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W dys ku sji udzia³ wziê li:

Je re mi Mor da sie wicz – Pol ska Kon fe de ra cja Przed siê bio r ców Pry wa t nych „Le wia tan”
Jó zef Nie miec – Eu ro pe j ska Kon fe de ra cja Zwi¹zków Za wo do wych

Wi told Or³owski – by³y szef Ze spo³u Do ra d ców Go spo da r czych Pre zy den ta RP
Ar tur Za wi sza – Pra wo i Spra wie d li woœæ

Mo de ra cja:

Lena Ko la r ska-Bo bi ñ ska, In sty tut Spraw Publicznych

LENA KOLARSKA-BOBIÑSKA,

In sty tut Spraw Pu b li cz nych

Jest to se mi na rium, któ re roz po czê li œmy trzy tygo d -

nie temu. Od bêd¹ siê je sz cze dwa spo t ka nia, na któ rych

za sta no wi my siê co da lej z pa ktem kon sty tucy j nym. Po -

prze dnio sku pi li œmy siê na kwe stiach po li ty cz nych.

Tym ra zem bê dzie my za j mo waæ siê po szu ki wa niem no -

wych roz wi¹zañ do tycz¹cych kwe stii spo³ecz nych i

eko no mi cz nych. 

Mamy dzi siaj wspa nia³e gro no pa ne li stów, któ rych

ser de cz nie wi tam. Pan Jó zef Nie miec z Eu ro pe j skiej

Kon fe de ra cji Zwi¹zków Za wo do wych, pan Ar tur Za wi -

sza – pa r tia rz¹dz¹ca, Wi told Or³owski – by³y szef Ze -

spo³u Do ra d ców Go spo da r czych Pre zy den ta Kwa œ nie -

wskie go i Je re mi Mor da se wicz z Pol skiej Kon fe de ra cji

Przed siê bio r ców Pry wa t nych „Le wia tan”. Ró ¿ ne spo j -

rze nia na kwe stie do tycz¹ce te ma tów, o któ rych bê dzie -

my dyskutowali.

Wzrost w Unii Eu ro pe j skiej jest klu czo wy nie ty l ko

dla do bro by tu oby wa te li, ale rów nie¿ dla te go, ¿e

wp³ywa na po sta wy spo³ecz ne, któ re kszta³tuj¹ po sta -

wy po li ty cz ne: sto su nek do kon sty tu cji, do roz sze rze nia 

i pog³êbie nia Unii Eu ro pe j skiej. Szy b szy lub wo l nie j szy

wzrost go spo da r czy ma si l ne re per ku sje rów nie¿ po li -

ty cz ne. Si l ny wzrost go spo da r czy sta bi li zu je Uniê, daje

wiê ksze przy zwo le nie spo³ecz ne na ró ¿ ne go typu re fo r -

my. Z ko lei spo wo l nie nie wzro stu go spo dar cze go owo -

cu je nie przy chyl ny mi po sta wa mi wo bec roz sze rze nia

Unii Eu ro pe j skiej, libe ra li za cji i zmian mo de lu spo³ecz -

ne go. Chcie li by œmy roz wa ¿yæ ki l ka kwe stii. Ja kich re -

form wy ma ga Unia? Czy te re fo r my mog¹ do pro wa dziæ 

do wzro stu go spo dar cze go na na szym kon ty nen cie?

Jaki wp³yw wzrost go spo da r czy mo¿e mieæ na ce nio ny

przez Euro pe j czy ków mo del spo³ecz ny? Mo¿e mó wie -

nie o mo de lu spo³ecz nym jest ju¿ hi sto ri¹ i te raz na le ¿y

mó wiæ o po szcze gó l nych roz wi¹za niach spo³ecz nych,

któ re maj¹ bez po œred ni zwi¹zek ze wzro stem go spo da -

r czym i go in ten sy fi kuj¹? Bar dzo wa ¿ ne jest osa dze nie

tej de ba ty w w¹tku Tra kta tu Kon sty tucy jne go. Do ja kie -

go sto p nia te kwe stie bêd¹ wp³ywa³y na przy jê cie tra -

kta tu oraz na sto su nek do Kon sty tu cji? Ist niej¹ tak¿e

psychologiczne kwestie zwi¹zane z Kon sty tucj¹.

W Wie l kiej Brytanii uwa¿ano, ¿e Konstytucja ma

charakter socjalistyczny, we Fran cji, ¿e jest ona bardzo

neoliberalna i w zwi¹zku z tym nale¿y j¹ obaliæ.

Na sza dys ku sja jest je sz cze do da t ko wo aktu a l na

w zwi¹zku z de bat¹ wokó³ dy re kty wy Bol ken ste i na.

Wi told Or³owski na pi sa³ ar ty ku³ do „Ga ze ty Wy bo r -

czej” na ten te mat, ko men tuj¹c to wy da rze nie. Pan, pa -

nie po œle, bê dzie móg³ nam po wie dzieæ dla cze go, mimo

¿e wy da wa³o siê, ¿e jest to ko rzy st na zmia na dla na -

szych przed siê bio r ców, PO i PiS opo no wa³y w Pa r la -

men cie Europejskim.

Na po prze dnim spo t ka niu by³ bar dzo si l ny kon trast

po miê dzy tym co mówi³ Ma rek Ci cho cki oraz pose³ Ro -

ki ta. Po ja wi³ siê pogl¹d, ¿e le piej dla Eu ro py jest zamkn¹æ 

oczy i wiê cej ni g dy s³owa na „k” nie po wta rzaæ, po czym

nast¹pi³a na ty ch miast ra ty fi ka cja Kon sty tu cji w dwóch

kra jach. Wczo raj czy przed wczo raj CBOS wyda³ ko mu -

 

1

INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS



ni kat na te mat sto sun ku Po la ków do Unii Eu ro pe j skiej,

w któ rym stwier dzi³, ¿e ni g dy je sz cze w hi sto rii Pol ski

nie by³o je sz cze tak do brej oce ny in te gra cji eu ro pe j skiej.

Nie akce p tu je my tego, co siê wy da rzy³o, nie akce p tu je my 

ne go cja cji i ca³ego tego pro ce su. Wszy stkie te fa kty wy -

daj¹ mi siê wa r te prze dysku to wa nia.

Bar dzo pro szê mo¿e za cznie my – pa nie po œle.

ARTUR ZAWISZA,

Pra wo i Spra wie d li woœæ

Bar dzo dziê ku jê za za pro sze nie do dys ku sji. Po ja -

wi³o siê py ta nie o zwi¹zek pro je kto wane go Tra kta tu

Kon sty tucy jne go z wzro stem go spo da r czym w Eu ro pie. 

Wy da je mi siê, ¿e jest to zwi¹zek ilu zo ry cz ny. Nie jest

oczy wi œcie tak, ¿e in te gra cja eu ro pe j ska jako pro ces nie

wp³ywa³a po zy ty w nie na roz wój go spo da r czy kra jów i

ca³ego kon ty nen tu, bo oczy wi œcie wp³ywa. Jed nak fo r -

mu³a Tra kta tu mia³a zgo³a inne cele, inne brzmie nie i

szcze rze mówi¹c trud no mi za uwa ¿aæ g³êbo ki zwi¹zek

miê dzy tymi dwo ma za gad nie nia mi, choæ oczy wi œcie

na pe ry fe riach tego za gad nie nia, wie le ta kich zwi¹zków 

by³o pod no szo nych. No ta be ne trze ba trzy maæ siê tezy, z 

któr¹ byæ mo¿e nie wszy s cy siê zgodz¹, ¿e Tra ktat Kon -

sty tucy j ny w tej fo r mie jest pas se, ¿e ju¿ go nie ma i nie

bê dzie. To oczy wi œcie nie wy klu cza po wro tu do po wa ¿ -

nej dys ku sji oby wa te l skiej z udzia³em przed sta wi -

cielstw na ro do wych a nie ma gi cz ne go kon we ntu w tej

spra wie. To na ro dom Eu ro py trze ba tê spra wê po wie -

rzyæ, aby za bra³y siê do niej m¹drzej, bo jak wi daæ po

efe ktach wy sta r czaj¹co m¹drze siê nie za bra³y. Py ta my

o so li da r noœæ i kon ku ren cyj noœæ. Naj pro stsza fo r mu³a,

byæ mo¿e sama w so bie nie wie le mó wi¹ca, jest taka, ¿e

trze ba soli da r no œci eu ro pej skiej tam, gdzie jej po trze ba

i kon kuren cyj no œci eu ro pe j skiej ta k ¿e tam, gdzie jej po -

trze ba. Nie ma jed no li tej fo r mu³y, któ ra by³aby w sta nie

daæ prze wa gê któ rejœ z tych re cept. Na to miast za strzec,

¿e pe w nie o czymœ in nym my œli my, kie dy mó wi my

o so lida r no œci eu ro pe j skiej, a o czymœ in nym, gdy mó -

wi my o na ro do wych pro gra mach po li ty cz nych. Ja wy -

wo dzê siê z ugru po wa nia, któ re pro gram Pol ski so li da -

r nej po sta wi³o na pie r wszym mie j s cu w swo jej ka m pa -

nii wy bo r czej. To w ¿ad nym ra zie nie prze szka dza nam

byæ zwo len ni ka mi wsze l kich pro konku rency j nych roz -

wi¹zañ w ska li kon ty nen tu euro pe j skie go. Kró t ko

mówi¹c, do brze jest, je ¿e li po szcze gó l ne spo³ecze ñ stwa

wy bie raj¹ mo de le ¿y cia i nie ma tej eu ro pe j skiej ura -

wi³owki i je œli ktoœ dla sie bie wy bie rze mo del so li da r ny

no to pro szê bar dzo. Z mo je go pun k tu wi dze nia, ta k ¿e

jako prze wod nicz¹cego ko mi sji go spo dar ki w Se j mie,

kie dy mó wi my o wzro œcie go spo da r czym w Eu ro pie,

wy da je siê, ¿e ist niej¹ zna ko mi te in stru men ty poza kon -

stytu cyj ne, nie zwi¹zane z pro je kto wa nym, od rzu co -

nym tra kta tem, któ re ten wzrost maj¹ szan se wspo ma -

gaæ. Jest Pakt Sta bi li za cji Wzro stu, któ ry jest lub ma byæ

rea li zo wa ny przez po szcze gó l ne kra je, s¹ wy ra Ÿ ne kry -

te ria z Ma a stricht. Jest Stra te gia Li z bo ñ ska, któ ra co pra -

wda ma do syæ luŸn¹ fo r mu³ê, ale jest bo daj najg³êb szym 

spo j rze niem na mo ¿ li woœæ no we go otwa r cia spo³ecz ne -

go w Eu ro pie tzn. ode jœcia sta rych na ro dów Eu ro py od

„cie pe³ka”, w któ rym ¿yj¹ i prze ja da nia bo ga c twa wy -

two rzo ne go przez przesz³e po ko le nia, z czym ewi den t -

nie w wiê kszo œci kra jów mamy do czy nie nia. Mamy ta -

k ¿e na ro do we ap li ka cje Stra te gii Li z bo ñ skiej w po sta ci

krajo wych pla nów re form, któ re zo sta³y przy jê te przez

Rz¹d ta k ¿e w Pol sce w grud niu zesz³ego roku. Jako

prze wod nicz¹cy Ko mi sji wnio sku jê o de ba tê ple narn¹

w Se j mie nad tym pro gra mem. A wiêc pakt sta bi li za cji

wzro stu, stra te gia li z bo ñ ska i kra jo we pla ny re form. 

Cze go chcieæ wiê cej dla wzro stu go spo dar cze go?

Zbli ¿aj¹c siê do kon klu zji, my rze czy wi œcie je ste œmy

w szcze gó l nym, fe ra l nym mo men cie po przy jê ciu ta kiej

„my d la nej” dy re kty wy us³ugo wej. Owszem w Pol sce

by³o pe³ne po pa r cie wszy stkich czy pra wie wszy stkich,

a na pe w no wszy stkich par la men tar nych si³ po li ty cz -

nych w kra ju dla ory gina l ne go brzmie nia dy re kty wy

us³ugo wej. Po prze d ni i obe c ny Rz¹d mia³ iden ty cz ne

w tej spra wie sta no wi sko, na to miast ró ¿ ni ca by³a zgo³a

te ch ni cz na. Mamy do czy nie nia z „oszu kan¹” dy re k -

tyw¹ us³u gow¹, w któ rej jej rdzen ny po stu lat, a wiêc za -

sa da kra ju po cho dze nia, zo sta³a od rzu co na w wy ni ku

ne go cja cji, pro wa dzo nych no ta be ne przez dwóch prze -

wod nicz¹cych naj wiê kszych fra kcji wy wodz¹cych siê

z jed ne go du ¿e go kra ju sta rej Unii. Wszy s cy pos³owie

Pra wa i Spra wied li wo œci, wiê kszoœæ, jak ro zu miem,

pos³ów eu ro pe j skich Pla t fo r my Oby wa te l skiej, pod jê li

de cy zjê o g³oso wa niu prze ciw tej „my d la nej” czy „oszu -

ka nej” dy re kty wie, któ ra zo sta³a przy jê ta w ta kiej fo r -

mu le. Fa ktem jest, ¿e ca³ej tej spra wie to wa rzy szy ze -

staw ró ¿ nych nie po ro zu mieñ. Ja oso bi œcie by³em do syæ

ne ga ty w nie po ru szo ny wi do kiem dzia³aczy pol skiej

„Soli da r no œci”, któ rzy w Bru kse li, mo¿e niezbyt

ochoczo, ale protestowali przeciwko dyrektywie.

LKB: Ale w jaki spo sób po ru szo ny?

AZ: Po ru szo ny ne ga ty w nie, po nie wa¿ obok Pio tra

Iko no wi cza, któ re go bym siê tam spo dzie wa³, wi dzia³em

pana Ku bo wi cza z „Soli da r no œci” oœwia to wej. Nie ukry -

wam, ¿e to z³e ze sta wie nie. Eu ro pie jest po trze b ny wzrost

go spo da r czy. Naj lepsz¹ drog¹ do nie go jest kon ku ren cyj -

noœæ w go spo da r ce, a so li da r noœæ w pe w nych pro ce sach

po li ty cz nych jak na przyk³ad nowa czy wspó l na po li ty ka

ener ge ty cz na – po stu lat pol skie go rz¹du sta wia ny na fo -

rum eu ro pe j skim, czy po li ty ka wschod nia w jej bar dzo
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sze ro kich wy mia rach. Tam gdzie mó wi my o go spo da r ce

po trze ba konku rency j no œci. Gdy by Tra ktat Kon sty tucy j ny 

pro wa dzi³ do har mo ni za cji po da t ków w Eu ro pie, a ta kie

za strze ¿e nia siê po ja wi³y, jest to ju¿ wy sta r czaj¹cym po -

wo dem dla od rzu ce nia tego Tra kta tu. Oczy wi œcie jest py -

ta nia o mo del spo³ecz ny, ja dzi siaj nie roz strzy g nê, bo jest

to kwe stia zbyt po wa ¿ na. Ze swo jej stro ny ty l ko tyle po -

wiem, ¿e wa r to do ko ñ ca ro zu mieæ to po jê cie. To nie jest

uwa ga pod ad re sem na szej prze wod nicz¹cej, ale mia³em

oka zjê ki l ka na œcie dni temu ucze st ni czyæ w jed nej z bru -

kse l skich se sji do tycz¹cej krajo wych pla nów re form,

wzro stu go spo dar cze go. Wie lu mów ców, nie co sce p ty cz -

nych wo bec za sad Stra te gii Li z bo ñ skiej, opo wia da³o siê

twar do za eu ro pe j skim mo de lem spo³ecz nym, w któ rym

Euro pe j czy kom przy pa da i wy pa da ¿yæ. Jed nak ¿a den

z tych mów ców nie mówi³ o kry zy sie ¿y cia w Eu ro pie,

o kry zy sie lud no œcio wym na kon ty nen cie eu ro pe j skim

i u wa ¿a³, ¿e mo ¿ na mó wiæ o mo de lu spo³ecz nym bez za -

gad nieñ ro dzi ny i dzie ci. Oz na cza to, ¿e ist niej¹ g³êbo kie

nie poro zu mie nia w tej ma te rii, a w isto cie w ro zu mie niu

po li ty cz nej po pra wno œci i de fi nio wa nia jej zgod nie z ka -

no na mi euro pe j skie go mo de lu spo³ecz ne go. Kon klu duj¹c: 

o kon sty tu cji w tej wer sji trze ba chy ba za po mnieæ. Mamy

na to miast Pakt Sta bi li za cji Wzro stu, Stra te giê Li z boñsk¹

oraz krajo we pla ny re form. Jest a¿ nad to do zro bie nia

¿eby wzmo c niæ wzrost go spo da r czy.

LKB: Bar dzo dziê ku jê.

Czy ja do brze zro zu mia³am, ¿e Pan mówi: kon ku ren -

cyj noœæ w Eu ro pie tak, na to miast mo de le spo³ecz ne s¹

krajo we i ka ¿ dy kraj sam two rzy sy stem kon ku ren cyj nej

Eu ro py. Mo del so cja l ny czy spo³ecz ny ka ¿ dy kraj so bie

do bie ra, po nie wa¿ s¹ to spra wy czy sto krajo we i w³aœci -

wie nie ma co mó wiæ o ja kimœ eu ro pe j skim mo de lu.

AZ: Z gru b sza tak, choæ pe w nie da³oby siê to bar -

dziej niu an so waæ, ale w tym mo men cie nie chcê nad -

mie r nie za bie raæ cza su.

LKB: Czy li so li da r noœæ do ty czy³a by po li ty ki ener ge -

ty cz nej, po li ty ki wschod niej?

AZ: I paru in nych, to tak przyk³ado wo.

LKB: Na to miast nie by³aby sfer¹ do tycz¹c¹ kwe stii

spo³ecz nych.

AZ: Ale to te¿, ¿e by œmy siê do brze ro zu mie li, mó wiê 

o przed sta wi cie lu ugru po wa nia któ re opo wia da siê za

Polsk¹ so li darn¹, na to miast...

LKB: Mnie cie ka wi czy ta wi zja Pol ski so li da r nej

prze no si siê wy ¿ej – na so li da r noœæ do tycz¹c¹ pe w nych

spraw, grup spo³ecz nych w Eu ro pie.

AZ: Je ¿e li mo ¿ na nie orga ni cz nie, m¹drze i ro z wo jo -

wo iœæ ku temu, to tak, ale je ¿e li eu ro pe j ski mo del

spo³ecz ny ma byæ sy no ni mem ga r stki biuro kra ty cz nych 

roz wi¹zañ, to po wiem szcze rze, szko da ga daæ.

LKB: Uwa ga o dzie ciach. Mo¿e inne kra je nie maj¹

ta kie go pro ble mu z ro dzi na mi, z dzie æ mi jak w Pol sce?

Pol ska ma naj ni ¿ szy po ziom roz ro d czo œci w Eu ro pie,

na to miast Fran cja, Szwe cja maj¹ wy ¿szy po ziom.

JÓZEF NIEMIEC,

„So li da r noœæ”

Dziê ku jê za to za pro sze nie i cie szê siê, ¿e uda³o mi

siê zd¹¿yæ na to cie ka we spo t ka nie. Dla nas dla

zwi¹zko w ców jest to… czêœæ sze r szej de ba ty w ca³ej Eu -

ro pie, któ ra to czy siê od wie lu lat. Osta t nio zo sta³a prze -

de wszy stkim spro wo ko wa na przez Bla i ra, któ ry uni -

kaj¹c roz wi¹zañ dla Eu ro py o któ re ape lu je pan pose³

Za wi sza, pró bo wa³ roz ma wiaæ o ogó l nych spra wach

mo de lu spo³ecz ne go. My uwa ¿a my, ¿e taka de ba ta jest

po trze b na i wy ni ka to nie ty l ko z tego, ¿e mam ta kie

prze ko na nie o soli da r no œci, dla któ rej to by³a isto ta na -

sze go dzia³ania. Nie wi dzie li œmy tego ty l ko w wy mia -

rze ogra ni czo nym gra ni ca mi Pol ski, wi dzie li œmy to

w sze r szym wy mia rze. S¹dzi my, ¿e we wspó³cze s nym

œwie cie nie mog¹ ist nieæ wy se p ki soli da r no œci bo ga c -

twa, po nie wa¿ bêd¹ one pod le gaæ ol brzy miej pre sji, co

dzie je siê ju¿ te raz. Je ¿e li po szu ku je siê rze czy wi stej

soli da r no œci, trze ba wy cho dziæ po za gra ni ce, po za

swo je op³otki. Jest to pogl¹d po dzie la ny przez Eu ro -

pejsk¹ Kon fe de ra cjê Zwi¹zków Za wo do wych, któ ra

twier dzi, ¿e w Eu ro pie, je ¿e li po pa trzy my na nie któ re

se kto ry, ry nek pra cy jest ju¿ w du ¿ej mie rze eu ro pe j ski.

Se ktor tu ry sty cz ny, bu dow ni c twa w du ¿ej mie rze musi

mieæ no r my i roz wi¹za nia eu ro pe j skie. Je ¿e li chcie li by -

œmy je ogra ni czyæ ty l ko do roz wi¹zañ krajo wych, któ re

mia³yby ze sob¹ kon ku ro waæ, to ten pro ces by siê nie

po wiód³. Ju¿ ki l ka lat temu pod jê to pró by zna le zie nia

ta kich norm, któ re z jed nej stro ny umo ¿ li wiaj¹ kon fe -

ren cjê, ale z dru giej stro ny, chro ni cie dzie dzi ny, któ re s¹ 

isto t ne ze wzglê du na po trze by oby wa te li po szcze gó l -

nych kra jów cz³on ko wskich. Za raz wy ja œ niê to na

przyk³adzie. 

Pie r wsza ró ¿ ni ca w na szym po dej œciu to fakt, ¿e

w glo ba li zuj¹cym siê co raz bar dziej œwie cie, roz wi¹zañ

nie mo ¿ na szu kaæ ty l ko, je ¿e li chce my mieæ so li da r ne

kra je wewn¹trz, nie mo ¿ na szu kaæ ty l ko w tych kra jach,

bo to bê dzie nie wy sta r czaj¹ce. Dru ga do ty czy Kon sty -

tu cji. Zgo dzi³bym siê z twier dze niem, ¿e Tra k tat Kon -

sty tucy j ny jest ma r twy. Trud no mi wy ob ra ziæ so bie, ¿e

Fran cja w ci¹gu roku czy pó³tora zmie ni³aby swo je zda -
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nie, przy obe cnym po zio mie obaw, fru stra cji i po -

dzia³ów po li ty cz nych w pa r tiach i gru pach po li ty cz -

nych. Tra ktat ten mu sia³by uzy skaæ je sz cze akce p ta cjê

w Po l s ce, Wie l kiej Bry ta nii, co wy da je siê nie re a l ne.

Trze ba szu kaæ ja kichœ in nych roz wi¹zañ. Po trze ba de -

ba ty o tym, jaka ma byæ Eu ro pa. Ile kon ku ren cji? Ile soli -

da r no œci? Ta de ba ta ma zna cze nie, bo wy nik g³oso wa -

nia w re fe ren dum we Fran cji w du ¿ej mie rze wy ni ka³

z o ba wy o przysz³oœæ. Wy ni ka³ z tego, ¿e go spo dar ka

fran cu ska stoi w mie j s cu, mimo, ¿e po szcze gó l ne przed -

siê bio r stwa i se kto ry go spo dar ki maj¹ niez³e wy ni ki.

W sku tek glo ba li za cji pro blem za trud nie nia i jego ja ko -

œci zy ska³ ol brzy mie zna cze nie. To nie jest nowy pro -

blem. S³ysza³em ta kie oba wy ju¿ piêæ, szeœæ lat temu.

Re fe ren dum, w któ rym oby wa te le mie li szan sê siê wy -

po wie dzieæ, by³o w szcze gó l ny spo sób ich wy ra zem.

Oba wy i strach wy ni kaj¹ z bra ku po czu cia bez pie cze ñ -

stwa. Jest on do syæ po wszech ne w wie lu kra jach eu ro -

pe j skich, nie we wszy stkich, jed nak w tych, któ re na daj¹ 

te m po roz wo jo wi Eu ro py. Pol ska czy parê in nych kra -

jów eu ro pe j skich, mo¿e chwa liæ siê dobr¹ dy na mik¹

roz wo ju. To jest wspa nia le i to nas cie szy. Do brze, ¿eby

ona by³a je sz cze wiê ksza. Na to miast gdy pa trzy my na

wy ni ki eu ro pe j skie, to tak na pra wdê de cy duj¹ wy ni ki

Nie miec. Nie miec i je sz cze ki l ku najwiêkszych krajów. I

tam akurat strefa Euro, te wyniki maj¹ mniejsze

znacznie.

Pe w nie trze ba so bie za daæ py ta nie, co siê dzie je w

stre fie Euro? I to jest za pe w ne oso b na kwe stia. My œlê, ¿e 

pan pro fe sor Or³owski nie ma ko m pe ten cji do wy po -

wia da nia siê na ten te mat. Dla nas zwi¹zko w ców, nie -

bez pie cz ne jest to, ¿e w tym pro ce sie po szu ki wa nia mo -

de lu na przysz³oœæ do mi nu je jed no, jed no li te my œle nie.

