Kreowanie
postêpu
Rozmowa z Zygmuntem Berdychowskim,
przewodniczącym XVI Forum Ekonomicznego
w Krynicy Zdroju
Jaka jest rola Forum Ekonomicznego?
– Naszą rolą jest inspirowanie i przygotowywanie
rozmowy. Staramy się ułatwiać dialog między
krajami starej i nowej Europy. Staramy się służyć
przepływowi informacji, który umożliwia szybsze
transformacje ustrojowe i prawne. Dzisiaj wzór
do naśladowania nie przepływa jednostronnie, nie
ma jednego kierunku przepływu. W wielu sytuacjach uczymy się od naszych partnerów, od krajów starej Europy, ale w równie wielu wypadkach
pokazujemy tym krajom, jak rozwiązać problemy, z którymi się zmagają. Nie monitorujemy
czy w jakimś kraju wprowadzane są zmiany. Co
roku publikujemy raporty, które są przygotowywane przez naukowców obserwujących wszystko
co się dzieje na obszarze transformacji. Z naszej
perspektywy najważniejsze jest dobre przygotowanie Forum, stworzenie warunków do rozmowy
tym, którzy decydują o zmianach.
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W tym roku 4 seminaria będą poświęcone przebudowie systemu ochrony zdrowia

Czy opieka zdrowotna będzie tematem
na Forum?
– Opieka zdrowotna była już tematem na Forum
wielokrotnie. Co roku są wydarzenia, które związane są z przebudową systemu ochrony zdrowia.
Również w bieżącym roku przynajmniej 4 seminaria poświęcone są temu tematowi.
Czego dokładnie dotyczy motto tegorocznego
Forum Ekonomicznego – Europejskie wyzwania – Pytanie o nową tożsamość Europy?
– Pytanie o nową tożsamość Europy to pytanie,
które musimy sobie zadać w dwóch wymiarach.
Po pierwsze, w jaki sposób, jak szybko i w jakim
zakresie odchodzić od europejskiego modelu socjalnego, który stanowił podstawę rozwoju gospodarczego w krajach starej Europy, a który w dniu
dzisiejszym nie daje żadnych szans tym krajom
na sprostanie globalnej konkurencji zwłaszcza jeśli
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chodzi o konkurencję ze strony gospodarki, przemysłu amerykańskiego i azjatyckiego. Drugi wymiar, to w jaki sposób i w jakiej kolejności można
i należy rozszerzać Unię Europejską. Jest to pytanie polityczne: czy Unia może być dalej rozszerzana, czy nie? Jeżeli tak, to czy powinna być rozszerzana o takie kraje, jak Rosja, Mołdawia, Ukraina
i Białoruś, czy o takie kraje, jak Turcja, Izrael i Algieria? To jest pytanie o kontekst cywilizacyjny
i kulturowy dalszego rozszerzania.
Jakie znaczenie ma Forum Ekonomicznego
w naszym regionie?
– Prawie zawsze, kiedy przyjmowane są nowoczesne rozwiązania legislacyjne w poszczególnych
krajach, kiedy akceptuje się nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, kiedy podejmowane są reformy, które sytuują te kraje w czołówce europejskiej, jednym z ojców tego sukcesu jest Forum
Ekonomiczne. Ten postęp kreuje się nie tylko
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w krajach starej Europy, ale równie ważne jest to,
w jaki sposób w Polsce, Estonii, Słowacji
i na Ukrainie przyjmowane są ważne rozstrzygnięcia dotyczące opieki zdrowotnej, systemu emerytalnego, opieki socjalnej.
Jakie rozwiązania są dziećmi Forum?
– Jeżeli jesteśmy organizatorami takich debat,
jakich wcześniej nie było, jeżeli jesteśmy kreatorami dyskusji o nowych, ważnych sprawach,
które muszą być poruszane, to w efekcie jesteśmy ojcami ważnych reform i dużych sukcesów.
Przykładami są słowackie rozwiązanie systemu
podatkowego, polski system emerytalny czy estońskie, litewskie i łotewskie rozwiązania funkcjonowania administracji publicznej.
Rozmawia³ Kamil Pi¹tek

Mened¿er Zdrowia jest patronem medialnym
XVI Forum Ekonomicznego

