Komunikat prasowy

Sopot, 28.09.2016

Gala otwarcia EFNI: przyszłość pracy zależy od przyszłości UE
- Wielkie i bogate branże przemysłowe, zatrudniające wiele milionów ludzi, upadają,
a każdego dnia powstają firmy nowych technologii, o podobnej lub większej
kapitalizacji, zatrudniające 10-krotnie mniej pracowników. W 2006 r., trzy największe
na świecie firmy jeśli chodzi o kapitalizację, to były GE, Gazprom i Exon. Dzisiaj trzy
największe firmy to Apple, Alphabet i Microsoft. To jest teraźniejszość. Jak na nią
reagujemy? Bardzo zachowawczo - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent
Konfederacji Lewiatan w czasie gali otwierającej

Europejskie Forum Nowych Idei

w Sopocie.
Jej zdaniem próbujemy wepchnąć te zmiany w stare rozwiązania, w stare systemy zabezpieczenia
społecznego, w obecne regulacje prawa pracy, w dogmaty konkurencyjności, na które świat nie
zwraca uwagi. To nie są dobre odpowiedzi.
W Sopocie już po raz szósty spotkało się około 1000 czołowych przedstawicieli świata biznesu,
polityków, ludzi nauki i kultury, z Polski i ze świata, aby dyskutować o przyszłości Europy. Temat
przewodni tegorocznej konferencji to „ Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki”.
Gości EFNI powitali Henryka Bochniarz, Emma Marcegaglia, prezydent, BusinessEurope, Jacek
Karnowski, prezydent Sopotu, Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI i Luigi
Lovaglio, prezes zarządu Pekao SA.
Prezydent BusinessEurope zwróciła uwagę, że przyszły wzrost gospodarczy, przyszła praca będą
zależały od tego, co wydarzy się w Unii Europejskiej, która musi się zmieniać, tzn. być bardziej
konkurencyjna, dzięki czemu przyspieszy wzrost gospodarczy i zwiększy się zatrudnienie. UE
potrzebny jest też bardziej elastyczny rynek pracy, wzmocnienie przemysłu, który będzie tworzył
więcej miejsc pracy, pobudzenie innowacji i ożywienie inwestycji.

Prezes Pekao SA Luigi Lovaglio podkreślał, że ważne jest, aby mieć dobrą i godną pracę, uczciwie
wynagradzaną. Jego zdaniem, niestety, nie zawsze poświęcamy wystarczająco dużo wysiłku, aby
poprawiać warunki pracy.
O pracy mówiła również Henryka Bochniarz, szefowa Lewiatana. Uznała, że dziś z pracą jest znacznie
lepiej: niskie bezrobocie, wyższa płaca minimalna, ubezpieczenie umów zleceń, minimalna stawka
godzinowa, nowe reguły zatrudniania na czas określony. Z pewnością z pracą jest lepiej niż z polityką.
To polska polityka jest chora. Ta choroba ma wiele ognisk na całym świecie i różna jest jej diagnoza:
kryzys demokracji, kryzys zaufania, separatyzm, nacjonalizm, obywatelska pasywność, polityczny
cynizm.
- Europa, jako wspólnota, sypie nam się w rękach, Polska rozpada się na dwa wrogie obozy.
Zagrożone są prawa i wolności obywatelskie, zagrożona jest wolność kultury, nowoczesność edukacji,
zagrożona jest gospodarka. Nie możemy omijać tych gorących tematów, będą nad nami wisiały
i trzeba je przegadać – dodała Henryka Bochniarz.
Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI przedstawił gościa specjalnego EFNI Fransa
Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który w swoim wystąpieniu
stwierdził, że najważniejszym zadaniem dla Europy jest poradzenie sobie z czwartą rewolucją
przemysłową, tak aby przyniosła ona korzyści wszystkim obywatelom. Ale także wzmacnianie
europejskiej solidarności i nie tworzenie nowych granic wewnątrz UE, bo to oznaczać będzie koniec
strefy Schengen, a tym samym jednolitego rynku.
Gość z Brukseli przekonywał, że mocno wierzy w praworządność. – Demokratyczne społeczeństwa
muszą szanować mniejszości. Większość nie może narzucać swoich praw mniejszości. Jeśli tak się
dzieje to demokracja zamienia się w tyranię. - Poszanowanie niezależnego sądownictwa jest
obowiązkiem każdego obywatela Europy. Komisja Europejska będzie wspierać instytucje, które
bronią wartości europejskich i nie wolno tego interpretować jako wtrącania się w wewnętrzne
sprawy danego państwa – powiedział Timmermans.
Uczestnikom EFNI odczytano również list od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym napisał, że warto
rozmawiać o pracy i problemach z nią związanych, m.in. niskich zarobkach w Polsce.
Partnerem gali otwarcia był Bank Pekao SA.

Przez najbliższe dwa dni przedstawiciele rządu, pracodawcy i związkowcy zastanawiać się będą nad
wyzwaniami, przed którymi stoi gospodarka w Polsce i Unii Europejskiej. System emerytalny,
ustawa o związkach zawodowych, ustawa o pracy tymczasowej czy mechanizmy dialogu
społecznego to największe punkty sporne, których rozstrzygnięcie może mieć kluczowe znaczenie
dla gospodarczej przyszłości Polski.
Uczestnicy EFNI będą jak zwykle przyglądać się największym europejskim wyzwaniom.
Nie zabraknie dyskusji o tym, co w tej chwili najbardziej elektryzuje Europę – m.in.
o migrantach, konsekwencjach wyników brytyjskiego referendum, europejskich finansach,
podziałach między zwolennikami silniejszej Unii i wzmacniania państw narodowych.
Równie istotne będą pytania dotyczące tempa cyfryzacji europejskiej gospodarki, wyzwań
klimatycznych, konkurencyjności wobec reszty świata.
W programie Forum znajdą się nie tylko sesje plenarne i panele, ale także debaty specjalne,
prezentacje raportów specjalnych oraz wydarzenia towarzyszące.
***
Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych
przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we
współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest
wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne.
Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 28-30 września w Sopocie, a jej hasło przewodnie to „Przyszłość pracy. Realia,
marzenia i mrzonki”.
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