Zwi¹zki za wo do we i ja oso bi œci po do b nie pod cho dzi -

my do tego. ¯yli œmy w jed no li tym my œle niu w cza sach

ko mu ni z mu i jest to bar dzo nie bez pie cz ne. Te raz w Eu -

ro pie do mi nu je kurs na li be ra lizm, na wet wœród socja -

lde mo kra cji eu ro pe j skiej z ró ¿ nych kra jów – wy sta r czy

po pa trzeæ na pro gram Bla i ra. Za chwi lê us³yszy my po -

chwa³ê li be ra liz mu, je stem prze ko na ny ¿e, eko no mi œci,

pan pro fe sor pe w nie te¿ do³o¿y do tego ja kiœ ka my czek.

Ten brak al ter na ty wy w Eu ro pie jest tro chê nie po -

koj¹cy. Tak na pra wdê Euro pe j czy cy w prze ciw ie ñ stwie

do in nej czê œci œwia ta jed nak s¹ przy wi¹zani do du ¿e go

po czu cia bez pie cze ñ stwa. To jest kwe stia tra dy cji, wa r -

to œci, wy mia ny, jaka tu siê to czy. My jako zwi¹zko w cy

nie oba wia my siê zmian. Wie my, ¿e glo ba li za cja jest

nie uni k nio na. To jest pro ces, któ ry po pro stu trwa. Na -

to miast po win ni œmy siê wszy s cy wspó l nie za sta na wiaæ, 

w ja ki spo sób zna leŸæ rów no wa gê w Eu ro pie mie dzy

roz wi¹za nia mi li be ral ny mi a soli da r no œci¹? Je ¿e li po -

szu ku je my roz wi¹zañ to w Eu ro pie mo ¿e my je zna leŸæ.

Nie któ re kra je nie radz¹ so bie, ale mu si my pa miê taæ, ¿e

je ¿e li pa trzy my w d³u¿ szej per spe kty wie, to te m po

rozwoju Europy w sumie nie odbiega³o od rozwoju

amerykañskiego.

Z SALI: A Chi ny?

JN: Chi ny to jest oso b na spra wa. I pe w nie wró ci my,

to jest te¿ pe wien mo ment w roz wo ju i Eu ro pa musi na

to za da nie od po wie dzieæ. Ale tak czy ina czej glo ba li za -

cji siê nie bo i my. Wie my, ¿e z Chi na mi te¿ trze ba siê

zmie rzyæ. Na to miast ogra ni cza nie zdo by czy so cja l -

nych, ob ni ¿a nie p³ac w celu kon ku ro wa nia z Chi na mi

nie jest do brym roz wi¹za niem. W ten spo sób nie wy gra -

my z Chi ñ czy ka mi, oni za wsze bêd¹ le p si. Wiêc mu si -

my mieæ na tyle inwe ncy j no œci, ¿eby zna leŸæ inn¹ dro gê, 

a te dro gi s¹ ró ¿ ne. My twier dzi my, ¿e po pie r wsze, je -

¿e li szu ka my w Eu ro pie od po wie dzi, to ta od po wiedŸ

nie mo¿e byæ ty l ko krajo wa, musi byæ ona na po zio mie

eu ro pe j skim. Nie po koi nas, ¿e w ta kich kra jach jak

Fran cja po wra ca siê do bu do wa nia ba rier. Zreszt¹ dzie je 

siê to nie ty l ko we Fran cji, bo prze cie¿ okre sy prze j œcio -

we na swo bo dê przep³ywu pra co w ni ków na Za chód

wy ni kaj¹ z ta kiej po sta wy. Do sko na le wie my, ¿e te ba -

rie ry to jest ty l ko pó j œcie na ³atwi z nê przez po li ty ków,

cza sa mi zwi¹zko w ców, bo te ogra ni cze nia ni cze go nie

roz wi¹zuj¹. I ta kie sta no wi sko jak EK Z Z - tu. Uwa ¿a my,

¿e nie po win no byæ tych ba rier. Cze go na to miast ocze -

ku je my? Two rze nia in stru men tów eu ro pe j skich, któ re

za bez pie cza ich pod sta wo we in te re sy. Je ¿e li wzma ga

siê mi gra cja pra co w ni ków, to ta kich roz wi¹zañ trze ba

po szu kaæ. Ta kim roz wi¹za niem w sfe rze pra cy, któ re

zo sta³o wdro ¿o ne ju¿ w la tach dzie wiê æ dzie si¹tych,

by³a dy re kty wa o odde le go wa niu pra co w ni ków. Wpro -

wa dza³a ona pe wien me cha nizm za bez pie cze nia ryn -

ków kra jów, ¿eby nie do pro wa dziæ do tego, ¿e pra co w -

ni cy wy jad¹ ty l ko z tych kra jów gdzie p³ace s¹ bar dzo

ni skie. Usta lo no, ¿e jest pe wien mi ni ma l ny po ziom so -

cja l ny wy na gro dzeñ, wa run ków pra cy, któ ry musi byæ

sto so wa ny, rów nie¿ przez tych, któ rzy prze mie sz czaj¹

siê z in ne go kra ju. Jest to roz wi¹za nie, któ re ja koœ fun -

kcjo no wa³o. Ma swo je b³êdy, ale uwa ¿a my, ¿e ta kich

roz wi¹zañ po win no byæ wiê cej. Je ¿e li do ma ga my siê

swo bo dy przep³ywu pra co w ni ków, ¿eby u³atwiæ

przed siê bio r stwom kon ku ren cjê, to trze ba wpro wa dziæ

je sz cze inne roz wi¹za nia. Chce my, ¿eby w ta kich se kto -

rach jak agen cje pra cy tym cza so wej, któ re roz wi jaj¹ siê

w Pol sce, a w Ho lan dii jest to ju¿ ok. 8% go spo dar ki, zo -

sta³y wpro wa dzo ne roz wi¹za nia eu ro pe j skie po nie wa¿

te przed siê bio r stwa nie dzia³aj¹ ju¿ ty l ko w jed nym kra -

ju. Czy li mó wi my – je ¿e li wy cho dzi my po za gra ni cê

kra ju, to na le ¿y po szu ki waæ roz wi¹zañ eu ro pe j skich.

Chcia³em ta k ¿e nawi¹zaæ do dy re kty wy us³ugo wej.

Spro wo ko wa³a mnie re fle k sja pana pos³a, ¿e z przy kro -
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œci¹ ob se r wo wa³ Po la ków. Wy da je mi siê, jest ¿e to na -

tu ra l ne. Po pie r wsze, je ¿e li chce my, ¿eby ry nek eu ro pe j -

ski fun kcjo no wa³, to przed siê bio r stwa po win ny byæ

rów no tra kto wa ne, a za sa da kra ju po cho dze nia w ta kiej

fo r mie, jak¹ za pro po no wa³a Ko mi sja do pro wa dzi³a by

do tego, ¿e nie któ re przed siê bio r stwa uzy ski wa³yby ol -

brzy mi¹ prze wa gê, ze wzglê du na du¿o ni ¿ szy za kres

re gu la cji w ich kra ju. Po zwa la³oby im to na ³atwie j sze

ope ro wa nie na te re nie in ne go kra ju. Jed nak nie to by³o

dla nas naj wa¿ nie j sze, lecz fakt, ¿e tak sfo r mu³owa na

za sa da kra ju po cho dze nia sta no wi³a za gro ¿e nie dla in -

te re sów kon su men tów oraz dla pra co w ni ków, po nie -

wa¿ jej sto so wa nie mog³oby prze nieœæ siê na sfe rê, któ ra

by³a ure gu lo wa na in ny mi prze pi sa mi, za bez pie czaj¹cy

mi ni ma l ny po ziom eu ro pe j skiej kon ku ren cji. To by³ po -

wód na sze go sprze ci wu. Pol ski rz¹d a¿ tak za sad ni czo

siê nie ró ¿ ni w tej oce nie z nami, to jest ty l ko kwe stia

pre zen ta cji. Je ¿e li po patrz¹ Pa ñ stwo na do ku men ty pol -

skie go rz¹du, to uwa ¿a on, ¿e je ¿e li cho dzi o ochro nê

zdro wia i us³ugi zdro wo t ne, to na le ¿y ten se ktor ina czej

po tra kto waæ. Co nie zna czy, ¿e jest on po zba wio ny kon -

ku ren cji. Je ¿e li chce my, Pol ska mo¿e siê zde cy do waæ na

otwa r cie go na kon ku ren cjê, na to miast na le ¿y go tra kto -

waæ ina czej. By³o je sz cze ki l ka in nych dzie dzin, któ re

rz¹d w ten spo sób oce nia³. Jest to mie dzy in ny mi sto so -

wa nie pra wa miê dzyna rodo we go tak zwa nych Kon we -

ncji Rzy m skich, co zo sta³o ju¿ za³atwio ne. Doda³bym je -

sz cze taki ele ment: chcie li œmy tro chê wiê cej zmian ni¿

tego ocze ki wa³ Pol ski Rz¹d, któ ry uwa ¿a³, ¿e kon su -

men tów trze ba le piej chro niæ przed za sad¹ kra ju po cho -

dze nia. Ta kie sta no wi sko jest po wszech nie po dzie la ne

w Eu ro pie. Czy li te mo dy fi ka cje, któ re zo sta³y wpro wa -

dzo ne, na szym zda niem od po wia daj¹ na szej idei, czy li

go dze nia konku rency j no œci, wiê ksze go otwa r cia ryn -

ków z za bez pie cze niem soli da r no œci nie ty l ko w ska li

kra ju, ale w ska li eu ro pe j skiej.

Dwie uwa gi do da t ko we. Otó¿, mówi³em ju¿, ¿e wi -

dzi my to w ska li glo ba l nej i uwa ¿a my, ¿e je ¿e li mó wi my 

o soli da r no œci w Eu ro pie i kon kuren cyj no œci Eu ro py to

mu si my te¿ do ma gaæ siê, aby Eu ro pa re spe kto wa³a

w sto sun kach z in ny mi kra ja mi, z in ny mi czê œcia mi

œwia ta. De ba ty o libe ra li za cji han d lu miê dzyna rodo we -

go, po win ny uw z glêd niæ te¿ spe cy fi kê eu ro pejsk¹.

Mamy roz bu do wa ny sy stem ochro ny spo³ecz nej, któ re -

go prze cie¿ nie chce my siê po zbyæ. Nikt ja koœ sie bie nie

wi dzi w per spe kty wie bra ku po wszech nie fi nan so wa -

nych sy ste mów opie ki zdro wo t nej czy eme ry ta l nej,

a prze cie¿ w Ame ry ce jest ina czej. Je ¿e li po pa trzy my na

kry ty kê sy ste mu euro pe j skie go, ¿e jest zbyt dro gi, ¿e

prze ja da my jak tu pan pose³ to sfo r mu³owa³ swo je bo -

ga c twa, od nosz¹c to do sta rych kra jów, bo my nie

mamy cze go prze ja daæ bo zo sta³o to prze je dzo ne wcze œ -

niej, w in nych cza sach, to po ziom wy da t ków obe c nie

w Sta nach Zjed no czo nych na ochro nê spo³eczn¹, a na

ochro nê zdro wia w szcze gó l no œci, jest zbli ¿o ny do po -

zio mu euro pe j skie go. Na to miast efe kty w noœæ jest zna -

cz nie go r sza bo jest to sy stem pry wa t ny nie opa r ty na

soli da r no œci. St¹d mó wi my – Eu ro pa musi pa trzeæ na to, 

¿e ma swoj¹ spe cy fi kê i musi j¹ te¿ uw z glêd niaæ w han -

d lu miê dzy naro do wym. Wie lu spe cja li stów pcha Eu ro -

pê w zlibe rali zo wa nie to ta l ne, œwia to we i w te dy rze czy -

wi œcie to za gro ¿e nie ze stro ny Chin jest wiê ksze. Prze -

mys³ te ksty l ny jest tu naj le p szym przyk³adem ale mo¿e

to do ty czyæ in nych dzie dzin. Zreszt¹ wiê ksze za gro ¿e -

nie jest ze stro ny Hin du sów, bo In die w ra mach pro ce -

sów demo kra ty cz nych mog¹ d³ugo fa lo wo le piej wy ko -

rzy staæ swoj¹ prze wa gê i wy kszta³ce nie swo je go

spo³ecze ñ stwa. Wiêc rów nie¿ w ska li œwia to wej chcie li -

by œmy uw z glêd niaæ ten mo del so cja l ny. Gdzie szu kaæ

przyk³adów, bo o tym wspo mnia³em. W Eu ro pie, w kra -

jach nor dy c kich, ró ¿ nie one so bie radz¹ w tej chwi li, ale

dla nas do brym przyk³adem jest to, co osi¹gniê to w Da -

nii. Mamy tam bar dzo du¿¹ ela sty cz noœæ, ale te¿ bar dzo

wy raŸn¹ i siln¹ opie kê, ochro nê dla pra co w ni ków

i spo³ecze ñ stwa. To siê daje po go dziæ i daje do bre wy ni -

ki. Oczy wi œcie jest tu po trze b nych sze reg wa run ków,

któ re musz¹ byæ spe³nio ne i byæ mo¿e pó Ÿ niej w de ba cie 

do tego wró ci my. Fa ktem jest, ¿e ki l ka kra jów eu ro pe j -

skich sy tu u je siê w czo³ówce kra jów naj dyna mi cz niej

roz wi jaj¹cych siê, a za tem s¹ to kra je, 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,

Pol ska Kon fe de ra cja Pra co da w ców

Pry wa t nych „Le wia tan”

Je ¿e li tak, to mu sia³bym zacz¹æ od po sta wie nia za -

rzu tu.

Pro wa dze nie dys ku sji przy b³êd nych za³o¿e niach,

przy b³êd nej dia g no zie rze czy wi sto œci nie ma sen su.

Aku rat kra je skan dy na wskie rze czy wi œcie roz wi jaj¹ siê

szy b ko, maj¹ mo del spo³ecz ny, któ ry chê t nie wi dzie li by 

nasi zwi¹zko w cy. Ty l ko po pie r wsze, nie roz wi jaj¹ siê

szy b ko, bo te m po wzro stu saty s fa kcjo nuj¹ce te kra je,

jest da le ko nie saty s fa kcjo nuj¹cy dla nas. Kra je na po do -

bnym do pol skie go po zio mie wzro stu go spo dar cze go

musz¹ roz wi jaæ siê dwa razy szy b ciej ni¿ kra je skan dy -

na wskie obe c nie. Po dru gie, w Eu ro pie nie do mi nu je fi -

lo zo fia li be ra l na, jak pan po wie dzia³, bo brak dla niej al -

ter na ty wy. Je ¿e li ktoœ, mówi, ¿e w Eu ro pie do mi nu je fi -

lo zo fia li be ra l na, a za raz do tego prze j dê, no to chy ba,

prze pra szam nie wie o czym mówi. Po trze cie, te m po

roz wo ju Eu ro py nie od bie ga od Ame ryka ñ skie go. To
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mo¿e po wie dzieæ ktoœ, kto chy ba nie wi dzi rze czy wi sto -

œci? Punkt sta r tu Ame ry ki w sto sun ku do Eu ro py by³ ra -

dy ka l nie ró ¿ ny. Ame ry ka nie mia³a ka pi ta³u, Eu ro pa

mia³a za so by ka pi ta³owe, Sta ny Zjed no czo ne nie mia³y

sy ste mu edu kacy j ne go, Eu ro pa go mia³a, Sta ny Zjed no -

czo ne mia³y ze row¹ in fra stru ktu rê, po bu do wa³y au to -

stra dy na pre riach, my œmy j¹ two rzy li przez ki l ka lat.

Mó wie nie, ¿e te m po wzro stu ame ryka ñ skie go jest...

Ame ry ka do go ni³a Eu ro pê w ci¹gu stu lat, robi¹c tyle,

ile w ty si¹c lat zro bi³a Eu ro pa. Pro szê pa miê taæ, ¿e Pe te -

r s burg jest mia stem m³od szym od No we go Jor ku.

Nowy Jork jest sta r szy od Pe ter sbu r ga, wiêc mó wie nie,

¿e te m po wzro stu w Ame ry ce jest po do b ne do euro pe j -

skie go. Ja ju¿ nie chcê da lej ta kiej po le mi ki pro wa dziæ...

Cho dzi mi o to, ¿e by œmy byli odpo wie dzia l ni za s³owa,

któ re wy po wia da my, je ¿e li s¹ to ste reo ty py, mity nie

od po wia daj¹ce rze czy wi sto œci to ¿e by œmy jed nak je

pro sto wa li, bo ina czej w na szym ro zu mo wa niu do -

brnie my do b³êd ne go wniosku.

Te raz chcia³bym siê trzy maæ œci œle te ma tu „So li da r -

noœæ i kon ku ren cyj noœæ w Unii Eu ro pej skiej”. Rze czy wi -

œcie zmie rza my w dys ku sji do okre œle nia po¿¹da ne go

mo de lu spo³ecz ne go w wa run kach glo ba li za cji. Pro te -

stu jê prze ciw ko u¿y wa niu okre œle niu „Eu ro pe j ski mo -

del spo³ecz ny”. Nie ma ta kie go mo de lu, ani w rze czy -

wi sto œci ani ze wzglê du na re gu la cje prawn¹. Po pie r -

wsze po li ty ka spo³ecz na i po li ty ka ryn ku pra cy nie le¿¹

w ge stii Unii Eu ro pe j skiej ty l ko pañstw cz³on ko wskich.

Po dru gie w rze czy wi sto œci mamy dwu dzie stu piê ciu

cz³on ków i dwa dzie œcia piêæ mo de li spo³ecz nych, któ re

z gru b sza mo ¿ na by po dzie liæ na czte ry gru py. Na gru -

pê kon ty nen taln¹, an glo sask¹, nor dyck¹ i œród zie mno -

morsk¹. Mniej wiê cej. Oczy wi œcie sto suj¹c pe w ne upro -

sz cze nia tak to mo ¿ na dia g no zo waæ. Nim prze j dê do

po rów ny wa nia mo de li i okre œla nia gra nic soli da r no œci,

sta wiam pie r wsze py ta nie. Czy Eu ro pa mo¿e unikn¹æ

sku t ków glo ba l nej kon ku ren cji w celu ob ro ny mo de lu

pa ñ stwa opie ku ñ cze go? Bo to jest py ta nie za sad ni cze –

czy mamy wp³yw na na sze oto cze nie ze w nê trz ne?

I twier dzê, ¿e nie! Dla cze go tak uwa ¿am? Glo ba li za cja

go spo dar ki rze czy wi œcie pro wa dzi do nies³ycha ne go

za ostrze nia kon ku ren cji, ale jed no cze œ nie po zwa la wy -

ko rzy staæ efekt ska li i spe cja li za cji, co w efe kcie po wo -

du je szy b szy wzrost tech nolo gi cz ny, wy ra Ÿ nie szy b szy

wzrost go spo da r czy i dy na mi cz ny wzrost za mo ¿ no œci

ogó³u lud no œci nie ty l ko w ska li Eu ro py, lecz ca³ego

œwia ta. W zwi¹zku z tym nie da siê po wstrzy maæ pro ce -

su glo ba li za cji. Nie mo ¿ na go za ha mo waæ rów nie¿ ze

wzglê du na si l ne powi¹za nia go spo da r cze, wy stê puj¹ce 

miê dzy pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi Unii Eu ro pe j skiej

a go spo dar ka mi pañstw z in nych re gio nów œwia ta.

Z wzglê du na ko rzy œci, któ re nie sie glo ba li za cja Eu ro pa

nie zde cy du je siê na izo la cjê, szy b ciej siê roz pad nie.

Oz na cza to, ¿e je ¿e li po ja wi¹ siê ten den cje do za my ka -

nia siê przed œwia tem, bo na przyk³ad nie bê dzie my

chcie li otwo rzyæ siê na nap³yw te ksty liów z Chin, to

wte dy pa ñ stwa zain tere so wa ne eks po rtem do Chin, sa -

mo cho dów, wy ro bów prze mys³owych, po pro stu po -

wiedz¹ dziê ku je my i mo ¿e my na tym stra ciæ. 

Te raz na le ¿y roz wa ¿yæ ja kie go ro dza ju i w ja kich gra -

ni cach so li da r noœæ nie ob ni ¿y konku rency j no œci eu ro pe j -

skiej go spo dar ki. Pa miê taj¹c sta le o tym, ¿e dzia³amy

w wa run kach glo ba li za cji, za ostrzaj¹cej siê kon ku ren ci

i przy œpie szo ne go roz wo ju te ch no lo gii. S¹ pod sta wo we

dwa wa run ki zwiê ksze nia konku rency j no œci i w efe kcie

przy œpie sze nia wzro stu eu ro pe j skiej go spo dar ki, a to

z ko lei jest wa run kiem utrzy ma nia wy so kie go po zio mu

¿y cia, ja kie go Euro pe j czy cy ocze kuj¹. Pie r wszy to utwo -

rze nie rze czy wi œcie jed no li te go ryn ku euro pe j skie go po -

przez re a li za cjê swo bo dy w czte rech ob sza rach, któ re

Unia przy jê³a w Tra kta cie: ka pi ta³u, to wa rów, us³ug

i pra co w ni ków. O ile przep³yw to wa rów jest rze czy wi -

œcie w du ¿ej mie rze otwa r ty, choæ nie do ko ñ ca, bo sto so -

wa ne s¹ poza ofi cja l ne re gu la cje, któ re go utrud niaj¹ ale

po wie dz my, ¿e jest bar dzo za awan so wa ny. Przep³yw

ka pi ta³u jest rów nie¿ za awan so wa ny, cho cia¿ pol ski

rz¹d, po do b nie jak inne pa ñ stwa, nie zga dza siê na fu zje

w ob sza rze ban ków i nie chce za akce p to waæ tego, ¿e jest

to dzia³anie mo no po li zuj¹ce ry nek, ale w za sa dzie swo -

bo da przep³ywu ka pi ta³u jest za awan so wa na. Po zo sta je

przep³yw pra co w ni ków i us³ug. Co do pra co w ni ków

wie my, ¿e bê dzie my mu sie li po cze kaæ 5 lat na otwa r cie

tych ryn ków któ re nas naj bar dziej in te re suj¹. Na to miast

bez otwa r cia ryn ku us³ug, któ ry sta no wi mniej wiê cej

trzy czwa r te PKB Unii Eu ro pe j skiej, nie mo ¿ na wy ko rzy -

staæ efe ktu ska li glo ba li za cji, o któ rym mówi³em, z któ -

rych ko rzy staj¹ Chi ny i Sta ny Zjed no czo ne. W zwi¹zku

z tym Eu ro pa nie ma szans w kon fron ta cji z in ny mi re -

gio na mi go spo dar czy mi. Te m po roz wo ju kra jów skan -

dy na wskich na po zio mie 3% to jest te m po, któ re mo¿e

za do wa laæ tych, któ rzy zgro ma dzi li swo je bo ga c twa

w przesz³oœci, ani Chi ny ani Sta ny Zjed no czo ne na tym

nie po prze stan¹.

Dru ga spra wa, co jest nies³ycha nie gro Ÿ ne. Nie mo -

¿e my li czyæ na nap³yw in wes to rów z in nych re gio nów

do Eu ro py w zna cz nej ska li, je ¿e li nie umo ¿ li wi my swo -

bod ne go przep³ywu na ryn ku us³ug, po nie wa¿ oto cze -

nie przed siê biorstw... Us³ugi dla przed siê biorstw s¹ jed -

nym z pod sta wo wych wa run ków lo ka li za cji in wes ty cji.

W zwi¹zku z tym Eu ro pa nie bê dzie atra kcy j na dla in -

wes to rów z in nych re gio nów. Dru gi wa ru nek, to zwiê k -

sze nie inno wacy j no œci eu ro pe j skiej go spo dar ki. Tu taj

do cho dzi my do zwiê ksze nia ela sty cz no œci ryn ku pra cy, 

co jest nies³ycha nie bo le s ne dla nie któ rych jego ucze st -

ni ków, nie któ rych grup spo³ecz nych. Po trze ba re de fi ni -

cji po jê cia bez pie cze ñ stwa, o któ rym mówi³ pan Nie -
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miec, z obe cne go: „po czu cie bez pie cze ñ stwa po le ga na

tym, ¿e mam sta bi l ne d³ugo ter mi no we za trud nie nie”,

na dy na mi cz ne po czu cie bez pie cze ñ stwa mówi¹ce:

„czu jê siê bez pie cz nie, bo je ¿e li stra cê pra cê to za raz

zna j dê na stêpn¹”. To zreszt¹ jest moim ko ni kiem, przy -

znam siê pa ñ stwu, bo o ile w tym dru gim przy pa d ku

mamy do czy nie nia cza sem z bez ro bo ciem, Ame ry ka nie 

te¿ maj¹ bez ro bo cie w tej chwi li w gra ni cach 5% ale bez -

ro bo cie d³ugo ter mi no we, te po wy ¿ej dwu na stu mie siê -

cy sta no wi jego ty l ko 10%. W Eu ro pie to jest bli sko

po³owa ponad 40%. Cho dzi o to, ¿e ten dru gi dy na mi cz -

ny mo del w spo sób isto t ny zmnie j sza naj bar dziej szko d -

li we, bo pro wadz¹ce do mar gina li za cji, bez ro bo cie

d³ugo ter mi no we. Wiêc zwiê ksze nie ela sty cz no œci ryn -

ku pra cy, prze j œcie od sta bi l ne go do dyna mi cz ne go za -

trud nie nia. Dru ga spra wa to zwiê ksze nie nak³adów na

edu ka cjê, ba da nia i roz wój no wych te ch no lo gii za cenê

zmnie j sze nia trans fe rów do cho do wych. To jest kij wsa -

dzo ny w mro wi sko, ale je stem w pe³ny odpo wie dzia l ny 

za to, o czym mó wiê. Dzi siaj trans fe ry do cho do we dla

ren ci stów, eme ry tów, ro l ni ków, gó r ni ków nie ste ty

unie mo ¿ li wiaj¹ zwiê ksze nie nak³adów pro roz wo jo -

wych i szy b szy wzrost, przy czym po wie dz my so bie

szcze rze, nie s¹ to trans fe ry od bo ga tych do bied nych,

bo to nie ma nic wspó l ne go z kryterium zamo¿noœci.

