwo, o s³abej gospodarce, je¿eli nie chce wejœæ do
strefy Euro to albo jest g³upie, albo gra cynicznie. To
znaczy tak naprawdê kryje siê za tym coœ innego.
Dziêkujê.
LKB: Dziêkujê, mam nadziejê, ¿e pañstwo uznali tê
dyskusjê za interesuj¹c¹. Zapraszam na kolejn¹ dyskusjê – tym razem odbêdzie siê w Polskim Instytucie
Spraw Miêdzynarodowych.
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