Je¿eli pañstwo bêd¹ chcieli rozwiniêcia tego tematu, to

proszê bardzo.

W zwi¹zku z tym do strze gam piêæ ob sza rów soli da -

r no œci. So li da r noœæ w wy mia rze miê dzy naro do wym

po win na po le gaæ prze de wszy stkim na umo ¿ li wie niu

swo bod nej kon ku ren cji na jed no li tym eu ro pe j skim ryn -

ku. Mam na my œli przep³yw pra co w ni ków, znie sie nie

ogra ni czeñ w prze no sze niu firm czy ba rier admi ni stra -

cyj nych, a nie fi nan so wa nie po mo cy dla bied nych re gio -

nów. By³em za ¿e no wa ny jak pol ski Rz¹d cie szy³ siê z te -

go, ¿e do sta je my ja³mu ¿ nê. Ja nie chcê! Ja chcê, ¿eby mi

umo ¿ li wio no za ra bia nie pie niê dzy na eu ro pe j skim ryn -

ku. Po dru gie, so li da r noœæ miê dzypo kole nio wa w Eu ro -

pie, szcze gó l nie w Pol sce zo sta³a bar dzo za chwia na w

wy ni ku tren dów demo gra fi cz nych na nie ko rzyœæ lu dzi

m³odych, co mo¿e do pro wa dziæ do stra sz nych sy tu a cji

szcze gó l nie w Po l s ce. Mo ¿e my w pe w nym mo men cie

utra ciæ m³od zie¿ niechc¹c¹ po no siæ nad mie r nych ciê ¿a -

rów. Cho dzi o ade k wa t noœæ sk³adek, œwia d czeñ, przy -

wi le je eme ry ta l ne. Wy ma ga to re fo r my eme ry ta l nej

w ca³ej Eu ro pie, w Pol sce jej do ko ñ cze nia. W tej chwi li,

re fo r ma eme ry ta l na pod jê ta w 1998 roku jest de mon to -

wa na na na szych oczach. Ten sam pro blem maj¹ Fran -

cu zi i Nie mcy. Po pro stu wy sta r czy spo j rzeæ... To nie

ule ga w¹tpli wo œci, ¿e oso by sta r sze s¹ dzi siaj pre fe ro -

wa ne i ta so li da r noœæ spo³ecz na zo sta³a za chwia na. Ale

za chwia na nie w tym sen sie, ¿e sta r szym nie po ma ga my 

ty l ko, ¿e m³odsi za to nad mie r nie p³ac¹. Trze cie – so li da -

r noœæ z oso ba mi o ogra ni czo nej spra w no œci jest naj mniej 

kwe stio no wa na w Pol sce i w in nych kra jach. Ten pro -

blem wy da je siê naj³atwie j szy do prze³kniê cia. Czwa r te

– to jest so li da r noœæ pra cuj¹cych i bez ro bo t nych. Oska r -

¿am zwi¹zki za wo do we o skra j ny ego izm, ob ro nê in te -

re sów lu dzi, któ rzy maj¹ pra cê, cza sem bar dzo dobr¹,

cza sem wy ¿sze wy na gro dze nia ni¿ wska zy wa³yby

na to wyniki finansowe i efektywnoœæ ekonomiczna

oraz produktywnoœæ pracy, ochronê stabilnoœci za trud -

nie nia.

Sta wiam po wa ¿ ny za rzut. Prze cie¿ kto pro te sto wa³

w Unii Eu ro pe j skiej? Gó r ni cy i na uczy cie le. Ci któ rzy

nie maj¹ nic do dy re kty wy us³ugo wej! Po szli tam so bie

po ka zaæ so li da r noœæ z… Nie by³o tam tych wszy stkich,

któ rzy mog¹ na dy re kty wie us³ugo wej zy skaæ, bo

zmnie j szy my bez ro bo cie, zwiê kszy my dochody.

Osta t nia spra wa to jest so li da r noœæ bo ga tych i bied -

nych, któ ra po win na siê prze ja wiaæ prze de wszy stkim

w wy rów ny wa niu szans edu ka cy j nych, a nie w trans fe -

rach do cho do wych. Powo³am siê na pewn¹ ko re la cjê,

któ ra jest wy ra Ÿ nie do strze ga na. Wy stê pu je si l ny ne ga -

ty w ny zwi¹zek miê dzy wie l ko œci¹ sfe ry ubó stwa a sto -

p niem upo wsze ch nie nia wy kszta³ce nia œred nie go. Te

kra je skan dy na wskie, na któ re siê pan powo³ywa³, to s¹

kra je nor dy c kie, rze czy wi œcie maj¹ 75% lu dzi ze œred -

nim wy kszta³ce niem. To jest wy nik, po ka zuj¹cy dla cze go

tam sfe ra ubó stwa jest ma³a. Kra je kon ty nen tal ne 67%,

an glo sa skie 60%, a œród zie mnomo r skie 39. Nie ma na to -

miast wy ra Ÿ nej ko re la cji miê dzy sto p niem re dy stry bu -

cji do cho dów za po œred ni c twem bu d¿e tu a wie l ko œci¹

sfe ry ubó stwa, co oz na cza, ¿e du¿e trans fe ry wca le nie

zwiê kszaj¹ sfe ry ubó stwa. Jak pa ñ stwo nie wie rzy cie

wy sta r czy spo j rzeæ do da nych sta ty sty cz nych. 

Dziê ku jê bar dzo.

WITOLD OR£OWSKI,

NOBE

Czy móg³byœ nawi¹zaæ do pod sta wo we go te ma tu, któ -

ry spa ja te wszy stkie na sze se mi na ria, to zna czy do po szu -

ki wa nia no wych roz wi¹zañ w Tra kta cie Kon sty tucy j nym?

Po sta ram siê nie mó wiæ ju¿ o wszy stkim, dla te go ¿e

tu taj bar dzo wie le rze czy zo sta³o po ru szo nych i w bar -

dzo cie ka wy spo sób i po wie dzia³bym, ¿e na wet pa ñ -

stwo ju¿, pe w nie wszy s cy za uwa ¿y li pun kty spo r ne,

któ rych tu taj nie roz strzy g nie my. Nie ma sen su, ¿e bym

siê po któ rej ko l wiek stro nie siê opo wia da³. Po sta wy zo -

sta³y ju¿ doœæ ja s no za ry so wa ne. Na to miast rze czy wi -

œcie po sta ram siê o konku rency j no œci i soli da r no œci

w Eu ro pie. Oczy wi œcie tego bez po œred nio do Tra kta tu

w ta kiej fo r mie w ja kiej on zo sta³ za pi sa ny od nieœæ siê
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nie da. Po pie r wsze, ten Tra ktat zo sta³ w z³y spo sób za -

pi sa ny. Po wie dz my, ¿e pe w nie jest to le k cja, ¿e Kon sty -

tu cjê na le ¿y ra czej pi saæ w tra dy cji ame ry ka ñ skiej [ang.]

a nie wy ni kaj¹cej z Pa s ca la. Trze ba za pi saæ pe w ne ja s ne

za sa dy, a nie po zwa laæ na to, ¿e zbie ra siê gru pa mê dr -

ców i pi sze nie zro zu mia³y tekst na 500 stron, któ re go

ma lu t cy nie maj¹ czy taæ. Oni maj¹ po pro stu wie dzieæ,

¿e ency klo pe dy œci siê ze bra li i po wie dzie li jak ma byæ

do brze. Ale po wie dz my, to jest spra wa tra dy cji. My œlê,

¿e Kon sty tu cjê dla Eu ro py trze ba na pi saæ w inny spo sób 

i rze czy wi œcie za mie œciæ w niej pe w ne rze czy do tycz¹ce

go spo dar ki, któ re tak na pra wdê nie zna laz³y siê w tym

Tra kta cie. W tym Tra kta cie za jê to siê prze de wszy stkim

in sty tu cja mi, zega r mi strzo wskim usta le niem jak maj¹

dzia³aæ urzê dy w Eu ro pie a nie za sa da mi fun kcjo no wa -

nia. Cza sem te za pi sy za sad fun kcjo no wa nia s¹ bar dzo

pro ste. Pi sze siê na przyk³ad, ma byæ pe³na swo bo da

w dzia³al no œci i tyle. Po tem s¹dy s¹ jak w Sta nach

sprzed ki l ka set lat od usta la nia przed orze cz ni c twem co 

to zna czy w kon kre t nych spra wach „pe³na swo bo da...

wszy stko jed no, pe³na swo bo da s³owa”. Na to miast dru -

ga spra wa, do ty czy mo men tu. Otó¿ ja siê ab so lu t nie

zga dzam, zreszt¹ to ju¿ zo sta³o po wie dzia ne tak na pra -

wdê, ¿e... Ty na wet mówi³aœ na te mat ró ¿ nych eta pów

i na te mat zwi¹zków miê dzy po stê pem w in te gra cji eu -

ro pe j skiej a sy tu acj¹ go spo darcz¹ Eu ro py. Je œli siê temu

przy j rzeæ, to stwier dze nie, ¿e po stêp w Eu ro pie, w in te -

gra cji od by wa siê w spo sób ci¹g³y i ¿e z roku na rok jest

tro chê le piej, jest oczy wi œcie nie prawd¹. Ry nek to wa -

rów w za sa dzie zo sta³ zli bera lizo wa ny w la tach sze œ æ -

dzie si¹tych, kie dy sy tu a cja go spo da r cza by³a zna ko mi -

ta. Wte dy, z opo ra mi na tu ry po li ty cz nej, ale dosz³o

w 1973 roku, nie mal rzu tem na ta œmê, do roz sze rze nia

pó³no c ne go. Po tem nast¹pi³ okres sta g na cji w go spo -

da r ce œwia to wej i rów nie¿ ab so lu t nej sta g na cji w po stê -

pie in te gra cji eu ro pe j skiej. Wte dy na ro dy nie chc¹ siê

go dziæ na zmia nê, po nie wa¿ w ta kim mo men cie nie

mówi siê o dzie le niu bo ga c twa, ty l ko ka ¿ dy wi dzi to ra -

czej jako wy szar py wa nie kto ma po nieœæ wiê ksze ko -

szty kry zy su. Po tem zno wu mie li œmy okres od po³owy

lat osiem dzie si¹tych, miê dzy ro kiem 1984 a 1985

wzglêd ne go po wo dze nia go spo dar cze go Eu ro py.

Wszy stko za czê³o siê psuæ gdzieœ na pocz¹tku lat dzie -

wiê æ dzie si¹tych po zjed no cze niu Nie miec, ale po wie dz -

my, ¿e je sz cze do roku 1993, 1994 nie by³o wi daæ tego.

Zno wu mie li œmy fazê roz sze rzeñ, po stê puj¹c¹ in te gra -

cjê. Wte dy zo sta³ do pro wa dzo ny do ko ñ ca pro ces libe -

ra li za cji ryn ku to wa rów, ale prze de wszy stkim wte dy

by³ prze³om, je œli cho dzi o swo bo dê przep³ywu ka pi ta³u 

a us³ugi zo sta³y po mi niê te. Czy te raz jest ten mo ment,

w któ rym Eu ro pa jest go to wa podj¹æ tê œmia³¹ de cy zjê?

Pe w nie jest naj go r szy, bo do pó ki… i mó wiê to nie dla

tego, ¿e ja nie chcia³em, ¿eby ta de cy zja nie zo sta³a pod -

jê ta, ty l ko oce niam rea li sty cz nie. Pra wdo podo b nie te raz 

szan se na prze³omo we po ro zu mie nie li be ra li zuj¹ce ry -

nek us³ug jest ma³o pra wdo podo b ne. Sta no wi on dwie

trze cie ca³oœci i w zwi¹zku z tym ma ogro m ny zwi¹zek

z za trud nie niem, czy li kró t ko mówi¹c z tymi wszy stki -

mi dzie dzi na mi, któ re naj bar dziej nie po koj¹ zw³asz cza

za chod ni¹ Eu ro pê, ze wzglê du na coœ w ro dza ju re ce sji

czy pra wie re ce sji, któ ra pa nu je od dzie siê ciu lat w³aœci -

wie w Eu ro pie Za chod niej. Trze ba oczy wi œcie przeæ

w tê stro nê. Na to miast czy prze³om zo sta nie osi¹gniê ty

do cza su do pó ki sy tu a cja go spo da r cza Za chod niej Eu -

ro py nie ule g nie wy ra Ÿ nie po pra wie, to ju¿ mo ¿ na mieæ

swo je zda nie – ja je stem bar dzo sce p ty cz ny. Chcia³abym 

po wie dzieæ ki l ka s³ów o stre fie Euro ale to za chwi lê.

Nie bêdê mó wiæ na te mat... Pro po nu jê ¿e by œmy za -

mknê li te mat przed sta wi cie li Soli da r no œci i OP Z Z -u na

de mon stra cji w Sta rs bu r gu. Nie ste ty, to jest tak, ¿e ca³a

So li da r noœæ nie musi siê za to t³uma czyæ. S¹ pe w ne gru -

py in te re sów i nie da siê ukryæ, ¿e gó r ni cy czuj¹ zna cz -

nie wiêksz¹ so li da r noœæ i wspól no tê in te re sów z si l ny mi 

zwi¹zka mi za wo do wy mi w Za chod niej Eu ro pie ni¿ z

pol skim bez ro bo t nym, bo tak na pra wdê wiê kszym za -

gro ¿e niem dla nich jest ja kiœ bar dzo li be ra l ny pro gram

re stru ktury za cji prze mys³u pa ñ stwo we go. Trud no siê

dzi wiæ, ¿e lu dzie szu kaj¹ opa r cia. To nie ca³a So li da r -

noœæ po je cha³a, pe w nie nie przy pa d ko wo po je cha³y

dwie gru py, któ re, jak pan prze wod nicz¹cy za uwa ¿y³,

aku rat mia³y naj mniej z tym wspó l ne go, po nie wa¿ ta

dy re kty wa w ¿a den spo sób ich nie do ty czy. Wi daæ, ¿e

cza sem swo je in te re sy re a li zu je siê po przez za bie ra nie

g³osu w spra wie, któ ra bez po œred nio mnie nie do ty czy.

Po ka zu je siê wte dy kim siê jest, kogo uwa ¿am za pra -

wdzi we go swo je go sprzy mie rze ñ ca i z tego pun ktu wi -

dze nia sprzy mie rze ñ cem jest zwi¹zko wiec zacho dnioe -

urope j ski a nie pol ski bez ro bo t ny czy pol ski hy dra u lik.

Wy bra nej gru pie mo ¿ na ty l ko za daæ py ta nie czy wie l ka

cen tra la zwi¹zko wa nie jest w sta nie kon tro lo waæ u¿y -

wa nia swo je go logo w tego typu de mon stra cji, bo nie

mo ¿ na ukryæ, ¿e jest Ÿle gdy kto ko l wiek, kto jest prze ciw -

ni kiem dy re kty wy us³ugo wej, mo¿e po wie dzieæ: „pro szê 

bar dzo sami wi dzie li œcie”. Logo Soli da r no œci jest w Eu -

ro pie do brze zna ne po wo dów hi sto ry cz nych. Sami wi -

dzie li œcie, sami Po la cy mówi¹: „nie da wa j cie tego logo

[przyp.red.], bo to jest wbrew in te re som wszy stkich”.

Te spra wy ko ñ czy my. Na to miast py ta nie jest za sad -

ni cze. Pie r wsze py ta nie do ty czy konku rency j no œci i so -

lida r no œci. Jak ro zu mieæ pro blem soli da r no œci eu ro pe j -

skiej? Bo mo ¿e my na u¿y tek krajo wy mieæ swo je de fi ni -

cje czym jest pro blem soli da r no œci eu ro pe j skiej. Czy so -

li da r noœæ Eu ro pe j ska, skra j ne dwa po jê cia – czy so li da r -

noœæ eu ro pe j ska po le ga na tym, ¿e ro bi my wszy stko aby 

naj ubo ¿ si roz wi ja li siê jak naj szy b ciej, aby ry nek jak naj -

le piej fun kcjo no wa³, ... Nie, bro ni my rów nie¿ tych bo ga -
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tych przed tym ¿eby oni nie mie li pro ble mu, bo co z te go 

¿e Nie miec jest kil ka kro t nie zamo ¿ nie j szy od Po la ka ale

nie chce my, nie po win ni œmy chcieæ, aby ten za mo ¿ ny

Nie miec ra p tem zna laz³ siê na zasi³ku dla bez ro bo t nych

i ¿eby by³ sfru stro wa ny. Z ko lei bê dzie mia³ wy ¿szy do -

chód, bo jego zasi³ek jest wy ¿szy ni¿ pol ska p³aca. Oczy -

wi œcie bez ro bo cie jest pro ble mem rów nie wie l kim jak

ni ski po ziom za ro b ków. Moje ro zu mie nie soli da r no œci

eu ro pe j skiej jest na stê puj¹ce. Nie ma jed nej od po wie dzi

na py ta nie czy so li da r noœæ eu ro pe j ska oz na cza, ¿e po -

win ni œmy mieæ wiê kszy bu d¿et czy mnie j szy bu d¿et,

czy wiê cej li be ra liz mu czy mniej li be ra liz mu w za kre sie

swo bo dy przep³ywu to wa rów i us³ug. S¹ to rze czy, któ -

re zmie niaj¹ siê z cza sem. Po dam pa ñ stwu przyk³ad;

otó¿ w la tach osiem dzie si¹tych, kie dy do Unii Eu ro pe j -

skiej [przyp.red.] przy stê po wa³y kra je œród zie mnomo r -

skie mó wio no, ¿e isto ta soli da r no œci eu ro pe j skiej zrea li -

zo wa na w tym roz sze rze niu po le ga³a na tym, ¿e te kra je

otwo rzy³y swo je ryn ki dla eks po rtu to wa rów z Nie -

miec, umo w nie, ale z Za chod niej Eu ro py. W za mian za

to w ra mach pe w ne go uk³adu za ofe ro wa no im bar dzo

du¿e œro d ki na roz wój i fun du sze stru ktu ra l ne. Po wie -

dzia³bym pro po rcjo nal nie wiê ksze ni¿ to co nam za ofe -

ro wa no. Mó wiê, pro po rcjo nal nie w tym sen sie, ¿e to by³

inny œwiat, inna pod sta wa w wa run kach po rów nywa l -

nych. To nie zna czy, ¿e no mi na l nie za ofe ro wa no zna cz -

nie wiê cej pie niê dzy ni¿ nam w tej chwili natomiast

w po rów nywa l nych warunkach, okaza³oby siê, ¿e

wsparcie by³o znacznie wiêksze ni¿...

To wszy stko jed no czy tego typu in ter pre ta cja jest

s³usz na czy nie, eko no mi œci maj¹ tro chê w¹tpli wo œci,

ale po wie dz my, ¿e po li ty cy przy naj mniej ro zu mie li, pa -

ro kro t nie to s³y sza³em, ex pres sis ver bis, ¿e to by³ pe wien

uk³ad za wa r ty z Hi sz pa ni¹. 

Je ste œmy w tej chwi li w sy tu a cji, w któ rej w pe w nym

sen sie, je œli mó wiæ o uk³ad zie, to uk³ad zie zupe³nie in -

nym, o uk³ad zie na stê puj¹cym… Po no w nie nie mó wiê

czy siê zga dzam z tym, ¿e taki uk³ad jest i czy po wi nien

byæ za wa r ty, ale je œli ju¿ to jest w dy re kty wie us³ugo wej, 

to bo da j ¿e na le ¿a³oby nam za pro po no waæ pie ni¹dze za

to, ¿e zgo dzi li by œmy siê na nie otwie ra nie ryn ków

us³ugo wych przez ki l ka lat. Ju¿ siê nie bo i my kon ku ren -

cji ze wzglê du na ob ni ¿o ne c³a. Po czê œci dla te go, ¿e

prze szli œmy ten nasz szok libe ra li za cji przez osta t nich

ki l ka na œcie lat i w tej chwi li mamy mocn¹ go spo dar kê.

Tak na pra wdê nasz prze mys³ nie oba wia siê otwa r cia

gra nic, zreszt¹ te gra ni ce zo sta³y otwa r te w roku dwu ty -

siê cz nym, dla to wa rów prze mys³owych. Czy li kró t ko

mówi¹c to, co ro zu mia no jako isto tê tego de alu soli -

darno œcio we go w Eu ro pie w roku 1985, w roku 2005 jest 

ju¿ w pe w nym sen sie zupe³nym ab sur dem. To my je ste -

œmy tymi, któ rzy mog¹ ewen tu a l nie po wie dzieæ: „do -

bra, jak¹ chce cie daæ nam reko m pen sa tê za to, ¿e wy nie

otwie ra cie ryn ków dla nas w tym mo men cie?”. Oczy wi -

œcie, bzdu r ne jest spro wa dza nie do pro s tych de ali pro -

ble mu soli da r no œci eu ro pe j skiej, Na le ¿y na to miast po -

szu kaæ od po wie dzi na py ta nie – co to jest de fi ni cja soli -

da r no œci eu ro pe j skiej? Nie da siê jej zde fi nio waæ tym

pro stym de alem, zw³asz cza, ¿e jak po ka za³em ten sam

deal, któ ry by³ wie le wa r ty w la tach osiem dzie si¹tych,

w tym mo men cie prze sta je byæ zupe³nie wa ¿ ny. Wy da je 

mi siê, ¿e je œli pa trzeæ na so li da r noœæ eu ro pejsk¹ to trze -

ba zwró ciæ uwa gê na dwie rze czy. Po pie r wsze mamy

do czy nie nia z pro ce sa mi glo ba li za cji i te pro ce sy, maj¹

ró ¿ ne aspe kty. U¿y wa siê te r mi nu glo ba li za cja nie de fi -

niuj¹c go. Nie chcê po da waæ ¿ad nej de fi ni cji ale

niew¹tpli wie jed nym z aspe któw glo ba li za cji jest rów -

nie¿ po wtó r ne zde fi nio wa nie gdzie w³aœci wie wa r to

pro du ko waæ, czy li swo bo da wy bo ru dla in wes to ra w

któ rym kra ju otwo rzy swoj¹ now¹ fa bry kê. Dwa dzie -

œcia czy trzy dzie œci lat temu ni ko mu nie przy cho dzi³o

do g³owy, ¿e Vo l ks wa gen mo¿e now¹ fa bry kê otwo rzyæ 

gdzie in dziej ni¿ w Nie mczech, ewen tu a l nie mo¿e mon -

to w nie otwo rzyæ w Me ksy ku, bo wy god niej jest tam

mon to waæ czê œci z Nie miec. A dzi siaj dy re k cja czy

zarz¹d Vol ks wa ge na, mimo udzia³u rz¹du nie mie c kie -

go, lan dów czy w³adz pu b li cz nych, pie r wsze py ta nie,

któ re so bie za da je brzmi: „Gdzie mamy otwo rzyæ fa bry -

kê?”. Na od po wiedŸ zwi¹zko w ców „Musi byæ otwa r ta

w Nie mczech!”, mówi¹ „Chce cie ¿e by œmy wszy s cy

stra ci li pra ce? ¯eby zban kru to wa³ Vo l ks wa gen?” Na -

wet nie miec cy zwi¹zko w cy po wiedz¹ „Nie”! Zgo da, fa -

bry ki nie za my ka j my w Nie mczech, mo¿e j¹ wy ga sza j -

my po tro chu, ale na stêpn¹ oczy wi œcie zbu du j my

w Bra zy lii w In diach itd.”. To jest pe w nie to, co naj bar -

dziej do lu dzi do cie ra jako glo ba li za cja. Te raz jest py ta -

nie jak Eu ro pa ma siê za cho waæ w sto sun ku do tego

typu zja wisk. Eu ro pa, któ ra sama jest oczy wi œcie w tej

chwi li po roz sze rze niu ob sza rem go spo da r czym bar dzo 

nie homo ge ni cz nym. Na wet wewn¹trz Eu ro py mamy

do czy nie nia z ten dencj¹ do prze su wa nia siê pro du kcji,

po do b nie jak w ska li œwia ta. No ta be ne, nie jest tak, ¿e

ca³a pro du k cja prze su nie siê do Chin i nikt nic nie bê -

dzie ro biæ w Pol sce i w Nie mczech. Mamy do czy nie nia

ra czej ze zmian¹ stru ktu ry go spo dar ki. W Nie mczech

jest po tê ¿ na pre sja na to, ¿eby go spo dar ka sta³a siê bar -

dziej wy da j na, gdzie pra co w nik, je œli ma za ro biæ na te

swo je 3000 czy 4000 euro pen sji, to musi byæ kilku dzie -

siêcio krot nie wyda j nie j szy ni¿ pra co w nik chi ñ ski. W ja -

ki spo sób mo¿e byæ wyda j nie j szy? Oczy wi œcie nie kon -

ku ruj¹c w sk³ada niu ele ktro ni ki ty l ko siê gaj¹c do tych

dzie dzin wy twó r czo œci gdzie jest ogro m na ch³on noœæ

ka pi ta³u ale te¿ nies³ycha nie wy œru bo wa na wy da j noœæ

pra cy. To jest w³aœ nie ten pro blem go spo dar ki opa r tej

na wie dzy. Sta ny Zjed no czo ne w ja kiœ spo sób so bie

z tym radz¹ le piej ni¿ Eu ro pa Za chod nia, mimo, ¿e Sta -
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ny Zjed no czo ne w³aœci wie ni g dy nie po wstrzy my wa³y

swo ich przed siê biorstw przed zak³ada niem fa bryk

w Chi nach. Je œli ma cie zban kru to waæ, dla te go ¿e ko szty

pra cy bêd¹ za wy so kie, to oczy wi œcie otwie ra j cie fa bry -

kê w Chi nach ale w Sta nach musz¹ po wstaæ nowe mie j s -

ca pra cy w in nych dzie dzi nach, nie w ra mach tego sa -

me go przed siê bio r stwa. Kró t ko mówi¹c, na tym po le ga

do sto so wa nie siê do globalizacji.

Fran cu zi

Czy so li da r noœæ eu ro pe j ska jest na rzê dziem do tego

¿eby po wie dzieæ, œwiat siê zmie nia a my siê zmie niaæ

nie bê dzie my? Oczy wi œcie to jest bzdu ra. Nikt glo ba li -

za cji nie wy my œli³. Glo ba li za cja jest zja wi skiem, któ re w

pe w nym mo men cie po pro stu za czê³o wy stê po waæ. Fi r -

my zmu sza ne do tego, ¿eby nie robi³y, ¿eby nie otwie -

ra³y fa bryk w Pol sce, Chi nach itd. bêd¹ ob cho dziæ tego

typu prze pi sy. 

So li da r noœæ w ¿ad nym ra zie nie mo¿e byæ ro zu mia -

na jako me to da blo ko wa nia pro ce sów, któ re s¹ nie uni k -

nio ne. Na to miast so li da r noœæ mo¿e byæ ro zu mia na jako

coœ zupe³nie in ne go. Jako stwier dze nie: do brze, je œli jest

po trze ba zmian, któ re mog¹ byæ bo le s ne dla wie lu, to

sia da j my i wy pra cu j my jak¹œ dro ga, któ ra ³ago dzi ból

tych, któ rzy naj wiê cej bêd¹ tra ciæ. Z tego pun ktu wi dze -

nia, so li da r noœæ, któ ra po wo do wa³aby nie uni k nio ne

otwa r cie ryn ku us³ug w Za chod niej Eu ro pie. Oba wia -

my siê na to miast gwa³to w ne go wzro stu bez ro bo cia.

Czy soli da r no œci¹ jest zgo da na sce na riusz sto p nio wej

libe ra li za cji? Czy tak na le ¿y j¹ ro zu mieæ? Oczy wi œcie

w ra my ta kiej soli da r no œci wpi suj¹ siê wsze l kie de ale

krót koo kre so we o któ rych mówi³em. Otwa r cie w za -

mian za pie ni¹dze czy prze ci¹ga nie otwa r cia w za mian

za pie ni¹dze. To s¹ w³aœ nie na rzê dzia krót koo kre so we.

To nie jest isto ta soli da r no œci, to s¹ na rzê dzia u³atwia nia 

fun kcjo no wa nia w okre sie prze j œcio wym. Oczy wi œcie

okres ten musi byæ rozs¹dny i nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿

jest to mo¿liwe bez strat gospodarczych.

Dwie spra wy je sz cze: stre fa euro i mo del so cja l ny. 

Naj pierw mo del so cja l ny. Oczy wi œcie zga dzam siê,

¿e nie ma euro pe j skie go mo de lu so cja l ne go. Jest to wy -

mys³, sztu cz ny twór stwo rzo ny by le piej sprze da waæ

ob ro nê swo ich w³as nych in te re sów...

LKB: Ale czy po wi nien byæ?

WO: Nie po wi nien byæ, bo nie ma cze goœ ta kie go.

Kra je po win ny mieæ swo bo dê wy bo ru ta kie go mo de lu,

jaki im od po wia da, cho æ by dla tego, ¿e mo de le so cja l ne

mog¹ byæ bar dzo ró ¿ ne w za le ¿ no œci od za mo ¿ no œci

kra ju, wa r to œci, jak¹ kraj przy pi su je wzro sto wi go spo -

dar cze mu, a jak¹ bez pie cze ñ stwu. W grun cie rze czy py -

ta nie o mo del so cja l ny kon fron tu je wzrost i bez pie cze ñ -

stwu. Stu pro cen to we bez pie cze ñ stwo jest wte dy, kie dy

siê cz³owiek nie ru sza. Tak samo jest z go spo dark¹. Mo -

¿ na osi¹gn¹æ bar dzo wy so ki sto pieñ bez pie cze ñ stwa so -

cja l ne go, ale to za zwy czaj za cenê ure gu lo wa nia ryn ku

pra cy, wy so kie go opo dat ko wa nia, któ re po wo du je, ¿e

kraj prze sta je byæ atra kcy j nym mie j s cem do in wes to wa -

nia w glo ba li zuj¹cym siê œwie cie, to oz na cza, ¿e ka pi ta³

bê dzie szu kaæ in nych miejsc.

LKB: Nie ma co mó wiæ o eu ro pe j skim mo de lu?

WO: Nie ma co mó wiæ o eu ro pe j skim mo de lu

spo³ecz nym. Mo ¿ na na to miast, w ra mach soli da r no œci

eu ro pe j skiej, usta liæ ja kie s¹ pod sta wo we, mi ni ma l ne

kry te ria któ re kra je eu ro pe j skie godz¹ siê spe³niaæ, po to 

¿eby nie by³o mó wie nia: „Aha bo wy kon ku ru je cie z na -

mi dla te go, ¿e nie ma cie sy ste mu eme ryta l ne go czy mi -

ni mal ne go za kre su pu b li cz nej s³u¿by zdro wia. To two -

rzy ja kie goœ ro dza ju nie ucz ciw¹ kon ku ren cjê”. So li da r -

noœæ eu ro pe j ska mo¿e po le gaæ na stwier dze niu: zgó dŸ -

my siê, ¿e mi ni ma l ny po ziom jest nie zbêd ny. Ka ¿ dy

kraj musi go za pe w niæ, bo ¿y je my w Eu ro pie i wszy s cy

siê godz¹, ¿e nie mo ¿ na za trud niaæ dzie ci, oczy wi œcie

prze ry so wuj¹c spra wê. W Eu ro pie na szczê œcie dzie ci

nikt nie za trud nia. Na to miast oczy wi œcie miê dzy mi ni -

mal ny mi wy mo ga mi, któ re nie mog¹ byæ zbyt wy so kie,

a mó wie niem, ¿e ist nie je wspó l ny mo del jest gi gan ty cz -

na ró ¿ ni ca. Te mi ni ma l ne wy mo gi mo ¿ na spe³niæ na ja -

kimœ po zio mie, a mo ¿ na za ofe ro waæ ca³emu spo³ecze ñ -

stwo zna cz nie wiê cej i wte dy ten kraj musi sam siê ma r -

twiæ jak so bie z tym ra dziæ. Da nia ra dzi so bie w ja kiœ

spo sób, oczy wi œcie to nie jest kraj maj¹cy szy b ki wzrost,

ale to jest on na tyle bo ga ty, ¿e mo¿e stwier dziæ: „Nasz

szy b ki wzrost do cho dów i PKB a¿ tak nas nie in te re su je

w tym mo men cie, my je ste œmy zain tere so wa ni bez ro bo -

ciem”. Da nia so bie ra dzi po przez sy stem zna ko mi tych

in sty tu cji pu b li cz nych. To jest rzecz, o któ rej siê ³atwo za -

po mi na, ¿e pro ble mem nie jest na rzu ce nie po da t ków

w wy so ko œci 60% i wy da t ki pu b li cz ne, pro ble mem

jest rów nie¿ to aby in sty tu cje pu b li cz ne by³y w sta nie efe -

k ty w nie i sku te cz nie wy da waæ te pie ni¹dze, bo wszy -

stkie pie ni¹dze mo ¿ na zma r no waæ. Da nia, jak twier dzi

siê po wszech nie, nie bro ni miejsc pra cy, Da nia bro ni

wy³¹cz nie lu dzi. To jest pe w na umie jê t noœæ te ch ni cz na. 

Je œli cho dzi o euro. Po pie r wsze mamy pro blem

wzro stu w Eu ro pie – to jest naj wa¿ nie j sze. Je œli za cznie -

my od stre fy Euro i wa lu ty Euro to pro blem po le ga na

tym, ¿e ma kro eko no mi œci przez lata mó wi li: „Po zwó l -

cie nam daæ go spo da r ce sta bi l noœæ, sta bi l ne ramy, sta bi -

l ne ceny, mocn¹ wa lu tê itd. i go spo dar ka sama siê bê -

dzie roz wi jaæ”. I w pe w nym sen sie Za chod nia Eu ro pa
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uwie rzy³a makro eko no mi stom. Wpro wa dze nie euro

oz na cza³o ko niec nie sta bi l noœæ pie ni¹dza, de fi cy tu, itd.

Ty l ko, ¿e Eu ro pa Za chod nia nie roz wi ja siê, czy bar dzo

Ÿle siê roz wi ja od cza su wpro wa dze nia Euro. Dla cze go? 

Pro blem jest za sad ni czo wspó l ny dla nas i dla Za chod -

niej Eu ro py. Jest to brak za ufa nia przed siê biorstw dla

po li ty ki i sy tu a cji go spo da r czej. To jest isto ta pro ble mu

stre fy Euro. Tam nie ma pro ble mu nie sta bi l noœæ i bra ku

za chêt. Teo re ty cz nie wa run ki do wzro stu s¹ ide al ne,

zbli ¿o ne do ame ry ka ñ skich, mo¿e z jed nym wyj¹tkiem:

po da t ki s¹ wy ¿sze i ¿e jest nie co wiê cej prze szkód

w fun kcjo no wa niu ryn ku. Stwier dzo no ta k ¿e, ¿e wiê k -

sza libe ra li za cja ryn ku po win na byæ uzu pe³nie niem

stre fy Euro. Na to miast w Eu ro pie, co mnie za sko czy³o

z ja kie goœ po wo du, przed siê bio r stwa i kon su men ci

zreszt¹ te¿, nie maj¹ za ufa nia, do d³ugo o kre so wej po li -

ty ki go spo da r czej. Nie wierz¹, ¿e wa r to w Eu ro pie in -

wes to waæ. To jest isto ta pro ble mu. St¹d wy ni ka stru ktu -

ra l ny kry zys w Eu ro pie, trwaj¹cy mniej wiê cej od dzie -

siê ciu lat. Prze de wszy stkim w Nie mczech i we Fran cji.

Dla cze go tego nie robi¹? Po pie r wsze nie ufaj¹ sta bi l no -

œci d³ugo o kre so wej po li ty ki rz¹du i tu taj tak zwa ny mo -

del so cja l ny jest pe w nie istot¹ pro ble mu, dla te go, ¿e

wszy s cy wiedz¹ ¿e eu ro pe j ski, nie mie cki, fran cu ski sy -

stem eme ry ta l ny jest nie do utrzy ma nia i w pe w nym

sen sie do pó ki rz¹d nie po ka ¿e, ¿e jest w sta nie roz -

wi¹zaæ ten pro blem to przed siê bio r cy nie miec cy po pro -

stu nie bêd¹ wie rzy li w to, ¿e ta go spo dar ka kie dy ko l -

wiek bê dzie w sta nie siê roz wi jaæ, bo wszy s cy wiedz¹,

¿e tam jest ty kaj¹ca bo m ba któ ra musi eks plo do waæ.

Pro ble mem na wet nie tkwi w tym czy Nie mcy s¹ nie s¹

w sta nie sfi nan so waæ eme ry tu ry. Pro ble mem jest

bezw³ad noœæ, kom p le t na nie zdo l no œci po li ty ków do

roz wi¹za nia tego pro ble mu. Od lat po li ty cy pró buj¹ coœ

ro biæ. S¹ re fo r my, […] jest pro gram Schrõdera itd. a po -

tem oka zu je siê, ¿e do cho dzi do sta r cia na uli cy i rz¹dy

ko le j no po wiedz¹: „ Nic nie bê dzie my ro biæ, w tej chwi li 

we Fran cji”. Po stêp jest ale krok po kro ku i to nie jest

prze³om. Ja my œlê, to jest isto ta pro ble mu w stre fie Euro, 

ten brak za ufa nia do d³ugo o kre so wej po li ty ki rz¹du.

Za ufa nie mo ¿ na zbu do waæ je dy nie po przez po ka za nie,

¿e mo ¿ na… Tu nie cho dzi o to, ¿e jak po da tek we Fran cji 

bê dzie nie 30% ty l ko 29%, ¿e go spo dar ka ru szy z mie j s -

ca. Cho dzi o to, ¿e rz¹dy eu ro pe j skie musz¹ po ka zaæ, i¿

s¹ w sta nie roz wi¹zy waæ pe w ne d³ugo o kre so we pro ble -

my. Je œli tego nie po ka zuj¹, to co robi przed siê bio r stwo

nie mie c kie albo fran cu skie? In wes tu je w Chi nach. In -

wes tu je rów nie¿ no ta be ne w Pol sce, bo my je ste œmy po

dro dze i pe w nie je sz cze przez dzie siêæ czy piê t na œcie lat

bê dzie my z tego ko rzy staæ. In wes ty cje bêd¹ do nas

nap³ywaæ, bo w ra mach ucie cz ki nie wszy stko siê prze -

no si do Chin. Wie l ka fi r ma wy bu du je fa bry kê w Chi -

nach, w³aœci cie li ma³ej fi r my nie bê dzie staæ na la ta nie

do Chin wiêc wy bu du je ra czej ma³¹ fa bry cz kê w Pol sce.

Prawd¹ jest to, ¿e w Eu ro pie jest prze de wszy stkim kry -

zys za ufa nia. W Po l ce mamy te¿ jego œla dy. Brak jest za -

ufa nia firm do po li ty ki go spo da r czej. Nie mó wiê, ¿e

pro ble my s¹ te same, na to miast isto ta pro ble mu jest ta

sama. Mam wra ¿e nie, ¿e na ros³o w Pol sce ta kie prze ko -

na nie, ¿e rz¹dy nie s¹ w sta nie roz wi¹zaæ za sad ni czych

pro ble mów. To s¹ pro ble my, któ re mog¹ byæ bo le s ne.

[…] To nie cho dzi o to, czy jest do brze, ¿eby lu dzie bêd¹

mie li eme ry tu ry wy so kie czy ni skie. Pro blem jest

w tym, ¿e ra chu nek eme ry tur w Nie mczech siê nie zga -

dza. Tyle, ile Nie mcy mu sia³yby za dwa dzie œcia lat

p³aciæ na eme ry tu ry, tyle po pro stu go spo dar ka nie bê -

dzie w sta nie wy pro du ko waæ. Przed siê bio r cy ocze kuj¹

od rz¹du, ¿e roz wi¹¿e on w ja kiœ spo sób ten pro blem,

czy za cz nie sku te cz nie roz wi¹zy waæ ten pro blem. My -

œlê, z po dobn¹ istot¹ pro ble mu mamy do czy nie nia

w Po l s ce. Czy Pol sce wa r to przy j mo waæ Euro? Zwa ¿y -

wszy, ¿e czê œci¹ pol skie go pro ble mu kry zy su za ufa nia

jest rów nie¿ brak za ufa nia przed siê bio r ców do tego, jak

Pol ska ra dzi so bie z w³as nym pie ni¹dzem? Czy pie -

ni¹dz bê dzie za wsze sta bi l ny? W tej chwi li mamy etap,

¿e pie ni¹dz gwa³to w nie siê wzma c nia. Jak mówi¹

przed siê bio r cy: Rz¹d, nic nie s¹ w sta nie na to po ra dziæ,

bo siê mie dzy sob¹ k³óc¹ a z³oty siê wzma c nia”. Z ko lei

za wsze jest ry zy ko, mó wiê ty l ko o do mys³ach, ¿e kie dyœ 

ktoœ na li te rê „S” do rwie siê do Na ro do we go Ban ku i za -

cz nie dru ko waæ pie ni¹dze i ra p tem siê oka ¿e, ¿e in fla cja

jest 100%. To jest je den z ele men tów bra ku za ufa nia,

któ ry aku rat w przy pa d ku Pol ski mo ¿ na by by³o doœæ

³atwo wy eli mi no waæ wpro wa dzaj¹c Euro.

LKB: Czy Euro pod nios³oby za ufa nie?

WO: Za ufa nie do po li ty ki d³ugo o kre so wej.

LKB: Za ufa nie we wzrost...

WO: W umie jê t no œci rz¹du za pe w nie nia wa run ków

dla in wes to wa nia.

LKB: Pro szê pa ñ stwa, roz po czy na my w tej chwi li

roz mo wê, chcia³abym ¿eby zna laz³ siê ob ro ñ ca euro pe j -

skie go mo de lu spo³ecz ne go, bo tu taj do wie dzie li œmy

siê, ¿e wa ¿ ny jest krajo wy mo del… Na po zio mie eu ro -

pe j skim mo¿e Pan Nie miec bê dzie mia³ dwa s³owa na

ten te mat. Pro szê bar dzo.

BIA£ECKI,

Uni we r sy tet Wa r sza wski

Mo¿e zbyt sche ma ty cz nie my œlê, ale wy da wa³o mi

siê, ¿e je ¿e li ist nie je w ska li Unii Eu ro pe j skiej kon ku ren -
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cyj noœæ, to zna czy swo bo da przep³ywu pra co w ni ków,

ka pi ta³u itd. To zak³ada ja k by, ¿e mo del so cja l ny te¿ po -

wi nien byæ na ten po ziom pod nie sio ny czy ze pch niê ty

jak kto woli. Wszy stko jed no, czy to cho dzi o edu ka cjê,

czy… Wte dy nie mo ¿ li wa jest sy tu a cja, teo re ty cz nie

myœl¹c, ¿e te mo de le so cja l ne czy soli da r no œci bêd¹ ty l -

ko na po zio mie kra ju, dla te go, ¿e je ¿e li jest na przyk³ad,

dop³ata albo bezp³atna edu ka cja na po zio mie wy ¿szym

wte dy stu den ci bêd¹ ra czej stu dio waæ tam, chy ba ¿e tak

du¿e s¹ ró ¿ ni ce miê dzy szko³ami wy ¿szy mi, gdzie stu -

dia s¹ da r mo we i bêd¹ te¿ p³aciæ po da t ni cy tego kra ju

w któ rym... Po do b nie mo ¿ na o eme ry tu rach, dop³atach

do dzie ci. Wszy stkie dop³aty, któ re s¹ na po zio mie

krajo wym i te któ re zmnie j szaj¹ kon ku ren cjê, bêd¹

ogra ni czaæ za sa dê swo bod ne go przep³ywu to wa rów

itd. Sam mo del soli da r no œci albo opie ki spo³ecz nej, wy -

da wa³oby siê, ¿e po wi nien te¿ byæ po my œla ny na po zio -

mie Unii. Mo ¿ na te przyk³ady mno ¿yæ. Mo ¿ na so bie

wy my œliæ, ¿e zwi¹zku z bied¹ w Pol sce do ja kie goœ to -

wa ru czy do ja kiejœ pro du kcji bê dzie w Pol sce wiê ksza

dop³ata ale auto ma ty cz nie to ogra ni czy kon ku ren cjê.

Cho dzi mi o to, ¿e ten model musi te¿ byæ na poziomie

Unii Europejskiej. 

TEDEUSZ CHABIERA,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych

Ja mam dwa py ta nia. Pana Mor da se wi cza chcia³em

naj pierw za py taæ o to, czy ma Pan mo¿e jak¹œ pro gno zê

na naj bli ¿ szy czas dla Pol ski w od nie sie niu do soli da r -

no œci i konku rency j no œci? Ju¿ na uczy li œmy siê na rze kaæ

na inne pa ñ stwa, wy ty kaæ pa l ca mi, na to miast ten

aspekt by³by rów nie¿ w na szej dys ku sji cie ka wy. Py ta -

nie do pana pos³a Za wi szy – Co Pa ñ stwo ma cie prze -

ciw ko przy jê ciu Euro? Jaka jest tu taj po li ty ka, jaki jest

punkt wi dze nia bo my œlê, ¿e na wet Pan sam chcia³by

o tym powiedzieæ. 

Mnie z przy czyn za wo do wych za fra po wa³o to, ¿e

tra ktat Kon sty tucy j ny by³ w tej dys ku sji ch³opcem do bi -

cia i chcia³bym ten te mat podr¹¿yæ, po nie wa¿ jest to

tytu³ ca³ego cy klu Pa ñ stwa kon fe ren cji. W szcze gó l no œci 

w od nie sie niu do ryn ku we wnê trz ne go, bo us³ysze li -

œmy od pro fe so ra Or³owskie go, ¿e prze pi sy Tra kta tu

Kon sty tucy jne go s¹ nie adek wa t ne do sy tu a cji. Po win ni -

œmy mieæ bar dziej „ame ry ka ñ ski” tra ktat i tu chcia³bym

po pro siæ o usz cze gó³owie nie jak by tego ro dza ju za pi sy

mog³y wygl¹daæ, bo mam wra ¿e nie, ¿e to co jest w Tra -

kta cie Kon sty tucy j nym a pro pos ryn ku we wnê trz ne go:

Ar ty ku³ III, 130 pkt.2: „Ry nek we wnê trz ny to jest ob szar 

bez gra nic we wnê trz nych, na któ rym za pe w nio na jest

swo bo da przep³ywu osób, us³ug, to wa rów i ka pi ta³u”.

Na mój gust to jest do syæ kla ro w ny za pis sta no wi¹cy

zreszt¹ sto sun ko wo wie r ne od zwier cied le nie tra kta tu o

wspól no tach eu ro pe j skich. Moje py ta nie brzmi: je ¿e li je -

ste œmy kry ty cz ni, to co mamy na my œli? Jak wi dzie li by

Pa ñ stwo lepsz¹, po pra wion¹ wer sjê tych prze pi sów? Je -

¿e li cho dzi o so li da r noœæ, to my œlê, ¿e na pe w no cze ka

nas w przysz³oœci w Pol sce roz sze rza nie de fi ni cji soli da -

r no œci, któ ra bê dzie obe j mo waæ su kce sy w nie nowe ob -

sza ry, któ re obe c nie nie s¹ w de ba cie post rze ga ne

jako ele men ty dys ku sji o soli da r no œci. Na przyk³ad

kwe stie ochro ny œro do wi ska za j muj¹ sto sun ko wo od -

leg³e mie j s ce na li œcie prio ry te tów. W Unii Eu ro pe j skiej

ase r ty w nie d¹¿ymy do ogra ni cze nia ko sztów zwi¹za -

nych z bar dziej am bi t ny mi wy mo ga mi zwi¹za ny mi z

ochron¹ œro do wi ska. Niew¹tpli wie cze ka nas rów nie¿

euro pe i za cja na sze go ro zu mie nia po jê cia soli da r no œci.

S¹dzê, ¿e je ste œmy jak do tej pory nie wy sta r czaj¹co so li -

da r ni z in ny mi pa ñ stwa mi. Ten in stynkt u nas siê nie

po ja wia wy sta r czaj¹co czê sto aby za daæ so bie to py ta -

nie: Czy po stê pu je my so li da r nie z in ny mi pa ñ stwa mi

cz³on ko wski mi? Dys ku sja o VA T - cie by³a tego przy -

k³adem: by li œmy przez ty dzieñ go to wi za we to waæ po -

ro zu mie nie, któ re oz na cza³o g³oso wa nie przez 200 mi -

lio nów kon su men tów. Ktoœ wy li czy³ ob ni ¿o ne sta w ki

VAT na us³ugi pra coch³onne, dla te go ten eu ro pe j ski ele -

ment soli da r no œci na pe w no bê dzie mu sia³ ule gaæ

wzmo c nie niu. Osta t nia uwa ga do ty czy tego, ¿e gdy by

nam siê uda³o rze czy wi œcie na zy waæ rze czy po imie niu

i sto so waæ siê do au ten ty cz nej a nie do ta kiej lek ko

„upro wa dzo nej” de fi ni cji soli da r no œci, wte dy mie li by -

œmy du¿o wiê ksze szan se zwy ciê ¿aæ na szy mi ar gu men -

ta mi. Mo ¿ na to od nieœæ rów nie¿ do dy re kty wy us³ugo -

wej, gdzie s¹ za pi sy, i zmia ny wpro wa dzo ne wczo raj

przez pa r la ment eu ro pe j ski, któ re mo ¿ na zro zu mieæ

z pun ktu wi dze nia soli da r no œci eu ro pe j skiej. Nie któ re

za bez pie czaj¹ce me cha ni z my w da w nej kla u zu li pa ñ -

stwa po cho dze nia mo ¿ na by³oby za ta kie ele men ty soli -

da r no œci uz naæ, ale s¹ rze czy, któ re by na j mniej siê nie

kwa li fi kuj¹, np. wy kre œle nie ar ty ku³ów 24 i 25 do -

tycz¹cych ba rier admi ni stra cyj nych. To jest prze jaw ju¿

czy ste go ego i z mu ze stro ny wie lu de pu to wa nych,

a w tym przy pa d ku to jest pro blem, któ ry bo daj naj bar -

dziej do skwie ra na szym przed siê bio r com. Gdy by uda³o 

siê nam rze czy wi œcie pos³ugi waæ tak¹ wy sub li mo wan¹

de fi nicj¹ soli da r no œci, wów czas s¹dzê mie li by œmy du¿o 

mo c niejsz¹ ka r tê w grze.

Dziê ku jê bar dzo.

KRZYSZTOF BOBIÑSKI,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych

Ja chcia³em wró ciæ do Tra kta tu Kon sty tucy jne go

i za py taæ, mo¿e re to ry cz nie. Jak to siê sta³o w cza sie ka -
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m pa nii refe ren da l nej we Fran cji wiê kszoœæ spo³ecze ñ -

stwa uzna³a ten Tra ktat za nie pra wdopo dob nie nie bez -

pie cz ny eks pe ry men tem li be ra l nym, kie dy on bar dzo

nie wie le zmie nia³ w tej dzie dzi nie? A wszy s cy An glii

byli prze ko na ni, ¿e jest on nie pra wdopo dob nie za cho -

wa w czym so cja li sty cznym do ku men tem, któ ry nie

mo¿e byæ przy jê ty, bo wte dy œwiat siê za wa li? Czy

w przysz³oœci, czy w no wym Tra kta cie lub w no wej

wer sji mo ¿ na temu ja koœ za ra dziæ? Czy ta pro po zy cja

nie mie cka, ¿eby to pi saæ ja kiœ te k œcik, ¿e wszy stko jest

w porz¹dku, nic siê nie zmie ni, ¿eby uspo ko iæ pra co w -

ni ków czy to wy sta r czy? A w ogó le czy to cho dzi o Tra -

ktat czy mo¿e o po czu cie bra ku bez pie cze ñ stwa o któ -

rym mówi³ pan Nie miec? Po pro stu we Fran cji lu dzie

siê bali przysz³oœci i uwie rzy li, ¿e ten Tra ktat jest dla

nich nie bez pie cz ny. Przy po mi nam, ¿e g³oso wa nie prze -

ciw ko Tra kta to wi we Fran cji by³o naj sil nie j sze w mia -

stach, re gio nach naj bied nie j szych najbardziej do tkniê -

tych bezrobociem. Dziêkujê.

JAN BARCZ,

Szko³a G³ówna Han d lo wa

Pro szê pa ñ stwa ma³y ko men tarz po³¹czo ny z py ta -

nia mi w trzech, czte rech spra wach. Po pie r wsze uwa -

¿am, ¿e idea kon fe ren cji jest wy œmie ni ta, po nie wa¿ w

ko ñ cu za czy na siê powa ¿ nie j sza dys ku sja nad tym co

jest w Tra kta cie Kon sty tucy j nym. Do tej pory ta kiej dys -

ku sji w za sa dzie nie by³o, a kon cen tro wa no siê na spra -

wach isto t nych ale powi¹za nych ty l ko po czê œci z ca³ym

te kstem Tra kta tu. Chcia³em, w zwi¹zku z po wta rza nym 

has³em, ¿eby ten Tra ktat „uka tru piæ” wzi¹æ pod roz wa -

gê: po pa trz my na Fran cu zów, któ rzy maj¹ tro chê do -

œwia d cze nia dyp loma tycz ne go, sami siê przy czy ni li do

tej sy tu a cji jaka jest w [...] ale nie s³yszê, ¿eby któ ryœ

z po li ty ków fran cu skich og³asza³ ten Tra ktat „uma r -

twio nym”. Wrêcz prze ciw nie, za sta na wiaj¹ siê co z tym

fan tem zro biæ? Na wet je ¿e li ten Tra ktat nie wej dzie

w ¿y cie, to so bie spo ko j nie po cze ka j my do po³owy 2007

roku, dla te go, ¿e wte dy do pie ro bê dzie my mie li osta te -

cz nie ja s noœæ co siê z tym do ku men tem czy z tym ko m -

pro mi sem sta nie. Na to miast g³osze nie obe c nie, ¿e Tra -

ktat ju¿ na le ¿y do przesz³oœci jest co naj mniej przed -

wcze s ne. Przed wcze s ne jest dla te go, ¿e jed nak jako pra -

wnik mu szê to po wie dzieæ: pro ces raty fika cy j ny bie g -

nie, on zo sta³ wstrzy ma ny, te¿ nie ca³kiem – czê œcio wo

i trwa okres re fle ksji. Po dru gie co jest zna cz nie wa ¿ nie j -

sze, te uwa run ko wa nia pra w ne mo ¿ na osta te cz nie tra k -

to waæ jako wtó r ne, ca³a pa le ta pro ble mów, któ re s¹ tam

re gu lo wa ne s¹ na sto le. Moim zda niem te raz jest czas,

szcze gó l nie w ta kim pa ñ stwie jak Pol ska, ¿eby siê za sta -

no wiæ, co w tym Tra kta cie rze czy wi œcie jest. Do tej pory

nad tym siê nie za sta na wia no, a jest tam sze reg pro ble -

mów stru ktu ra l nych, któ re mog¹ u³atwiæ re fo r my. Nie

musz¹, ale mog¹, ³¹cz nie z de cyzj¹, o któ rej u nas w kra -

ju w ogó le nie mó wio no, ¿e ¿eby to wszy stko prze -

kszta³ciæ w jedn¹ or ga ni za cjê miê dzy na ro dow¹, co jest

fun da men tal nym poci¹gniê ciem ustro jo wym u³atwia -

j¹cym ¿y cie wszy stkim. Przy oka zji wska zu jê, to te¿

chcê pod kre œliæ, ¿e Tra ktat Kon sty tucy j ny mówi o prze -

kszta³ce niu tego w or ga ni za cjê miê dzy na ro dow¹ – nie

¿ad ne fe de ra cje, nie ¿ad ne pa ñ stwo, nie ¿a den inny

twór ja kiœ su per czy jak to tam siê na zy wa. Wiêc wy ja œ -

nia to spra wy sta tu so we w wy mie r nym cza sie. Przy

oka zji te¿ mu szê nawi¹zaæ do tego co w dys ku sji zo sta³o 

pod nie sio ne i ko le ga, pro fe sor Or³owski zno wu po wtó -

rzy³ to, ¿e to ma byæ ja kiœ kró t ki do ku ment. To jest to ta l -

ne nie poro zu mie nie, to jest do ku ment, któ ry okre œla

spo sób fun kcjo no wa nia bar dzo z³o¿o nej or ga ni za cji

miê dzy naro do wej, ze swo bo da mi, z regu³ami kon ku -

ren cji itd. To tak ja k by ktoœ ocze ki wa³ ¿e by œmy dzie -

ciom na do bra noc, wra caj¹c do dys ku sji je sz cze z wa ka -

cji ubieg³ego roku, czy ta li ko deks po stê po wa nia cy wi l -

ne go. No to jest nie ste ty do ku ment pra w ny, bar dzo

trud ny, prze zna czo ny do sto so wa nia i te¿ st¹d przy -

wo³ywa no Kon sty tu cjê Ame ry kañsk¹, 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 alte rna ty w ny spo sób za pi sa nia.

Na pi saæ dwa dzie œcia ki l ka pun któw i po zwo liæ...

JB: Ty l ko za le ¿y w ja kim ob sza rze. W ob sza rze re gu -

la cji ryn ku we wnê trz ne go jed na ko wo¿ le piej mieæ pe w -

noœæ prawn¹. Try bu na³ i tak od gry wa do syæ du¿¹ rolê,

bo musi, tak jak to jest przy umo wach miê dzyna ro do -

wych, do ko ny waæ in ter pre ta cji, wype³niaæ luki. Nie któ -

rzy te¿ za rzu caj¹, ¿e ma zbyt ko m pe ten cje du¿e, wiêc

my œlê, ¿e ta fo r mu³a umo wy miê dzy naro do wej, któ ra

re gu lu je za kres w ta kim za kre sie, na jaki zgodz¹ siê na

to pa ñ stwa cz³on ko wskie, jest trud na do zmie nie nia. 

I tu taj do cho dzi my do dru giej spra wy. Tra ktat Kon -

sty tucy j ny nie od no si siê do spo so bu fun kcjo no wa nia

ryn ku we wnê trz ne go. Do ko na³ do syæ pro stej ko m pi la -

cji, obe c nie wi¹¿¹cych Tra kta tów. Jed ni za rzu caj¹, ¿e

jest to nie do brze, inni w ogó le tego pro ble mu nie do -

strze gaj¹, ale ja k by nie by³o za kres zmian, jaki Tra ktat

wpro wa dza w tym ob sza rze jest ¿a den. S¹ pe w ne pro -

ble my spo r ne ale nie ma tu isto t nie j szych zmian. Na -

wia sem mówi¹c, rów nie¿ w spra wach po da t ko wych.

Pan pose³ Za wi sza mówi³ ¿e Tra ktat zmie ni³ coœ w spra -

wach po da t ko wych i ju¿ z tego po wo du trze ba ten Tra k -

tat od rzu ciæ. Tra ktat Kon sty tucy j ny w tej dzie dzi nie

¿ad nych powa ¿ nie j szych zmian w sto sun ku do sta nu
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obe cne go nie wpro wa dza³. Kon klu zja jest taka, ¿e pro -

ble my zwi¹zane z Tra kta tem ja kie wyst¹pi³y, tu taj

ogl¹dam siê do Pana Krzy szto fa Bo bi ñ skie go, o czym

wie my, by³y zwi¹zane z czym in nym. Z tymi pro ble ma -

mi, o któ rych tu taj przy tym sto le trwa dys ku sja. Na to -

miast trze ba, wy da je mi siê przy ana li zie tego, co w Tra -

kta cie jest, mieæ œwia do moœæ, ¿e Tra ktat u³atwi³ by roz -

wi¹za nie tych pro ble mów. Na pe w no by nie utrud ni³,

po nie wa¿ ma pe w ne roz wi¹za nia stru ktu ra l ne. Wa r to

mieæ na wzglê dzie, tu nawi¹zujê do wy po wie dzi pana

Mor da se wi cza, ¿e Tra ktat Kon sty tucy j ny jest pe w nym

szkie le tem. Na wet je œli nie pro po nu je on no wych roz -

wi¹zañ, to gdy by pa ñ stwa siê na to zde cy do wa³y,

u³atwia pod jê cie ich w przysz³oœci w kie run ku do syæ

jed noz na cz nym, po nie wa¿ Tra ktat usta na wiaj¹cy

Wspól no tê Eu ro pejsk¹ g³ów nie na kie ro wa ny jest jed -

nak na libe ra li za cjê, swo bo dê kon ku ren cji, to jest ele -

ment ryn ku we wnê trz ne go. 

Trze ci pro blem – so li da r noœæ. Kon ty nu uj¹c to, co

mówi³ pan dy re ktor Œwie bo da, je ¿e li po pa trzy my na

Tra ktat Kon sty tucy j ny i na so li da r noœæ da lej id¹cych ob -

sza rów. Po li ty ka wschod nia. Bez tych re gu la cji, któ re

mamy w ra mach wspó l nej po li ty ki za gra ni cz nej bez pie -

cze ñ stwa, wie le nie zdzia³amy. Mo ¿ na je ina czej oczy -

wi œcie przyj¹æ, za akce p to waæ ale bez w¹tpie nia tu taj

aku rat po stêp by³ do syæ isto t ny. Stra te gia roz sze rze nia.

Nie bê dzie Tra kta tu Kon sty tucy jne go – to pra wni cy

o tym do brze wiedz¹ – bêd¹ ol brzy mie trud no œci z kon -

ty nu acj¹ stra te gii roz sze rze nia. Nie ste ty, mo ¿ na te¿ do -

mnie my waæ, ¿e blo ko wa nie wej œcia w ¿y cie Tra kta tu

Kon sty tucy jne go jest w zna cz nej czê œci pa ra le l ne z blo -

ko wa niem stra te gii roz sze rze nia, co nie jest ni czym no -

wym, bo to na sta wie nie, szcze gó l nie w sta rych pa ñ -

stwach cz³on ko wskich, jest do syæ jed noz na cz ne i przy -

czy ny te¿ s¹ zna ne: dwu dzie ste ósme pa ñ stwo, ta kie jak

Cho r wa cja roz sznu ru je pa kiet Ni ce j ski, tego pa kie tu nie

bê dzie w czê œci insty tucjo na l nej i trze ba bê dzie go ja koœ

tam za sznu ro waæ co bê dzie nie zmie r nie trud ne. Po li ty -

ka ener ge ty cz na. Bar dzo cie ka wa i wa ¿ na ini cja ty wa.

Na to miast po pa trz my na to ja kie in stru men ty nam daje

Unia Eu ro pe j ska. Te in stru men ty s¹ w dru gim, s¹ te¿ w

trze cim fi la rze. Nie po ru sza na by³a do tej pory mo ¿ li -

woœæ za cie œ nio nej wspó³pra cy, a zg³asza nie ta kiej ini cja -

ty wy poza Uni¹ Eu ro pejsk¹ nie jest naj lepsz¹ drog¹.

Idea i pro blem jest isto t ny, na to miast trze ba wy ko rzy -

staæ te œro d ki, któ re s¹, a bez wspó³pra cy w ra mach Unii

Europejskiej efektywnej inicjatywy w tej dziedzinie nie

da siê przeprowadziæ. 

I w ko ñ cu spra wa ku r su na li be ra lizm, któ ry pod -

niós³ pan Nie miec. Ja mu szê nie ste ty zgo dziæ siê z pa -

nem Mor da se wi czem i po wie dzieæ, ¿e je ¿e li coœ ob ser -

wu je my obe c nie w Unii Eu ro pe j skiej, to jest ra czej kurs

na anty li be ra lizm. Po pa trz my co siê dzie je w Nie m -

czech, co siê dzie je we Fran cji. Dia g no zy, któ re sta wiaj¹

eko no mi œci s¹ do syæ ala r muj¹ce. Za gro ¿o ny jest po stêp

czy na wet mo ¿ na od no to waæ pe wien kurs wste cz ny w

ra mach libe ra li za cji czte rech us³ug. To jest bar dzo nie -

bez pie cz ne zja wi sko, po nie wa¿ pra wo wspól no to we

daje ca³kiem do bre mo ¿ li wo œci po stê pu w ramach tego

co jest obecnie. 

No i stra te gia li z bo ñ ska oraz dy re kty wa us³ugo wa.

Po pa trz my na stra te giê li z boñsk¹. W la tach 2009–2010

Unia mia³a do œcign¹æ Sta ny Zjed no czo ne. Ja za wsze w

toku kon fe ren cji po le cam le ktu rê za³¹czni ków do³¹cza -

nych do ko le j nych ra po r tów Ko mi sji o re a li za cji stra te -

gii li z bo ñ skiej. To jest ka ta stro fa. Wy sta r czy po rów naæ,

co jest w sta rych pa ñ stwach cz³on ko wskich, co jest

w Sta nach Zjed no czo nych. Ró ¿ ni ce pro du kcyj no œci

w ci¹gu go dzi ny, efe kty w noœæ pra cy – to jest nie bo a zie -

mia, a na sze pa ñ stwa s¹ zna cz nie da lej za sta ry mi pa ñ -

stwa mi cz³on ko wski mi. To, ¿e Stra te gia Li z bo ñ ska nie

zo sta nie zrea li zo wa na w zak³ada nym cza sie, to jest ju¿

od co naj mniej dwóch czy trzech lat spra wa ja s na. I trze -

ba te¿ wy ra Ÿ nie po wie dzieæ: nie bê dzie libe ra li za cji

us³ug – nie ma szans na re a li za cjê stra te gii li z bo ñ skiej.

To jest pro gram wie l ki inno wacy j ne go spo³ecze ñ stwa,

trze ba z cze goœ to sfi nan so waæ. Je ¿e li nie bê dzie po stê -

pu w ob sza rze libe ra li za cji us³ug, a szcz¹tko wa czy se -

kto ro wa libe ra li za cja nast¹pi³a szcze gó l nie je œli cho dzi

o us³ugi fi nan so we, ale to jest zbyt ma³o, to mo ¿ na za po -

mnieæ o Stra te gii Li z bo ñ skiej. To trze ba wy ra Ÿ nie po -

wie dzieæ. ¯adne de ba ty, dys ku sje na wet na szcze b lu

par la men tar nym nic nie po mog¹, tu taj rze czy wi œcie po -

trze b ny jest jed noz na cz ny kurs li be ra l ny, przy czym on

oczy wi œcie za le ¿eæ bê dzie od de cy zji go spo da r czych

w pa ñ stwach cz³on ko wskich. Z tego wnio sek jest je den:

w de ba tach nad per cepcj¹ Tra kta tu Kon sty tucy jne go

czy nad prze zwy ciê ¿e niem obe cne go kry zy su, cho dzi

o zwró ce nie siê ku spo³ecze ñ stwom ¿eby zro zu mia³y,

o co cho dzi. My œlê, ¿e kon fe ren cje gru py eks per tów,

mê dr cy, ra po r ty bêd¹ od gry wa³y rolê tak¹, jak¹ do tej

pory, czy li umiar ko wa nie œred ni¹, nie chcê po wie dzieæ,

¿e ¿adn¹. Na to miast roz strzy gaj¹ce bê dzie to czy kon -

su ment od czu je zmia ny, któ re s¹ po wo do wa ne po li -

tyk¹, sty mu lo wan¹ te¿ in te gracj¹ eu ro pejsk¹. I na ko -

niec je sz cze nawi¹zuj¹c te¿ do tego, co pan Mor da se -

wicz mówi³, na te mat mie j s ca m³od sze go po ko le nia

w Po l s ce. Mu szê po wie dzieæ, ¿e w osta t nich dwóch la -

tach moje se mi na rium ma gi ste r skie uko ñ czy³o oko³o

dwu dzie stu piê ciu, trzy dzie stu osób, wy œmie ni cie wy -

kszta³co nych z du¿¹ pra ktyk¹ w ko r po ra cjach miê -

dzyna ro do wych. Z tych dwu dzie stu piê ciu, trzy dzie stu

osób oko³o piê ciu zo sta³o w Pol sce. Z in ny mi ko re spon -

du je, s¹ w Se u lu, s¹ w Sta nach Zjed no czo nych, s¹

w Lon dy nie, s¹ w ró ¿ nych in nych mie j s cach na kuli zie -

m skiej. Nie mo gli zna leŸæ swo je go mie j s ca tu taj, co nie
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do pro wa dza mnie do roz pa czy, dla te go, ¿e oni mam

nad zie jê kie dyœ wróc¹, zdo bêd¹ do œwia d cze nia, pie -

ni¹dze, mo¿e tu siê po ja wi¹. Ale pro blem jest ol brzy mi.

Najlepiej wykszta³ceni, którzy tutaj powinni dzia³aæ,

szukaj¹ swojego miejsca gdzie indziej niektórzy niestety 

na trwa³e.

Od da jê g³os panu Or³owskie mu.

WO: Od nio sê siê do paru rze czy. Pie r wsza od no si

siê do tego, co Pan mówi³ na te mat mo de lu spo³ecz ne go. 

Czy brak prze szkód, czy jed no li ty ry nek oz na cza, ¿e

trze ba mieæ jed nak jed no li ty mo del spo³ecz ny? Na to

od po wiedŸ jest na stê puj¹ca. To, na co zwró ci³ Pan uwa -

gê to fakt, ¿e krajo wi mo¿e byæ trud no utrzy maæ pe w ne

swo je zwy cza je w mo men cie, je œli jest jed no li ty ry nek.

Czy li kró t ko mówi¹c, rze czy wi œcie kraj mo¿e byæ zmu -

szo ny do po rzu ce nia swo jej po li ty ki, na przyk³ad da r -

mo wych stu diów w mo men cie, je œli siê oka ¿e, ¿e sub sy -

diu je on je wszy stkim, a jed no li ty ry nek po wo du je, ¿e

lu dzie przy je ¿ d¿aj¹ zza gra ni cy i ko rzy staj¹ z tego. To

jest po wód, dla któ re go stwier dzi³em, ¿e so li da r noœæ

eu ro pe j ska mo¿e wy ma gaæ usta le nia pe w nych mi ni ma -

l nych norm. 

Kró t ko mówi¹c, nie ma ¿ad ne go po wo du, dla któ re -

go Pol ska ma siê go dziæ na to, ¿eby na sze po da t ki by³y

tak wy so kie jak fran cu skie. Na to miast mo ¿ na po wie -

dzieæ, i tu taj wiem, ¿e mó wiê rzecz któ ra w Pol sce jest

nie popu la r na, ale ja uwa ¿am, ¿e po ci chu miê dzy sob¹

mo ¿e my mó wiæ o ro dza ju ci chej, rozs¹dnej umo wy, ¿e

jest pe w na mi ni ma l na sta w ka po da t ku od przed siê -

biorstw, po to ¿eby unikn¹æ sy tu a cji ucie ka nia przed siê -

biorstw do mie j s ca, po ka zy wa nia wszy stkich zy sków

ty l ko tam, gdzie po da tek jest zero. To nie jest op ty maln¹ 

wersj¹, z ni czy je go pun ktu wi dze nia bo ¿a den kraj w

ko ñ cu nie do sta nie po da t ków. Oczy wi œcie od cze goœ, co

za pro po no wa³em jako mi ni ma l ne roz wi¹za nie do cze -

goœ, co chce siê na rzu ciæ jako ujed no li ce nie sta wek, jest

przepaœæ nie do pokonania.

Z SALI: Ko m pro mis – ma ksy ma l na sta w ka.

WO: Nie, w³aœ nie ma ksy ma l na, kto chce sto so waæ

100% to niech so bie robi 100%. Mnie siê wy da je, ¿e ra -

czej na le ¿a³oby po wie dzieæ iœæ w tê stro nê – pe w ne mi -

ni ma l ne. Oczy wi œcie tu cho dzi o mi ni mum zgo dy, któr¹ 

kra je osi¹gn¹. Je œli Fran cu zi w ogó le chc¹ opo dat ko wy -

waæ swo je przed siê bio r stwa, to ¿eby nie do pu œciæ do sy -

tu a cji, w któ rej Fran cja bê dzie mu sia³a w ogó le zre zy g -

no waæ z po da t ku do cho do we go, dla te go ¿e po³owa in -

nych kra jów zre zy g nu je z po da t ku do cho do we go i spo -

wo du je, ¿e nikt we Fran cji nie bê dzie pro wa dziæ przed -

siê biorstw. Coœ ta kie go jest ewen tu a l nie do dys ku sji.

Na to miast oczy wi œcie mi ni mum nie mo¿e byæ u¿y wa -

ne, jako na rzê dzie do na rzu ce nia in nym cze goœ wiê cej

ni¿ one chc¹ zro biæ. Je ¿e li my nie chce my wy ¿ej opo dat -

ko wy waæ nam za le ¿y na wzro œcie to nikt nie ma pra wa.

Dla cze go my mamy… Nie ma pra wa byæ rów na nia do

naj wy ¿szych. Z tego pun ktu wi dze nia pro blem jest za -

bez pie cze nia in te re sów kra jów, któ re chcia³yby coœ

mieæ, ale za ube z pie cze nia na mi ni ma l nym po zio mie.

Nie za bez pie czy my Fran cu zom tego, nie mo ¿e my siê

zgo dziæ na to, ¿e my wam obie cu je my, ¿e jak wasz po -

da tek jest 40% to my nie bê dzie my sto so wa li wy ¿sze go,

bo je sz cze od nas uciekn¹ wszy s cy. Na to miast mo ¿e my,

ale mó wiê je sz cze raz, po ci chu, bo to jest... Mogê so bie

wy ob ra ziæ ugo dê po le gaj¹c¹ na tym, ¿e ¿a den kraj nie

sto su je sta w ki ni ¿ szej ni¿ na przyk³ad 8% czy 7% i wów -

czas na tej za sa dzie ty l ko po to, ¿eby ja kieœ mi ni mum

za pe w niæ opo dat ko wa nia przed siê biorstw, je œli kra je

chc¹ ¿eby przed siê bio r stwa nie na du ¿y wa³y swo jej po -

zy cji. Dru gie py ta nie pana dy re kto ra Œwie bo dy na te -

mat jed no li te go… Mnie ten za pis w Kon sty tu cji o jed no -

li tym ryn ku we wnê trz nym siê bar dzo pod oba. Ale

w kon sty tu cji, jak pan pro fe sor za uwa ¿y³, na te mat go -

spo da r czy jest bar dzo ma³o Pa ñ skie py ta nie – dla cze go

nie mo ¿ na za pi saæ tego w porz¹dny spo sób, taki jak siê

kon sty tu cjê po win no pi saæ? Ta kon sty tu cja ma wszy -

stkie mo ¿ li we za le ty za wyj¹tkiem tej, ¿e naj wy ra Ÿ niej

nie ma spo so bu, przy naj mniej w tym mo men cie, raty fi -

ko wa nia jej. To zna czy trze ba siê za sta no wiæ czy me to da 

jest do bra. Gdy by œmy mie li kon sty tu cjê, w któ rej w sfe -

rze go spo da r czej, by³oby za pi sa ne: jed no li ty ry nek, nie

wol no two rzyæ ba rier, to po piê ciu la tach orze cz ni c twa

Try bu na³u do szli by œmy do tego, ¿e ten jed no li ty ry nek

by³by rze czy wi œcie wpro wa dzo ny […] wpro wa dze nie

ba rie ry na swo bo dê us³ug jest sprze cz ne z za sad¹ Tra -

kta tu Kon sty tucy jne go i w zwi¹zku z tym po tro chu

oba la siê te wszy stkie ba rie ry. My œlê, ¿e w ten spo sób

mo ¿ na by so bie wy ob ra ziæ wpro wa dze nie Kon sty tu cji.

Trze ba pa miê taæ o tym, ¿e w Eu ro pie Kon sty tu cja nie

jest i nie bê dzie oktro jo wa na. Ona musi zy skaæ po twier -

dze nie w re fe ren dum i z tym siê trzeba liczyæ.

Z SALI: Ale jest swo bo da miê dzy naro do wa.

WO: Jed nak lu dzie pro te stuj¹ prze ciw ko temu ¿eby

coœ, co oni uwa ¿aj¹ za Kon sty tu cjê, zo sta³o pod pi sa ne

w try bie umo wy miê dzy naro do wej, po wie dz my na zy -

waj¹ to oktro jo wa niem – oczy wi œcie to jest pó³ ¿a r tem

pó³ se rio po wie dzia ne. Moim zda niem nie prze fo r su je

siê w tym try bie umo wy miê dzy naro do wej, mimo ¿e

sam Tra ktat zo sta³ pod pi sa ny w try bie umo wy miê dzy -

naro do wej, ale na zwa Kon sty tu cja zo sta³a u¿y ta i ona

¿yje, zda je siê, w umys³ach lu dzi. I co wiê cej, to chy ba

do brze, po nie wa¿ je œli ma byæ pod jê ta taka de cy zja jak

Tra ktat Kon sty tucy j ny, to nie kry j my tego, ¿e to rze czy -
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wi œcie ma byæ Kon sty tu cja. To nie ukry wa j my tego, ¿e

jest to Tra ktat i niech lu dzie nie g³osuj¹ w ogó le w tej

spra wie – gdzieœ tam, ja koœ tam pod pi sze my umo wê

miê dzy na ro dow¹. Je œli to ma spe³niæ rolê Kon sty tu cji

Eu ro pe j skiej czy li pó³ kon sty tu cji to musi siê na zy waæ

kon sty tucj¹ i musi byæ przy jê te z pe³n¹ œwia do mo œci¹ ¿e 

jest to ro dzaj Kon sty tu cji. Ina czej ten do ku ment nie zy -

ska ta kiej wagi jak¹ po wi nien mieæ. Dziê ku jê.

Z SALI: Trze ba siê zde cy do waæ, albo idzie my w kie -

run ku ure gu lo wa nia i wte dy na zy wa my umow¹ albo

idzie my w in nym kie run ku

JB: Od pocz¹tku te pod sta wo we nie poro zu mie nie

po le ga³o na tym, ¿e od 2000 roku, za spraw¹ Jo s ch ki Fi s -

che ra za czê to mó wiæ o ja kiejœ kon sty tu cji. To jest

zupe³ne nie poro zu mie nie pra w ne, dla te go, ¿e to z czym 

mamy do czy nie nia to jest wa ¿ ny, ale ko le j ny Tra ktat re -

wi zy j ny, umo wa miê dzy naro do wa. Wszy stkie pa ñ stwa 

cz³on ko wskie musz¹ go ra ty fi ko waæ – jed no od rzu ca,

nie ma Tra kta tu. Spo sób ra ty fi ka cji okre œlaj¹ kon sty tu -

cje krajo we, kto ma mieæ re fe ren dum, kto ma mieæ zgo -

dê wy ra ¿on¹ przez pa r la ment. Idee ja kie goœ re fe ren -

dum ogól noeu ropej skie go – mo ¿ na coœ ta kie go kon sul -

tacy jne go prze pro wa dziæ, ale to nie ma zna cze nia pra -

wne go. Czy li od stro ny fo r my pra wnej jest ja s noœæ, co to

jest. Wpro wa dza nie do obie gu poli ty cz ne go, szcze gó l -

nie w no wych pa ñ stwach cz³on ko wskich po jê cia kon -

sty tu cji, by³o jed nym z wiê kszych b³êdów, ja kie

pope³nili po li ty cy. Dla te go ¿e wpro wa dzi li do dys ku sji

byt, któ re go nie ma, któ ry sta³ jed no cze œ nie, nie chcê po -

wie dzieæ po ¿ywk¹, bo to brzy d ko brzmi, ale sta³ siê

przy czyn¹ nie do brych dys ku sji, któ re posz³y w nie do -

brym kie run ku. Za miast roz ma wiaæ o tym, jak ma ry nek 

we wnê trz ny fun kcjo no waæ, jak uspra w niæ pro ces de cy -

zy j ny, to roz ma wia my o ja kichœ stru ktu rach qu a si pa ñ -

stwo wych, któ rych nie by³o, nie ma i nie bê dzie w wy -

mie r nym cza sie.

Z SALI: Do brze, czy przy pa d kiem, s³owo kon sty -

tucy j ne siê zna laz³o?

JB: Nie! S³owo „kon sty tucy j ne” jest, to nie jest nic no -

we go. W orze cz ni c twie Try bu na³u Spra wied li wo œci

wie lo kro t nie u¿y wa no w sto sun ku do Tra kta tu sta no -

wi¹cego Wspól no tê Eu ro pejsk¹ na zwê Kon sty tu cja,

Tra ktat Kon sty tucy j ny, Akt Kon sty tucy j ny w ro zu mie -

niu do ku men tu kon sty tu uj¹cego umo wê miê dzy na ro -

dow¹. To sam¹ na zwê zna j dzie my w na zwach ró ¿ nych

or ga ni za cji miê dzyna ro do wych. U nas w na przyk³ad

ma Pan ka r tê – kon sty tu cje or ga ni za cji miê dzyna ro do -

wych, ale ro bie nie z tego Kon sty tu cji qu a si euro pe j skie -

go pa ñ stwa jest niepo ro zu mie niem. 

WO: Pa nie pro fe so rze ale jed no s³owo nie za wa ¿y³o

o lo sach Eu ro py?

JB: Nie, ono siê wpi sa³o w spo sób ar gu men ta cji, któ -

ry zreszt¹ i u nas obse rwo wa li œmy, dla te go ¿e dys ku to -

wa no o wszy stkim i s³usz nie zreszt¹. Uwa ¿am ¿e

zas³ug¹ tej dys ku sji jest to, ¿e wszy s cy po li ty cy te raz

wiedz¹ co to s¹ g³osy wa ¿o ne, co to jest Pa r la ment Eu ro -

pe j ski i parê je sz cze in nych rze czy ale ta dys ku sja posz³a 

w zupe³nie in nym kie run ku je œli cho dzi o Tra ktat Kon -

sty tucy j ny. Na szczê œcie u nas w Pol sce sy tu a cja, jak to

zwy kle u nas w Pol sce, jest inna ni¿ gdzie in dziej, dla te -

go ¿e u nas wiê kszoœæ na ro du jest pro euro pe j ska i po li -

ty cy te¿ to szczê œli wie za uwa ¿y li i wy co fa li siê z ta kiej

ar gu men ta cji dzi w nej. Kon ty nu uj¹c na sze dys ku sje o li -

bera li z mie czy nie libe ra li z mie w Eu ro pie, je ¿e li mamy

ja kiœ trend to nie jest on pro li be ra l ny, ty l ko jest taki pod -

skó r ny, ale to jest bar dzo wi do cz ny pr¹d anty eu ro pe j -

ski, ta k ¿e irra cjo na l ny. Ta ar gu men ta cja ca³y czas wy -

stê pu je i trze ba zna leŸæ rze czy wi œcie ja kieœ ra cjo na l ne

wy wa ¿e nie, ale z t¹ Kon sty tucj¹ sko ñ cz my, bo to pro -

wa dzi ca³¹ dys ku sjê na manowce ale jest niestety

dynamika w tej dyskusji.

MACIEJ KRZYSZTOFOWICZ,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych 

Sko ro nie ma cze goœ ta kie go jak eu ro pe j ski mo del

spo³ecz ny to, czy wed³ug Pan ów, mo ¿ na przy naj mniej

mó wiæ o pe w nej spe cy fi ce eu ro pe j skiej do tycz¹cej ro zu -

mie nia ochro ny spo³ecz nej i na czym taka spe cy fi ka eu -

ro pe j ska by polega³a?

ALEKSANDRA WASILEWSKA,

Pol ski In sty tut Spraw Miê dzyna ro do wych

Chcia³am siê od nieœæ do wy po wie dzi pana pos³a Za -

wi szy bo w spra wie Tra kta tu Kon sty tucy jne go zga -

dzam siê z pa nem pro fe so rem Ba r czem, ¿e dzi siaj jest

przed wcze s ne mó wie nie, i¿ jest to ma r twy Tra ktat w sy -

tu a cji, kie dy dwa ko le j ne pa ñ stwa ra ty fi ko wa³y ten

Tra k tat, a na stê p ne przy go to wuj¹ siê do ra ty fi ka cji.

Oba wiam siê, ¿e Pol ska bê dzie tym pi¹tym pa ñ stwem,

któ re nie ra ty fi ku je a mo¿e na wet zna j dzie siê w tej

czwó r ce, co zno wu nas po sta wi w po zy cji pa ria sa Eu ro -

py.

Chcia³am na to miast od nieœæ siê do tego, co Pan po -

wie dzia³ o Stra te gii Li z bo ñ skiej. Jak wa¿n¹ rzecz¹ jest

dla Pa ñ stwa Stra te gia Li z bo ñ ska? Otó¿ wy mie ni³ Pan

pakt Sta bi li za cji i Wzro stu. Jak ma siê nie do trzy ma nie

de fi cy tu bu d¿e to we go do wcze œ nie j szych de kla ra cji

o ko twi cy, któ ra doœæ p³ytko zo sta³a za rzu co na, bo ju¿ j¹ 
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pa ñ stwo wyci¹gnê li œcie, co jest in te graln¹ czê œci¹ tego

pa ktu? Jak siê ma rów nie¿ wa l ka z bez ro bo ciem? Pan

Mor da se wicz wy ka za³ nam tu taj w li cz bach, i¿ jedn¹ z

powa ¿ nie j szy przy czyn bez ro bo cia jest ni ski po ziom

edu ka cji. Jak siê ma do tego de cy zja o ob ciê ciu w bu d¿e -

cie na rok 2006 dwu dzie stu mi lio nów na edu ka cjê w

Pol sce? Jak pa ñ stwo chce cie wa l czyæ z bez ro bo ciem? I

po trze cie, jak po j mu je cie Pa ñ stwo fun kcjo no wa nia Pol -

ski w Unii Eu ro pe j skiej tak zwa nej so li da r nej? Bo so li da -

r noœæ w na szym wy da niu spro wa dza siê do tego, ¿e so -

li da r ni je ste œmy wte dy kie dy chce my pie niê dzy z bu -

d¿e tu euro pe j skie go i to naj le piej w du ¿ej ilo œci, na to -

miast na sza so li da r noœæ siê ko ñ czy w sy tu a cji, kie dy

trze ba wpro wa dzaæ ko le j ne dy re kty wy uni j ne i wte dy

so li da r noœæ wy ka zu je my po zy waj¹c Ko mi sjê do Try bu -

na³u Spra wied li wo œci, co bynajmniej nie s³u¿y naszym

interesom. Dziêkujê bardzo.

TOMASZ JACKOWSKI

Wy da je mi siê, ¿e trze ba wró ciæ do hi sto rii sprzed 25

lat. Pol ska po od zy ska niu nie za wis³oœci mia³a wy -

kszta³cone prze ko na nie w spo³ecze ñ stwie, ¿e Unia Eu -

ro pe j ska roz wi¹¿e czêœæ pol skich pro ble mów i prze ko -

na nie to ist nie je w pol skim spo³ecze ñ stwie do dzi siaj,

a to, co zo sta³o po wie dzia ne przed chwil¹, o tym, ¿e po -

li ty cy za czê li to za uwa ¿aæ jest chy ba jest nie prawd¹.

Nie ste ty wszy stkie te py ta nia dla cze go jest ró ¿ ne ro zu -

mie nie Tra kta tu w ró ¿ nych pa ñ stwach wy ni kaj¹ z jed -

nej rze czy. Jest brak po czu cia wspó l ne go in te re su euro -

pe j skie go i to nie ty l ko w Pol sce ale w ca³ej Eu ro pie. Pol -

ska jest naj bar dziej pro inte gra cyj na ze wszy stkich

pañstw Eu ro py, je ¿e li nie mó wiê pra wdy to niech El ¿ -

bie ta Il la sie wicz, spe cja li stka w t ej dzie dzi nie to spro -

stu je. Otó¿ w ka ¿ dym z pañstw eu ro pe j skich opo zy cja

przed wy bo ra mi wy ko rzy stu je prze ciw ko aktu a l ne mu

rz¹dowi pro ble my eu ro pe j skie w spra wach we wnê trz -

nych. I tak, le wi co wa opo zy cja we Fran cji twier dzi³a, ¿e

tra ktat libe ra li zu je Eu ro pê, pra wi co wa opo zy cja w An -

glii uwa ¿a³a, ¿e Tra ktat so cja li zu je Eu ro pê, a w Pol sce

nie ste ty jed no z bar dziej pro euro pe j skich ugru po wañ

sta³o siê w Eu ro pie sy no ni mem diab³a, bo tak to okre œla -

li po li ty cy eu ro pej s cy. Po mi mo, ¿e w su mie

z rz¹dz¹cym wów czas ugru po wa niem w tej dzie dzi nie

na ogó³ siê zga dza³o, a ugru po wa nia obe c nie rz¹dz¹ce,

bar dziej sce p ty cz ne w sto sun ku do in te gra cji eu ro pe j -

skiej, ju¿ tego tak bar dzo nie oka zuj¹, bo nie maj¹ tej wy -

bo r czej po trze by. My œlê, ¿e mu si my prze de wszy stkim

mówi¹c o Tra kta cie wa l czyæ z tym, co tu taj zasz³o. Sta -

raæ siê w Pol sce mó wiæ mery to ry cz nie o tym, co Tra ktat

reprezentuje, a nie rozgrywaæ swoich wewnêtrznych

polskich interesów.

LKB: Mo¿e za nim od dam g³os to spro stu jê – mia no -

wi cie naj no wszy ko mu ni kat CBOS mówi, ¿e dwie trze -

cie Po la ków – 65% uwa ¿a, ¿e mo ¿ li woœæ ucze st ni cze nia

we wspó l nym uni j nym ryn ku, opa r tym na swo bod nym

przep³ywie lu dzi, ka pi ta³u itd. jest wa ¿ nie j sze dla roz -

wo ju Pol ski ni¿ samo po zy ski wa nie pie niê dzy z bu d¿e -

tu Unii Europejskiej. 

TJ: To ty l ko po twier dza to, co ja po wie dzia³em.

LKB: Po wie dzia³eœ, ¿e 25 lat temu…

TJ: ...Po la cy mie li cel. Wszy s cy mie li cel: wej œcie do

Unii Eu ro pe j skiej i NATO, a te raz roz gry wa siê po pro -

stu Unia Eu ro pe j ska w spra wach we wnê trz nych.

JACEK KUCHARCZYK, In sty tut Spraw Pu b li cz nych

Chcia³em prze de wszy stkim nawi¹zaæ do tej kon ce -

pcji czy wy po wie dzi pana pos³a Za wi szy, któr¹ zro zu -

mia³em w taki spo sób: Pol ska so li da r na a Unia – ka ¿ dy

kraj za de cy du je czy chce byæ so li da r ny czy nie. Mnie siê

to wy da je sprze cz ne z tym co pre mier Ma r cin kie wicz

mówi³ w Bru kse li, ¿e chce Unii so li da r nej, co by³o

og³oszo ne jako wie l ki su kces Pol ski, ¿e nie mó wi li œmy:

chce my tyle pie niê dzy, lecz ¿e twier dzi li œmy, i¿ chce my

Unii so li da r nej. W ja kiœ spo sób zo sta³o to po twier dzo ne

kon cepcj¹ pa ktu ener gety cz ne go, gdzie ta za sa da soli -

da r no œci eu ro pe j skiej te¿ by³a ja koœ wzmian ko wa na, do

któ rej te¿ chy ba siê odwo³ywa li œmy? Te raz rze czy wi -

œcie chy ba g³ówny pro blem po le ga na tym, ¿e to nie po -

win na byæ so li da r noœæ a la ca r te. Je ¿e li my chce my Eu ro -

py so li da r nej to po win ni œmy w mia rê kon sek wen t nie tê

za sa dê sto so waæ ta k ¿e do ró ¿ nych in nych po li tyk. Dla

mnie oso bi œcie ta kim spe kta kula r nym po gwa³ce niem

za sa dy Eu ro pe j skiej soli da r no œci by³o za cho wa nie na -

sze go rz¹du w spra wie pro te stów, w spra wie ka ry ka tur

Ma ho me ta, któ ry za miast wy ra ziæ so li da r noœæ z Dani¹,

któ rej am ba sa dy by³y wów czas pa lo ne, zacz¹³ pro siæ

o wy ba cze nie. Spróbujmy te¿ t¹ zasadê solidarnoœci

odnieœæ szerzej. 

Dru ga spra wa, co do Tra kta tu Kon sty tucy jne go, tu -

taj rów nie¿ bym siê przy³¹czy³ do tych g³osów, któ re

mówi¹, ¿e po win ni œmy byæ ostro ¿ ni z de kla ro wa niem

œmie r ci Tra kta tu, cho æ by dla te go, ¿eby nie sko ñ czy³o siê 

zgod nie z ta kim po wie dze niem „Ko wal za wi ni³, Cy ga -

na po wie si li”, bo siê oka ¿e, ¿e Fran cu zi oba li li Tra ktat,

a Po la ków o to oskar¿¹ je ¿e li my bê dzie my najg³oœ niej

krzy cze li. I po trze cie wre sz cie, mu sze po wie dzieæ, ¿e ja

mam pewn¹ sym pa tiê dla sta no wi ska pana pro fe so ra

Or³owskie go w spra wie Kon sty tu cji Eeu ro pe j skiej. Do -

brze by³o by gdy by ist nia³a Kon sty tu cja Eu ro pe j ska jako 
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taki akt nad rzêd ny, któ ry po zwa la³aby chro niæ pod sta -

wo we wa r to œci jak czte ry wol no œci eu ro pe j skie. W ostat -

nim „Eko no mi œcie” jest bar dzo cie ka wy ko men tarz

o tym, w jaki spo sób pod sta wo we wa r to œci ule gaj¹ pe w -

nej ero zji w po szcze gó l nych rz¹dach kra jów na ro do -

wych i in te gra cja za miast siê pog³êbiaæ w tych sze re -

gach, zwi ja siê i my w³aœci wie nie mamy sku te cz nych

in stru men tów, ¿eby bro niæ tych pod sta wo wych wa r to -

œci. Zreszt¹ z tego pun ktu wi dze nia wy da je mi siê, ¿e

okre sy prze j œcio we na za trud nia nie pra co w ni ków no -

wych pañstw cz³on ko wskich, gdy by Eu ro pa mia³a

porz¹dn¹ kon sty tu cjê, po win ny byæ nie kon stytu cyj ne

i w ogó le nie po win ny staæ siê przed mio tem ne go cja cji

akce sy j nych. To wy ob ra ¿a³ bym so bie, ¿e taki Tra ktat

Kon sty tucy j ny z pra wdzi we go zda rze nia po wi nien te

spra wy bar dzo wy ra Ÿ nie sta wiaæ, co oczy wi œcie nie

zmie nia spra wy, ¿e mamy pro blem z tym Tra kta tem,

któ ry te raz jest i tu taj wa r to te¿ siê za sta na wiaæ, jak da lej 

po stê po waæ w kwe stii tego, co obe c nie na zy wa my Tra k -

ta tem Kon sty tucy j nym.

EWA GURYN,

Urz¹d Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pe j skiej

Ja rów nie¿ mam py ta nie do pana pos³a Za wi szy, po -

nie wa¿ pan pose³ za ne go wa³ Tra ktat Kon sty tucy j ny, za -

ne go wa³ rów nie¿ spo sób jego przy go to wa nia, czy li fo r -

mu³ê Kon we ntu Euro pe j skie go. Po wie dzia³ Pan, ¿e tê

spra wê na le ¿y po zo sta wiæ na ro dom Eu ro py. Gdy by

Pan by³ uprze j my bli ¿ej spre cy zo waæ, co Pan ro zu mie

przez przysz³¹ fo r mu³ê, któ ra by wy pra co wy wa³a

ewen tu a l ne zmia ny czy mo dy fi ka cje Traktatowe.

GRZEGORZ CYMEJKO

Mnie cie ka wi aspekt tej dys ku sji, do tycz¹cy ro ¿ -

nych pro ble mach wewn¹trz eu ro pe j skich, ale ma³o

mó wi li œmy o pro ble mie in fo r ma cji wewn¹trz eu ro pe j -

skiej. Zda je siê, ¿e kwe stiê soli da r no œci opi sa³bym w

skró cie jako kwe stiê wza je mne go info r mo wa nia siê na

te mat swo ich mo ¿ li wo œci. Je ¿e li nie in for mu je my siê w

ta kim po to cz nym ro zu mie niu tego s³owa, ko rzy sta my

z czy jejœ po mo cy, to zna czy, ¿e wyko rzy stu je my tê po -

moc w spo sób nie ucz ci wy. I te raz oczy wi œcie ry nek

we wnê trz ny Eu ro py, za rów no w ka te go riach eko no -

mi cz ny, jak i w ka te go riach spo³ecz nych jest wie l ki,

jego mo ¿ li wo œci s¹ nie wyko rzy sta ne i z pe w no œci¹

rów nie¿ pro ble mem Tra kta tu Kon sty tucy jne go i ta kie -

go po tra kto wa nia go we Fran cji czy w Ho lan dii, by³

kwe sti¹ in fo r ma cji na te mat tego, co z tego ryn ku cze r -

pie my. Ubo gi Fran cuz nie jest w sta nie do my œliæ siê

tego, jak wie lu mu da³o roz sze rze nie czy cho æ by etap

przed osta t nim roz sze rze niem czy jak wie le daje mu

in te gra cja eu ro pe j ska. W tej chwi li nie ma roz mo wy,

info r mo wa nia spo³eczeñstw na ten te mat. Cie kaw je -

stem Pa ñ stwa spo strze ¿eñ w tej kwe stii, bo zda je mi

siê, ¿e po szcze gó l ne spo³ecze ñ stwa na ro do we maj¹

ten den cjê, i s³usz nie, ¿eby w sy tu a cji bra ku in fo r ma cji,

czuæ siê wyko rzy stywa ny mi przez spo³ecze ñ stwa

s¹sied nie. Tego kon se k wen cje s¹ ta k ¿e w po tra kto wa -

niu Tra kta tu Kon sty tucy jne go.

LKB: Od da jê g³os Panu, naj wiê cej py tañ w kwe stii

by³o do Pana.

AZ: Pe w nie naj wiê cej by³o kwe stii ogó l nych, do -

tycz¹cych wszy stkich wyst¹pieñ, ale po sta ram siê po

ko lei i sy ste maty cz nie. 

Naj pierw wy ja œ nie nie sta no wi ska rz¹du Pol skie go

w spra wie dy re kty wy us³ugo wej, bo to musi byæ ja s no

po wie dzia ne. Owszem rz¹d opo wia da³ siê za wy³¹cze -

niem spod obo wi¹zuj¹cej za sa dy kra ju po cho dze nia po -

szcze gó l nych dzie dzin ta kich jak ochro na zdro wia. In -

ter pre to waæ tego sta no wi ska jako opo wie dze nie siê

prze ciw ko za sa dzie kra ju po cho dze nia jest b³êdem.

Otó¿ raz je sz cze – rz¹d – za sa da kra ju po cho dze nia, tak

wyj¹wszy po szcze gó l ne dzie dzi ny i to jest ró ¿ ni ca miê -

dzy rz¹dem a solidarnoœci¹.

Ale to by³o wy³¹cze nie z art. 2 czy li z za kre su sto so -

wa nia dy re ktyw i tak to zreszt¹ zo sta³o po wie dzia ne.

Dy re kty wy, ale za wie raj¹cej za sa dê kra ju po cho dze nia.

A mamy dy re kty wê bez za sa dy, wiêc nie ma spod cze go 

wy³¹czaæ – to jest ta ró ¿ ni ca. 

Je œli cho dzi o wspo mnia ne tu, po¿¹dane czy cie ka we 

mo de le ucze st ni c twa dla kra jów eu ro pe j skich, ta kich

jak Pol ska w kon te k œcie soli da r no œci i konku rency j no -

œci, to ta kie prze cie¿ s¹, jak cho æ by po wie lo kroæ w Pol -

sce wy mie nia na Ir lan dia. Mó wiê o niej z pe³n¹ œwia do -

mo œci¹, ta k ¿e jako prze wod nicz¹cy pol sko-i rlan dz kiej

gru py w zesz³ej ka den cji par la men tar nej i po wiem

szcze rze, ¿e to siê wy da je mo del da le ce bar dziej za chê -

caj¹cy ni¿ wspo mnia ny tu mo del du ñ ski. Ju¿ na pra wdê, 

sko ro nie drug¹ Ja po ni¹, to „le piej byæ drug¹ Ir lan di¹

ni¿ drug¹ Dani¹” i na wia sem mówi¹c stu den ci pana

pro fe so ra Ba r cza pisz¹ z Se u lu z Lon dy nu. Z Ko pen ha gi 

nie pisz¹, nie oka za³a siê ona a¿ tak atra kcy j na. Uwa ¿am 

to za po twier dze nie ni skiej atra kcy j no œci mo de lu du ñ -

skie go. Na wia sem mówi¹c, kie dy mó wi my o mo de lu

spo³ecz nym, to my œlê, ¿e jest to kwe stia nie ty l ko roz -

wi¹zañ pra wnych, insty tucjo na l nych, ale jest to kwe stia

ku l tu ry ¿y cia. Je ¿e li Da niê pa miê ta my jako hi sto rycz ne -

go pio nie ra eu ro pe j skiej po rno gra fii, co w mo jej oce nie

rzu tu je na dys ku sjê o mo de lu spo³ecznym i mo¿e to

kogoœ bardziej, a kogoœ jednak mniej bawiæ. 
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Bar dzo istotn¹ kwe stiê z pun ktu wi dze nia soli da r no -

œci eu ro pe j skiej po ru szy³ Pan Mor da se wicz, mówi¹c

o fun du szach bo jest to klu czo wy przyk³ad zinsty tucjo -

nalizo wa nej fi nan so wej re a li za cji za sa dy soli da r no œci.

Jak wszy s cy pa miê ta my, Unia w ogro mniej mie rze jest

opa r ta na tym w³aœ nie ele men cie. To ma swo je ró ¿ ne

kon se k wen cje, cza sem jak w zwi¹zku z wspóln¹ po li -

tyk¹ roln¹, nie zwy kle za ga d ko we i kon tro wer syj ne, na -

to miast nie spo sób abs tra ho waæ od tego fun da men tal -

ne go wy mia ru fun du szów stru ktu ra l nych. Dla te go ja

bym siê nie ob ra ¿a³ na pre mie ra, ¿e on ne go cjo wa³ je sz -

cze te ki l ka set mi lio nów euro na piêæ wo je wództw

wschod nich, bo sko ro coœ jest, to wa r to z tego ko rzy staæ.

Tak jak Pan Je re mi Mor da se wicz, ne go cjuj¹c swoje

kontrakty budowlane, te¿ woli wiêcej ni¿ mniej mieæ

z te go kontraktu i ja siê tym zdegustowany nie czujê. 

Na to miast co do za sad ni cze go nie poro zu mie nia

a pro pos dzi sie j sze go te ma tu, bo te¿ wró ci³y kwe stie

euro i Tra kta tu, je œli trze ba to siê od nio sê, ale one chy ba

nie s¹ dla dzi sie j sze go te ma tu de cy duj¹ce. Jest to py ta -

nie, czy Eu ro pa jest w tej kwe stii so li da r na czy nie? Otó¿ 

ja chy ba nie sam je den przy tym sto le ne go wa³em ten

wszech oga r niaj¹cy cha ra kter de fi ni cji euro pe j skie go

mo de lu spo³ecz ne go. To nie jest to ¿ sa me z kwe sti¹ soli -

da r no œci eu ro pe j skiej. Pol ska, cho æ by pre mier Ma r cin -

kie wicz, cie szê siê, ¿e ciep³o wspo mi na ny, je ¿e li opo -

wia da siê za soli da r no œci¹ eu ro pejsk¹, to nie opo wia da

siê tym sa mym za tak, czy ina czej ro zu mia nym mo de -

lem spo³ecz nym. Ba, s¹ ró ¿ ne soli da r no œci. My w pe w -

nym mo men cie oka za li œmy wielk¹ so li da r noœæ trans at -

lan tyck¹ wbrew soli da r no œci eu ro pe j skiej! Dziê ko waæ

Bogu, ¿e mie li œmy tyle od wa gi jako kraj, ów cze s ny

rz¹d, ale to po ka zu je jak te na piê cia soli dar no œcio we s¹

ró ¿ ne i nie u¿y wa³ bym ar gu men tu dema gogi cz ne go, ¿e 

Pol ska 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: Jed no s³owo – to jest dok³ad nie coœ, co

us³ysza³em od dy p lo ma tów du ñ skich – kie dy Pol ska

chce soli da r no œci to siê jej do ma ga, ale kie dy my œmy

cze ka li na so li da r ny gest to us³ysze li œmy prze pro si ny

do ko goœ in ne go skie ro wa ne...

AZ: Oni zg³aszaj¹c pre ten sje do nas te¿ nie s¹ so li da -

r ni z na szym sta no wi skiem, ale do cze go pro wa dzi ta kie 

ro zu mo wa nie? Otó¿ rzecz w tym, ¿e ta eu ro pe j ska so li -

da r noœæ nie jest dla te go to ¿ sa ma z mo de lem spo³ecz -

nym, po nie wa¿ nie mo¿e byæ w pe³ni osi¹gniê ta przez

in sty tu cje. Tak na pra wdê rzecz siê ga, prze pra szam za

s³owa, nie któ rzy zno wu byæ mo¿e bêd¹ siê œmiaæ, do

du szy lu dz kiej. Eu ro pê bu do wa li œwiê ci i ry ce rze i je ¿e li 

dzi siaj jest s³aba so li da r noœæ to z po wo du s³abo œci du szy 

– czy li ego i z mu. I jak ten ego izm siê prze ja wia? Kon sty -

tu cja -  tak, bo jest nie gro Ÿ na dla kra jów sta rej Unii, ale

swo bod ny przep³yw us³ug – to ju¿ nie. To jest wy raz

ego i z mu. Je ¿e li Pol ska, s³usz nie co do me ri tum i zgod -

nie z w³as nym in te re sem, chce kla sy fi ko waæ akty wa

zgro ma dzo ne w otwa r tych fun du szach eme ry ta l nych

jako œro d ki pu b li cz ne, co ma klu czo we zna cze nie dla

kwe stii de fi cy tu bu d¿e to we go, tu taj kil ka kro t nie po ru -

sza ne go, to na wet nie jak¹œ wy sok¹ de cyzj¹ po li tyczn¹,

ale ocen¹ urzê du sta ty sty czne go -  uni j ne go Eu ro sta tu –

nam siê na to nie po zwa la. Eu ro stat to ju¿ wygl¹da tro -

chê tak, jak mi li cjant bia³oru ski, któ ry nie wy pu sz cza

pol skie go akty wi sty z kra ju, bo mówi, ¿e ju¿ siê zmie -

ni³y prze pi sy, co do piecz¹tek. To jest ten sam po ziom

insty tucjo nali za cji wa ¿ nej de cy zji. To jest po pro stu ego -

izm. Na to miast z tym ego i z mem jest te¿ tak, ¿e on jest

chara ktery sty cz ny dla tych, któ rych by œmy byæ mo¿e

okre œli li jako „so cja li stów”, na przyk³ad nie któ re nu r tu,

ru chu zwi¹zko we go. Ja siê chê t nie pod tym pod pi szê.

Bywa te¿, tak ¿e ego i sty cz ny jest bi z nes, a wie l ki bi z nes

w szcze gó l no œci, bo raz to so cja li œci prze ciw ko kon ku -

ren cji, ale rów nie czê sto, choæ to brzmi para do ksa l nie,

biz ne s me ni s¹ prze ciw ko kon ku ren cji. Je œli maj¹ ju¿

maj¹ swój ry nek i swo je osi¹gniê cia, to s¹ pie r wszy mi

prze ciw ni ka mi kon ku ren cji. Kie dy w Se j mie zesz³ej ka -

den cji chcie li œmy wpro wa dziæ usta wo da w stwo roz sze -

rzaj¹ce kon ku ren cyj noœæ ryn ku to wa rzystw eme ry ta l -

nych,  wte dy naj wiê ksze to wa rzy stwa eme ry ta l ne opo -

wie dzia³y siê twar do prze ciw ko kon ku ren cji na ryn ku,

któ ry ju¿ zdo by³y. By³a te¿ wspo mnia na dys ku sja

o VA T - cie, gdzie nam wy tkniê to, ¿e my  tu taj siê

wyk³óca my. Ale¿ to pre zy dent Schi rack by³ pie r wszym

wyk³ócaj¹cym siê, bo obie ca³ re stau ra to rom piêæ i pó³

pro cent tam te j sze go VA T -u i w imiê in te re su, ju¿ tego

nie na zwê ego i z mem, ale w imiê in te re su gru py za wo -

do wej w jego pa ñ stwie, wyk³óca³ siê na szcze b lu eu ro -

pe j skim o swo je. To po ka zu je, ja kie s¹ ob li cza soli da r no -

œci i konku rency j no œci, nie kie dy na wet ego i z mu. 

W¹tek zupe³nie po bo cz ny – zo sta³o po wie dzia ne,

¿e pol ski rz¹d nie chce zro zu mieæ, ¿e kwe stie konku -

rency j no œci s¹ roz strzy ga ne przez or ga ny eu ro pe j -

skie, ale kto inny nie chce ro zu mieæ, ¿e ist nie je uza sa -

d nio ne do mnie ma nie z³ama nia umo wy pry waty zacy -

j nej, a do trzy my wa nie umów jest tak¹ bar dzo eu ro -

pejsk¹ za sad¹. Jest tu te¿ wy ra ¿a na pre ten sja, ¿e Pol -

ska œmie ewen tu a l nie posy³aæ Ko mi sjê Eu ro pejsk¹

przed Try bu na³, ale ja ro zu miem, ¿e kon stru k cja tego

Try bu na³u jest taka, ¿e jest dwu stron ny. Nie ty l ko jed -

na stro na ma pra wo drug¹, tak jak Pol ska by³a po zy -

wa na, po zy waæ, ty l ko ¿e jest je sz cze ta kie mi ni mum

swo bo dy ma ne w ru ¿e i dru ga stro na mo¿e cza sem po -

zwaæ t¹ pierwsz¹. 
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By³a je sz cze zg³oszo na pre ten sja, ¿e jak przed sta wi -

ciel Pi S -u œmie mó wiæ o kwe stiach soli da r no œci eu ro pe j -

skiej, sko ro w bu d¿e cie ob ciê to dwa dzie œcia mi lio nów

z³otych na edu ka cjê. Jest to bu d¿et wy nosz¹cy sto ki l ka -

dzie si¹t mi liar dów z³otych. By³o ki l ka set g³oso wa nych

po pra wek i w jed nej, zupe³nie mi nie zna nej, w³aœ nie

taka de cy zja by³a. Je œli to mia³by byæ ar gu ment prze ciw -

ko mo ¿ li wo œci mó wie nia o soli da r no œci, to oba wiam siê, 

¿e ty l ko z za ciek³oœci po li ty cz nej mo¿e wy ni kaæ takie

formowanie argumentu. 

Na to miast ju¿ po kon klu zji, co do spraw euro i tra -

kta to wych. One, mimo wszy stko, s¹ po bo cz ne w dzi sie -

j szej dys ku sji. Co do euro to jest tak, ¿e wiê kszoœæ kra -

jów Uni j nych przy jê³a je, po czym, jak uwa ¿a, ¿e le¿y to

w ich in te re sie to wy kra cza poza kry te ria za wa r te w Pa -

kcie Sta bi li za cji i Wzro stu (patrz Nie mcy) i czy li dzia³a

ob³ud nie. Otó¿, Pol ska wiedz¹c, ¿e ist nie je ry zy ko wy -

kro cze nia poza te kry te ria, mó wiê tu o spo so bie my œle -

nia rz¹du, waha siê szy b ko przyj¹æ euro, bo woli byæ

szcze ra a nie ob³udna. Szcze roœæ wy da je mi siê le p sza

ni¿ ob³uda. Na to miast ja nie ukry wam, ¿e ist nie je powa -

¿ nie j szy ar gu ment na tu ry po li ty cz nej, któ ry nie jest

chara ktery sty cz ny ty l ko dla pol skiej sce ny po li ty cz nej

(patrz Bry ty j s cy kon ser wa ty œci, Pre zy dent Kla us). Jest

to do mnie ma nie, ¿e euro jest kro kiem ku wspó l nym po -

da t kom, bu d¿e to wi i kon stru kcji pa ñ stwo wej. Mo ¿ na

mieæ tego typu oba wy, mówi¹c naj kró cej. Na to miast

zgo da, ¿e w Pol sce in sty tu cje uni j ne, za li czaj¹c do nich

euro, s¹ nie zwy kle po pu la r ne. To s¹ jak za wsze re kor dy

popu la r no œci, co wy ni ka z ró ¿ nych przes³anek. Pro szê

po my œleæ, ¿e jedn¹ z bo daj z klu czo wych, przy naj mniej

w mo jej oce nie, spraw, jest roz cza ro wa nie pa ñ stwem

pol skim. To jest dra ma ty cz na sy tu a cja, kie dy lu dzie w

in nych kra jach dys ku tuj¹ z Eu rop¹, bo s¹ du m ni ze swe -

go. Po la cy s¹ tak g³êbo ko roz cza ro wa ni swo im, bo nie

pa miê taj¹ tysi¹ca lat hi sto rii, pa miê taj¹ ty l ko ki l ka na -

œcie lat za wi ro wañ. Bêd¹c roz cza ro wa ni wy bie raj¹ to, co 

wydaje siê pewne i stabilne, przynajmniej na odleg³oœæ. 

Co do kwe stii Tra kta to wej, ja dzi siaj ni g dy nie

u¿y³em te r mi nu Kon sty tu cja, Tra ktat jako miê -

dzyrz¹dow¹ umo wê. To gre mium mê dr ców w umo -

wach miê dzyrz¹do wych, to jest w³aœ nie spra wa dla

przed sta wi cielstw na ro do wych, ¿eby ze sob¹ w imie niu 

swo ich pañstw roz ma wia³y. Tra ktat owszem, zo sta³ od -

rzu co ny i tu bêdê siê upie ra³ przy za sa dzie demo kra ty -

cz nej, choæ Pan pro fe sor mówi mie dzy wie r sza mi, ¿eby

z t¹ de mo kracj¹ nie prze sa dzaæ. Tro chê œmia li œmy

z tych euro sce p ty ków, ¿e bry ty j s cy euro sce p ty cy to

mówi¹ ¿e ta kon sty tu cja taka so cja l na, a fran cu s cy euro -

sce p ty cy, ¿e taka li be ra l na, a¿ ja kie to nie ra cjo nal ne –

po œmie j my siê z nich. A kto siê z pana pro fe so ra Ba r cza

po œmie je? Bo kie dy ze stro ny przed sta wi cie la zwi¹zko -

we go pada ar gu ment, ¿e dzi siaj Eu ro pa jest hiper libe ra -

l na, a pan Je re mi Mor da se wicz, Pan pro fe sor mówi¹, ¿e

ta Eu ro pa jest anty libe ra l na. Sko men tu jê: ja ki¿ to nie ra -

cjo nal ny spór i te¿ siê z nie go chê t nie po œmie je, co po ka -

zu je ty l ko jak nie kie dy nie do koñca wywa¿one s¹ te

argumentacje.

LKB: A jak jest Pana zda niem?

AZ: Nie mam zda nia. Na to miast ju¿ osta t nie

zupe³nie zda nie. Tak, ku Tra kta to wi mo ¿ na iœæ. Tu PiS

ma inne zda nie ni¿ bry ty j s cy kon ser wa ty œci, któ rzy by -

waj¹ anty tra kta to wi z za sa dy, ty l ko to trze ba po³¹czyæ

z re a li zacj¹ ra po r tu po stu luj¹cego ob ciê cie re gu la cji eu -

ro pe j skich o 30%. Jak Tra ktat to po co wór dy re ktyw?

Jaki bê dzie los Tra kta tu to zo ba czy my, bo s³yszy my, ¿e

w do my œle trwa ten pro ces raty fika cy j ny, ¿e bêd¹ byæ

mo¿e po wta rza ne re fe ren da w tych kra jach gdzie zo sta³

on od rzu co ny. Ro zu miem, ¿e w tym sa mym cza sie dla

rów no wa gi bêd¹ po wta rza ne te¿ akty raty fika cy j ne

w tych kra jach, gdzie zo sta³ on za twier dzo ny? Czy hi -

sto ria roz wi ja siê ty l ko w jed nym kie run ku? Czy mu -

sia³by byæ po wta rza ny? Ca³a pro ce du ra raty fika cy j na

gdy by by³ nowy do ku ment, to tak.

LKB: Czy li do opo ru tam, gdzie nie ma do bre go wy -

ni ku, a tam gdzie ju¿ jest to co?

AZ: Ja my œlê, ¿e oko³o 2007 roku, po wy bo rach we

Fran cji i w Ho lan dii bê dzie mo ¿ na po sta wiæ kro p kê nad

„i”. W tej chwi li wy so ce pra wdo podo b ne jest to, ¿e Tra -

ktat nie wej dzie w ¿y cie, ale nikt odpo wie dzia l ny nie

po wie, ¿e na pe w no tak siê sta nie. Nie ma po wo du, ¿eby 

siê spie szyæ i mó wiæ, ¿e on ju¿ jest w tej chwi li ma r twy.

Le piej prze dys ku to waæ, co jest w œro d ku i braæ udzia³ w

dys ku sji. Dla te go, ¿e jak tu taj ktoœ s³usz nie po wie dzia³,

je ¿e li Pan w tej chwi li mówi, ¿e on jest trup, to sta wia siê

Pan w bar dzo trud nej, s³abej po zy cji nego cja cy j nej, bo

siê Pan po pro stu wy³¹cza z dys ku sji,. W mo jej oce nie

jest to po pro stu nie po trze b ne. Za wsze siê zd¹¿y coœ

uka tru piæ, na to za wsze jest czas. 

Osta t nie zda nie, ja oba wiam siê, ¿e to jest my œle nie

w ka te go riach dete rmi ni z mu i pada ar gu ment, ¿e to jest

taki Tra ktat, ¿e jest coœ kon kre t nie na pi sa ne, ¿e jak jest na -

pi sa ne tak, to nie ina czej. Nie b¹dŸmy na zbyt po dej rzli wi

i nie wy my œla j my so bie o po da t kach tego, cze go tam nie

ma. Prze cie¿ kon stru kto rzy bu do w li eu ro pe j skiej po wie -

lo kroæ siê szczyc¹ tak¹ oto me tod¹, ¿e siê ja kieœ spra wy

po su wa w okre œlo nym kie run ku w szcze gó³ach, jak ju¿

wszy stkie szcze gó³y s¹ do gra ne, to wte dy wszy s cy siê

orien tuj¹, ¿e pe w na de cy zja zo sta³a bar dziej glo ba l nie

pod jê ta i tym siê szczyc¹. Ale je ¿e li ktoœ w po do bnym

spo so bie ro zu mo wa nia do strze ga w ca³ej kon stru kcji

Tra kto wej wo bec tego, ¿e tu Tra kta cie, tu dy re kty w ka,
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a ju tro po da t ki, bu d¿e cik i pa ñ ste w ko to mo ¿ na to post -

rze gaæ jako wy raz cza r nych oba wa, a to jest ty l ko lu strza -

ne od bi cie tego spo so bu my œle nia, któ rym, po wta rzam

kon stru kto rzy bu do w li eu ro pe j skiej po wie lo kroæ siê

szczyc¹. Mamy pra wo za sta na wiaæ siê na zaœ. 

JN: Za sta na wiam siê co wy braæ do od po wie dzi, bo

tych kwe stii isto t nych kwe stii z mo je go pun ktu wi dze -

nia po ru szo nych by³o spo ro. Mo¿e za cznê od tej kwe stii

kon sty tu cji. 

My œlê, ¿e ana li za, ¿e jest to Tra ktat miê dzyrz¹dowy,

jest po pra w na. Jed nak w zwi¹zku z tym ar gu ment za

tym, ¿e Tra ktat jest ma r twy, jest rów nie¿ pra wdzi wy,

szcze gó l nie, ¿e po li ty cy fran cu s cy, za rów no je ¿e li cho -

dzi o so cja li stów, s¹ tacy jak Pier re Mo s co vi ci twier dzi,

¿e tego Tra kta tu ju¿ nie bê dzie i on nie wró ci do ¿y cia

i ten, któ ry ma szan sê zo staæ pre zy den tem – Sar ko zy,

te¿ osta t nio siê wy po wie dzia³ prze ciw ko, wiêc ra czej to

w tym kie run ku zmie rza. Je œli do tego do da my Wielk¹

Bry ta niê i Pol skê, co jest bar dzo pra wdo podo b ne, to

my œlê ¿e per spe kty wa jest doœæ ja s na. Je ¿e li ana li zu je my 

to nie ma co siê tego s³owa baæ, szcze gó l nie, ¿e dla nas to 

by³a wa r toœæ w tym sen sie, ¿e oprócz wo l ne go ryn ku,

któ ry ju¿ by³ usta no wio ny w su mie od za ra nia, pó Ÿ niej

ty l ko do da wa no in stru men ty. Dla nas wa r to œci¹ by³o

do da nie tego, co wp³ywa³o na okre œle nie euro pe j skie go

mo de lu spo³ecz ne go. Ka r ta Praw Pod sta wo wych wy -

po wia da³a siê na ten te mat w du ¿ej mie rze. Wska zy -

wa³a, ja kie wa r to œci w sfe rze spo³ecz nej s¹ isto t ne dla

Eu ro py. Dla nie któ rych by³o to nie wy sta r czaj¹ce, dla in -

nych by³o to jak zwy kle za du¿o. Dla nas Eu ro pa po le ga

w³aœ nie na tym, ¿e tê so li da r noœæ ro zu mie my sze ro ko,

¿e mu si my ra zem z in ny mi zna leŸæ ja kieœ roz wi¹za nie,

któ re jest do za akce pto wa nia dla wszy stkich. Cza sa mi

musi to byæ jed no my œl ne, a cza sa mi na za sa dzie g³oso -

wa nia wiê kszo œcio we go, ale pró bu je my zna leŸæ pun kty

wspó l ne. My, jako zwi¹zkowcy, akceptujemy tê me to -

dê, bo innej nie ma, ona jest praktyczna.

LKB: To zna czy, ¿e zwi¹zek za wo do wy „So li da r -

noœæ” po pie ra³ ra ty fi ka cjê Tra kta tu Kon sty tucy jne go?

JN: Tak jak wszy stkie zwi¹zki eu ro pe j skie sku pio ne

w Eu ro pe j skiej Kon fe de ra cji. De ba ta nie do ty czy³a tego

czy bê dzie my g³oso waæ w Pol sce za przy jê ciem, czy nie, 

bo to je sz cze nie zo sta³o zde cy do wa ne. Na to miast opo -

wie dzie li œmy siê za tym, ¿eby te roz wi¹za nia, któ re s¹

za wa r te w Ka r cie Prac Pod sta wo wych, przyj¹æ. I zreszt¹ 

akty w nie dzia³ali œmy, ja ucze st ni czy³em jako przed sta -

wi ciel eu ro pe j skich zwi¹zko w ców w de ba tach we Fran -

cji, pró buj¹c tam wy ja œ niæ te nie poro zu mie nia, bo tam

nie by³o de ba ty o Tra kta cie. De ba ta by³a obok, miê dzy

in ny mi o pol skim hy dra u li ku i ten nie do bry mit, te¿

pró bo wa li œmy oba liæ. Tak na pra wdê, jako nie za le ¿ ny

przed siê bio r ca, pol ski hy dra u lik ma ju¿ otwart¹ dro gê

od 1 maja 2004 roku, o czym Fran cu zi nie wiedz¹, bo

o wie lu rze czach nie wiedz¹ i od kry waj¹ to w tej chwi li.

Ja my œlê, ¿e w sen sie info rma cy j nym, ta de ba ta mia³a

swo je zna cze nie. Oczy wi œcie pad³o tam wie le fa³szy -

wych twier dzeñ, na przyk³ad na te mat dy re kty wy Bol -

kein ste i na pad³o twier dze nia zupe³nie prze ciw ne ni¿

pa daj¹ w Pol sce i tak samo nie pra wdzi we, czê sto. Cho -

cia ¿ by przyk³ad hy dra u li ka. Bo tam, gdzie zwi¹zko w cy

wi dzie li ry zy ko, wi dzie li je ty l ko dla pra co w ni ków. My

post rze ga my ry nek pra cy eu ro pe j ski jako pewn¹ ca³oœæ,

a prze de wszy stkim za le ¿y nam na tym, ¿eby w Eu ro pie 

bu do waæ za ufa nie. Uwa ¿a my, ¿e na le ¿y siê po su waæ

krok po kro ku i bu do waæ to za ufa nie. Trze ba te¿ do -

strze gaæ oba wy tych, któ rzy s¹ mo¿e sk¹pi, mo¿e bo ga -

ci, ale coœ tam u sie bie osi¹gnê li – nie chce my tego zni sz -

czyæ od razu, bo my œmy wes zli i bê dzie my coœ ro biæ.

W tym sen sie post rze ga my rolê Pol ski po zy ty w nie, bo

tak¹ rolê ode gra³a na przyk³ad w ne go cja cjach o bu d¿et.

My œlê, ¿e to by³o po zy ty w ne i wca le siê nie oba wiam

tego, ¿e wa l czy³a o VAT, bo wa l czy³a tak jak inne pa ñ -

stwa o to, ¿eby po do b nie te pro ble my tra kto waæ w ra -

mach pa kie tu dys ku sji o tym, gdzie s¹ ul go we sta w ki

po da t ku i to jest no r ma l na de ba ta. Isto t ne jest ¿eby to

umieæ po ka zaæ na zewn¹trz. Tu mo¿e siê to nie uda³o, to 

by³o ja koœ z za sko cze nia, ale wie le spraw eu ro pe j skich

tak na gle wy ska ku je, bo one siê tocz¹ w dys ku sjach miê -

dzyrz¹do wych. Co jest nie do bre kie dy pró bu je my bu -

do waæ t¹ so li da r noœæ eu ro pejsk¹? Z do œwia d czeñ ja kie

mam przez te ki l ka lat za j mo wa nia siê pro ble ma mi

euro pe j ski mi, zbyt czê sto za ma³o przy wi¹zu je my uwa -

gi do dzia³ania ra zem z in ny mi pa ñ stwa mi w ja kiejœ

wiê kszej gru pie i wca le nie je ste œmy li de rem w tych

dzie siê ciu kra jach wchodz¹cych. Aku rat w spra wie dy -

re kty wy us³ugo wej to by³ je den front, na to miast nie je -

ste œmy li de rem w po szu ki wa niu ja kiœ no wych roz -

wi¹zañ, pro po no wa niu cze goœ. My œlê, ¿e ka ¿ dy Pol ski

rz¹d po wi nien za sta no wiæ siê jak to ro biæ. W tej dys ku sji 

o bu d¿e cie zna le Ÿ li œmy te wspó l ne rze czy, któ re pró bo -

wa³y nas po³¹czyæ i to by³o do bre po dej œcie. Zgo da na

to, ¿e to nie s¹ du¿e pie ni¹dze te¿ by³o s³usz ne. Bo co

by³o istot¹? Po ka za nie, ¿e my wspó l nie zna j du je my ja -

kieœ roz wi¹za nie. My jako zwi¹zko w cy uwa ¿a my, ¿e to

jest skan dal, ¿e tak ma³e pie ni¹dze Eu ro pa prze zna cza

na kwe stie spó j no œci, któ re prze cie¿ s¹ od pocz¹tku za -

pi sa ne w Tra kta tach Kon sty tu uj¹cych Eu ro pê. In stru -

ment fi nan so wy rów nie¿ jest isto t ny, szcze gó l nie,

¿e wszy s cy siê zga dzaj¹, ja rów nie¿, ¿e po trze bu je my

w E uro pie pie niê dzy na ba da nia, na roz wój, na inno wa -

cy j noœæ. To jest klu czo we dla Europy.

LKB: Ty l ko za sta na wia my siê sk¹d je wzi¹æ?
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JN: Jest pro blem czy to po szcze gó l ny kraj czy wspó l -

nie jako Euro pe j czy cy zro bi my, bo prze cie¿ przy ci¹ga -

nie Sta nów Zjed no czo nych wy ni ka z tego, ¿e tam te pie -

ni¹dze na ba da nie i roz wój s¹ zna cz nie wiê ksze. I to Sta -

ny Zjed no czo ne jako ol brzy mi or ga nizm pa ñ stwo wy

i go spo da r czy jest tym ma g ne sem, a w Eu ro pie ka ¿ dy

kraj robi coœ dla sie bie. Fran cu zi pró buj¹ coœ ur waæ

Niem com, bo to g³ów nie miê dzy nimi jest de ba ta, my

tak na pra wdê je ste œmy na przy cze p kê przy tych pie -

ni¹dzach. Je ste œmy za ma³ym eko no mi cz nie pa r t ne rem.

St¹d szcze gó l nie mu si my pa trzeæ, ja kie two rzy my wa -

run ki. Bar dzo mi siê pod oba³y te tezy, któ re pan

Or³owski wyg³osi³, ¿e na szym pro ble mem jest za ufa nie

przed siê bio r ców do Pa ñ stwa, do po li ty ków. Ja bym po -

wie dzia³, ¿e za ufa nie spo³ecze ñ stwa, jest przy naj mniej

rów nie wa ¿ ne i tu przyk³adem, ¿eby nie mó wiæ o Pol sce

bêd¹ Nie mcy. Nie mie c kie przed siê bio r stwa maj¹ siê

bar dzo do brze, je ¿e li po pa trzy my na ich wy ni ki eks po -

rtu. S¹ do sko na³e! Naj le p sze wy ni ki. W za sa dzie eks -

port pod trzy mu je ich go spo dar kê. Na to miast, cze go

brak? Brak za ufa nia w spo³ecze ñ stwie. Spo³ecze ñ stwo

nie chce wy da waæ pie niê dzy. Ame ry ka nie to robi¹. ̄ yj¹ 

na kre dyt, zad³u¿aj¹ siê, ale wy daj¹ pie ni¹dze. Pro ble -

mem w ogó le Eu ro py jest brak tego za ufa nia. I tu nie

zgo dzi³bym siê z twier dze niem, ¿e nie ma in wes ty cji.

In wes ty cje w Nie mczech s¹ naj wiê ksze, pó Ÿ niej Wie l ka

Bry ta nia, Fran cja, to s¹ te kra je gdzie jest naj wiê cej in -

wes ty cji. My zno wu, ze wzglê du na swoj¹ wie l koœæ,

mamy ich zna ko mi cie mniej. Wszy stkie na sze 10 kra -

jów, ma dobr¹ dy na mi kê, ale da lej in wes ty cje w³aœ nie

lo kuj¹ siê w tych naj wiê kszych go spo dar kach, ta k ¿e

mu si my do strze gaæ te¿ to. Je ¿e li mó wi my o da nych,

opie ra j my siê na rze te l nej dia g no zie. Mu si my pa miê taæ,

¿e na przyk³ad w sfe rze us³ug to Eu ro pa ra dzi so bie zna -

ko mi cie, je ¿e li cho dzi o han del miê dzy naro do wy. Wy -

sta r czy po pa trzeæ na dane z osta t nich lat. Dy na mi ka

han d lu za gra nicz ne go jest le p sza w us³ugach Sta nów

Zjed no czo nych i je ste œmy w ogó le jako Eu ro pa naj wiê -

kszym licz¹cym siê pa r t ne rem na œwie cie. A Chi ny wca -

le tego nie maj¹, bo Chi ny aku rat na ra zie in wes tuj¹, one

bêd¹ za gro ¿e niem i to za chwi lê, je ¿e li Eu ro pa siê nie

obu dzi, ale te raz wy sta r czy po pa trzeæ na dane. 

Je ¿e li mówi³em roz wo ju Eu ro py i Sta nów Zjed no czo -

nych, to mówi³em o okre sie po wo jen nym, nie od tego,

kie dy tam za miast bi zo na czy In dia ni na po ja wi³ siê bia³y

cz³owiek na ko niu. Bo jest ja s ne, ¿e jak po rów nu je my sta -

ty sty ki, je ¿e li mie li œmy ki lo metr au to stra dy i wybu do -

wa li œmy dwa ki lo me try, to pro cen to wo rze czy wi œcie jest

ol brzy mi po stêp. Mu si my po pa trzeæ, do cze go od no si my 

te dane i to w tym sen sie my œlê, ¿e miê dzy nami nie bê -

dzie jed nak sprze cz no œci, je ¿e li mó wi my o da nych. 

I dru gi ele ment u pana pro fe so ra Or³owskie go sza le -

nie klu czo wy i dla nas isto t ny: za ufa nie, do fun kcjo no -

wa nia in sty tu cji pu b li cz nych. Te kra je, któ re do brze so -

bie radz¹, to te gdzie oby wa te le maj¹ za ufa nie do swo -

ich przed sta wi cie li, do in sty tu cji pu b li cz nych, i wte dy

s¹ go to wi p³aciæ. Skan dy na wo wie chê t ni s¹ do p³ace nia

tych po da t ków, czêœæ ich ucie ka do ra jów po da t ko wych, 

ale u nas te¿ ucie kaj¹, mimo ¿e mamy le p sze pod tym

wzglê dem wa run ki do uni ka nia opo dat ko wa nia. Na to -

miast, Skan dy na wo wie to akce p tuj¹, bo wy bie raj¹ ta kie

uwarunkowania polityczne.

My przy dy re kty wie us³ugo wej, bo do niej

chcia³bym wró ciæ, tak post rze ga li œmy Eu ro pê, ¿e mu si -

my krok po kro ku bu do waæ za ufa nie, mimo, ¿e wœród

nas s¹ or ga ni za cje, któ re s¹ skra j ne, powi¹zane z pa r tia -

mi komu ni sty czny mi, gdzie jest spo ro tro c ki stów. My

mamy pro blem z wy pra co wa niem ja kie goœ œro do wi ska, 

lecz jed nak tê dy re kty wê tak oce nia li œmy, nie w ca³oœci.

Prze cie¿ wie my, ¿e za sa da kra ju po cho dze nia fun kcjo -

nu je, na to miast jej pro po zy cja, tak zreszt¹ jak pan po -

wie dzia³, wzbu dza u nas za strze ¿e nia. My œlê, ¿e ten ko -

m pro mis siê zna j dzie i to jest ta do bra dro ga w Eu ro pie,

¿e krok po kro ku idzie my, bo nast¹pi jed nak otwa r cie

ryn ków. JUNICE uzna³o, ¿e je ¿e li cho dzi o zak³ada nie

przed siê biorstw to jest wy ra Ÿ ny po stêp. Jest okre œlo ne,

ja kie ba rie ry s¹ nie dopu sz czal ne i bêd¹ mu sia³y byæ one

znie sio ne. Ten pro ces ru sza. Przy wysy³aniu, co Pol skê

naj bar dziej in te re su je, szcze gó l nie w budo w ni c twie,

zna my to sta no wi sko, przy wysy³aniu pra co w ni ków,

odde le go wa niu za gra ni cê. Owszem ju¿ ktoœ bê dzie…

To jest aktu a l ne, wzbu dza emo cje i cza sa mi nie spra -

wied li wie je ste œmy oce nia ni jako zwi¹zko w cy, rów nie¿

w Pol sce. To ja s ne, ¿e po czê œci s¹ ar gu men ty, ¿e ist niej¹

ba rie ry w nie któ rych pa ñ stwach za chod nich i my je ste -

œmy za tym, ¿eby zno siæ je tam, gdzie s¹ nie uza sad nio -

ne. Na to miast chce my to od nieœæ do sy tu a cji pol skiej.

Mo ¿e my uwa ¿aæ, ¿e prze pi sy Ko de ksu Pra cy: o wy na -

gro dze niu o prze ciw dzia³aniu nie ucz ci wym zwo l nie -

niom czy te¿ o za sa dach bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy 

s¹ utrud nie niem i ko sztem dla przed siê biorstw. Na to -

miast one ist niej¹ i s¹ uza sa d nio ne. A mó wi my te¿, ¿e

in stru men ty do ich wyeg zek wo wa nia, ta kie jak in spe k -

cja pra cy, nie po win ny ist nieæ, bo wy sta r czy, ¿e za pi sze -

my regu³y. Tro chê tak by³o z tym ar ty ku³em 24, ¿e on

pro po no wa³ znie sie nie in spe kcji pra cy, je ¿e li to so bie

po rów na my. Osta t nie pad³o py ta nie o ten eu ro pe j ski

mo del spo³ecz ny. Jest ja s ne, ¿e s¹ ró ¿ ne od mia ny. Na to -

miast jest te¿ ja s ne, ¿e w mia rê jak Eu ro pa siê roz wi ja³a,

przy by wa³o co raz wiê cej ele men tów eu ro pe j skich, któ -

re ³¹cz¹ te sy ste my. I tak na przyk³ad, mamy eu ro pe j skie 

re gu la cje spo³ecz ne do tycz¹ce cza su, bez pie cze ñ stwa

i hi gie ny pra cy, rów no œci szans i wre sz cie ur lo pów. Jest

ta k ¿e spo ro re gu la cji eu ro pe j skich, któ re po wo duj¹, ¿e

to jed nak jest coœ wiê cej ni¿ ty l ko zle pek dwu dzie stu

piê ciu ró ¿ nych mo de li. Do tego po pa trzy my na to, ¿e
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w ka ¿ dym kra ju jest mo del dia lo gu spo³ecz ne go miê dzy 

przed siê bior ca mi i zwi¹zko w ca mi, nie raz trud ny, ale w

nie któ rych kra jach daj¹cy do sko na³e wy ni ki. W³aœ nie

tam, gdzie naj le piej go spo dar ka siê roz wi ja, gdzie jest

pe³na repre zenta ty w noœæ i ten dialog jest dobry.

Niestety nie jest to przypadek Polski, tu ¿a³ujê, w³aœnie

te systemy zabezpieczenia spo³ecznego wspólne. 

I w re sz cie odpo wie dzia l noœæ pa ñ stwa za to, ¿e nie

ty l ko przed siê bio r stwa i po szcze gó l na oso ba od po wia -

daj¹ za to czy jest za tru d nio na, ale i pa ñ stwo od po wia -

da. Jest prze cie¿ stra te gia, któ ra to opi su je. Jest wre sz cie

in sty tu cja us³ug pu b li cz nych czy u¿y te cz no œci pu b li cz -

nej, któ rych nie ma w in nych czê œciach œwia ta i po li ty ka

spó j no œci za pi sa na w Tra kta tach. Wiêc s¹ ele men ty

wspó l ne, któ re po zwa laj¹ mó wiæ, ¿e jest je den wspó l ny

mo del. Tu siê nie bê dzie my spie raæ, bo oczywiœcie s¹ ró -

¿ ne warianty. 

Jed no s³owo o udzia le „Soli da r no œci”. To nie by³o

tak, ¿e nie któ re gru p ki nie œwia do me siê wy bra³y, bo ¿e

stro ny „Soli da r no œci” to by³a de cy zja Ko mi sji Krajo wej

i to sta no wi sko jest po dzie la ne, bo my decy do wa li œmy

o tym w Kon fe de ra cji Eu ro pe j skiej. Je ste œmy jej czê œci¹

i ra zem wy pra cowu je my sta no wi sko. To nie tak, ¿e by³

to sa mo dzie l ny wy bryk. Na to miast gó r ni cy to by³

OPZZ i byæ mo¿e to wy ni ka³o ty l ko z tego, ¿e OPZZ nie

jest je sz cze w EK Z Z - cie, na le ¿y ty l ko do nie któ rych

federacji bran¿owych.

JM: Po pie r wsze uwa ¿am, ¿e wspó l ny eu ro pe j ski ry -

nek po wi nien mieæ wspóln¹ wa lu tê. W po szcze gó l nych

Sta nach mo ¿ na wpro wa dzaæ do da t ko we po da t ki lo ka l -

ne, mo ¿ na sto so waæ inne in stru men ty po li ty ki spo³ecz -

nej, ale Sta ny Zjed no czo ne maj¹ wspóln¹ wa lu tê. Jak

ktoœ tego nie ro zu mie, to zna czy, ¿e nie ro zu mie eko no -

mii. Ni ¿ sze sto py pro cen to we, li k wi da cja ry zy ka ku r su

wa lu to we go i zwiê kszo ny nap³yw in wes ty cji za gra ni cz -

nych. Jed nym s³owem, po wie dz my so bie szcze rze: wej -

œcie do stre fy euro po pro stu wy ma ga za cie œ nie nia w za -

kre sie fi nan sów pu b li cz nych i za prze sta nia zad³u¿a nia

siê na rzecz przysz³ych po ko leñ. I dla te go tego nie zro -

bi¹, bo ko rzy œci bêd¹ do pie ro za czte ry lata a ich

interesuj¹ najbli¿sze wybory.

Dru ga spra wa to py ta nie, któ re pan zada³ – so li da r -

noœæ i kon ku ren cyj noœæ w wa run kach Pol ski i w wa run -

kach Eu ro pe j skich. Od po wiedŸ jest pro sta. Ta kiej od po -

wie dzi udzie li³a so bie S³owa cja. Zmia na po li ty ki, któ ra

naj pro œciej bym okre œli³ – dzi siaj p³aci my lu dziom za to,

¿e nie pra cuj¹. Po win ni œmy p³aciæ lu dziom, ofe ro waæ

lu dziom pra ce. Zno wu nie ma pos³a Za wi szy, naj bar -

dziej zna mien nym przyk³adem tego jest zmia na stru -

ktu ry wy da t ków pu b li cz nych za rów no, po stro nie

przy cho do wej jak i po stro nie wy da t ków. Po stro nie

przy cho dów ode jœcie od opo dat ko wa nia pra cy prze de

wszy stkim i zwiê ksze nie opo dat ko wa nia kon su m pcji

to, co zro bi³a S³owa cja. Œci¹ga nie wiê kszej masy pie niê -

dzy w po sta ci po da t ku VA T -u, czy li po da t ku kon sum -

pcyj ne go i zmnie j sze nie obci¹¿eñ po da t ka mi do cho do -

wy mi daje efekt: nie za bi ja my akty w no œci, œci¹gamy od -

po wied ni¹ masê pie niê dzy do bu d¿e tu. Na to miast po

stro nie wy da t ko wej to bym za sto so wa³ ta kie ro zu mo -

wa nie.

Dzi siaj, kie dy szu ka li œmy osz czêd no œci w bu d¿e cie,

po do b nie jak Unia Eu ro pe j ska, jest tak na pra wdê jed no

po wa ¿ ne Ÿród³o osz czêd no œci – m³odzi eme ry ci. Dwa -

dzie œcia mi liar dów ro cz nie, tyle prze zna cza my na sfi -

nan so wa nie mi lio na piê æ dzie siê ciu ty siê cy m³odych

eme ry tów, plus ponad czte ry stu ty siê cy osób otrzy -

muj¹cych œwia d cze nia przed eme ryta l ne. Te dwa dzie -

œcia mi liar dów z³otych, gdy by œmy w³o¿y li w in wes ty cje 

infra stru ktura l ne to uzy ska li by œmy dwa efe kty. Po pie r -

wsze, ro cz nie do dwu stu piê æ dzie siê ciu ty siê cy lu dzi

za tru d nio nych do bu do wy in fra stru ktu ry. Po dru gie,

œci¹gnê li by œmy in wes to rów za gra ni cz nych, któ rzy dzi -

siaj lo kuj¹ siê ty l ko na Do lnym Œl¹sku w oko li cach

Wroc³awia. Jed nym s³owem nie p³aci li by œmy m³odym

eme ry tom ty l ko p³aci li by œmy ro bo t ni kom bu duj¹cym

au to stra dy, po rty mo r skie, po rty lo t ni cze itd. I to jest

naj pro stsza od po wiedŸ! Pro blem po le ga na tym, ¿e my

na ru sza my in te re sy tych, któ rzy wol¹ w wie ku czter -

dzie sty ki l ku lat od cho dziæ na eme ry tu rê, gó r nik od cho -

dzi œred nio na eme ry tu rê w wie ku czter dzie stu oœmiu

lat. Jak mu na wet ofe ru je my pra cê, ku r sy spa wa czy,

¿eby chcie li pra co waæ, oni siê stu kaj¹ w g³owê, jak ja

mam 2600 eme ry tu ry, tyle jest œred nia eme ry tu ra gó r ni -

cza, to ja mam pra co waæ przy bu do wie dróg. Do bra. Bê -

dzie my siê mu sie li otwo rzyæ na Ukra i ñ ców, oni bêd¹

nam budowaæ drogi. W polskich stoczniach te¿ pracuj¹

Ukraiñcy, bo nie ma komu spawaæ. 

Trze cia spra wa – czy li naj ogó l niej mówi¹c ten kie ru -

nek. Bu d¿et Unii Eu ro pe j skiej. Zna czy tak, jak pan Nie -

miec mówi, ¿e za spo ko je nie soli da r no œci zwiê ksza nie.

Ja bym od po wie dzia³ tak. W sto sun ku do Sta nów Zjed -

no czo nych bu d¿et cen tra l ny w Unii jest ma lu t ki, to

œwia d czy te¿ o po zio mie in te gra cji. Tak, ale do cho le ry,

na co my te pie ni¹dze wy da je my?! Je ¿e li Unia Eu ro pe j -

ska przy j mie kon ce pcjê pro wa dze nia wspó l nej po li ty ki

za gra ni cz nej i ob ron nej to ja bêdê ro zu mia³, ¿e wte dy

wa r to po wiê kszaæ bu d¿et Unii, ale po wiê kszaæ bu d¿et

Unii po to ¿eby daæ wiê cej ro l ni kom? To jest w ogó le ja -

kieœ nie poro zu mie nie! My te pie ni¹dze mar no tra wi my!

Alo ka cja ka pi ta³u idzie do naj mniej sen so w ne go se kto ra 

go spo dar ki, dla te go, ¿e tam pra cu je 18% lud no œci

tworz¹c te 4% PKB w zwi¹zku z tym to jest jakaœ

aberracja w Unii. 

Jed nym s³owem, w mo men cie, kie dy siê po ja wi, bo

te raz do cho dzê do Tra kta tu, je ¿e li by³aby za akce pto wa -

na wspó l na wi zja Unii Eu ro pe j skiej za da nia, ja kie ten
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or ga nizm mia³by spe³niaæ, na przyk³ad: po li ty ka ob ron -

na, po li ty ka bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go, po li ty ka

ob ro ny na ro do wej to wte dy mo ¿e my mó wiæ o innym

bud¿ecie.

LKB: To robi aku rat.

JM: No nie. Ja aku rat je stem zwo len ni kiem tra kta tu.

Dla mnie by³a ¿e nuj¹ca sy tu a cja, kie dy wstaj¹c od sto³u

nego cja cyj ne go Pre mier Pol ski wy rwa wszy ki l ka set mi -

lio nów wy cho dzi i krzy czy: „yes, yes, yes”. W ja kiej on

sy tu a cji sta wia tego ne go cja to ra, któ ry mu da³ te pie -

ni¹dze?! Pan Za wi sza u¿y³ okre œle nia – no ja k by pan

kon trakt ne go cjo wa³ z in nym. Ja k bym wy ne go cjo wa³ le -

p szy kon trakt to w ¿y ciu bym siê pu b li cz nie nie przy z -

na³, ¿e zro bi³em ta m te go w ko nia, bo to prze cie¿ jest...

Jed nym s³owem...

AZ: Dla cze go pan s¹dzi, ¿e oni zo sta li zro bie ni w ko -

nia? Mó wiê o Nie mcach, oni nie maj¹ ta kie go uczu cia.

JM: Po wie dz my so bie szcze rze, je ¿e li prze zna cza my

pie ni¹dze na re a li za cjê wspó l nych ce lów uni j nych to

jest co in ne go, ale po wta rzam je sz cze raz – ja je stem

bied nym ku zy nem z pro win cji, przy cho dzê do mia sta,

ja nie chcê ja³mu ¿ ny, ja nie bêdê wyci¹ga³ rêkê do tego

¿e by œcie mi dali kawa³ek chle ba, ja chcê móc w tym mie -

œcie pra co waæ. Na to miast cie szyæ siê z tego, ¿e uda³o mi

siê dzi siaj wy ¿e braæ je sz cze pa rê set mi lio nów? Unia

daje nam ogro m ne pie ni¹dze i my ty l ko za bar dzo nie

wie my, co z tymi pie niê dz mi ro biæ. Przy naj mniej doty -

ch cza so wa po li ty ka fi nan so wa po li ty ka na sze go pa ñ -

stwa nie wska zu je na to ¿e… 

I na ko niec po wiem ty l ko jed no. Ja je stem szczê œli wy, 

¿e wes zli œmy do Unii, bo Unia na³o¿y³a do pe w ne go

sto p nia pe wien ka ga niec na za cho wa nia na szych

w³adz, kom p le t nie do ty ch czas irra cjo na l ny. Na

przyk³ad za kres po li ty ki, bo to siê tak ³ad nie na zy wa,

po moc pu b li cz na. Co za po moc pu b li cz na, to jest trans -

fer od efe kty w nych do nie efe kty w nych przed siê -

biorstw. I móg³bym wy mie niaæ mnó stwo oczy wi œcie.

I w zwi¹zku z tym, ja je stem gor¹cym zwo len ni kiem in -

te gra cji eu ro pe j skiej, bo przy no si ona zna cz nie wiê cej

ko rzy œci ni¿ ewen tu a l nych strat. Ona nie sie z sob¹ za -

gro ¿e nia. Za gro ¿e nia nie sie dla ko goœ, kto siê od po wie -

d nio nie przy go tu je na przyk³ad dla ko goœ ta kie go jak

my, kto na w³asne ¿y cze nie nie chce wejœæ do stre fy

Euro. Bo ja bym ro zu mia³ gdy by bo ga te pa ñ stwo o si l nej 

go spo da r ce nie chcia³o wejœæ do stre fy Euro, ale bied ne

pa ñ stwo, o s³abej go spo da r ce, je ¿e li nie chce wejœæ do

stre fy Euro to albo jest g³upie, albo gra cy ni cz nie. To

zna czy tak na pra wdê kryje siê za tym coœ innego.

Dziêkujê.

LKB: Dziê ku jê, mam nad zie jê, ¿e pa ñ stwo uz na li tê

dys ku sjê za in te re suj¹c¹. Za pra szam na ko lejn¹ dys ku -

sjê – tym ra zem od bê dzie siê w Pol skim In sty tu cie

Spraw Miê dzyna ro do wych.

(nie auto ryzo wa ne fra g men ty wy po wie dzi

– re da k cja Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski)

In styt ut Spraw Pu bliczn ych
ul. Szpi talna 5, lok. 22
00-031 War szawa, 
tel. +48 (22) 556 42 99
fax +48 (22) 556 42 62
e-mail: isp@isp.org.pl
www.isp.org.pl

Pol ski In styt ut Spraw Miêdzynarodowych
ul. Wa recka 1a
00-950 War szawa
tel. +48 (22) 556 80 00
fax +48 (22) 556 80 99
e-mail: pism@pism.pl
www.pism.pl


