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PROC.

Do takiego poziomu wzrosła
w lutym stopa bezrobocia.
W styczniu wynosiła 14,2 proc.
Według danych resortu pracy
pod koniec lutego
bezrobotnych
było 2 337 369.

ka „oczekiwania, że ktoś powie, co trzeba
zrobić”. I znowu – gdyby tak nagle dziś
to się zadziało, zmieniło właśnie w taki
sposób, to liczba z okładki nie byłaby
tylko pomysłem, ale realnym planem.
Te 100 tys. nowych miejsc pracy to nie jest
jakaś abstrakcja. Już raz się udało. Jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi
o rynek usług. Nie tylko dlatego, że jesteśmy tani. Ale również z powodu kompetencji. Nas, Polaków. Warto więc znów
zawalczyć. Bo niby dlaczego nie możemy
być liderem?

Widzi nam się

„Sytuacja w gospodarce
strefy euro powinna się
stopniowo poprawiać
w dalszej części

tego
roku”.

—— Cezary Szymanek, redaktor naczelny
„Bloomberg Businessweek Polska”

Mario Draghi,
prezes EBC

ZDJĘCIE: WALDEMAR KOMPAŁA

Nie robią, bo albo im się nie chce, albo
nie potrafią. A często jedno i drugie.
To nie odkrywcza, acz smutna diagnoza stanu administracji w Polsce. Pierwszy z brzegu dowód: polskie firmy mają
6 tys. tzw. obowiązków informacyjnych.
Lista została sporządzona dobre kilka lat
temu. Gdyby je wszystkie nagle dziś zlikwidować, zarobilibyśmy ok. 80 mld zł.
Tymczasem do tej pory udało się ową listę
skrócić o… 12 pozycji. I tak mógłbym pisać
przez wiele kolejnych stron. Sypać przykładami jak z rękawa. Przykładami braku
zdrowego rozsądku. Bo wbrew pozorom
w wielu wypadkach, aby było lepiej, nie
potrzeba jakichś wielkich systemowych
zmian. Wystarczą bowiem dwa kilogramy zdrowego rozsądku, garść dobrej woli
i choćby szczypta pozytywnego myślenia.
I wyrzucenie z listy „składników” urzędni-
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Urzędnicy
nie robią,
bo nie muszą
i nie potraﬁą.

7

Poganiacz mułów

Gdyby Jarosław Gowin został
zdymisjonowany, deregulacja
poszłaby w odstawkę?
Jarosław Gowin odegrał w projekcie
deregulacji kluczową rolę. Bez jego
determinacji z jednej strony i wsparcia
premiera z drugiej deregulacji
zawodów po prostu by nie było.
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Ale teraz projekt żyje własnym życiem,
cieszy się niezwykłym poparciem,
zarówno społecznym, jak i politycznym.
Trudno byłoby go już zatrzymać.
Być może byłyby jakieś problemy
z trzecią transzą zawodów, która
jeszcze nie wyszła z Ministerstwa
Sprawiedliwości, gdzie np. jest rzecznik

Urzędnicy nie patrzą na
swoje działania od strony
gospodarczej, bo nikt im
nie kazał tego robić.

patentowy. Ale i tak większość pracy
już wykonaliśmy.
Nie ma Pan poczucia, że to wszystko
dzieje się za wolno? W ubiegłym
roku było wielkie halo wokół
deregulacji, protesty, przedłużające
się negocjacje. A później jak zwykle
– cisza. I teraz nie ma nic.
Projekt ustawy z pierwszą listą zawodów przygotowaliśmy w trzy miesiące.
Wielki kawał pracy w bardzo krótkim
czasie. Ale niestety, projekty tworzone
w ministerstwach trafiają później w tryby procesu legislacyjne-
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Z Mirosławem Barszczem,
doradcą ministra
sprawiedliwości, rozmawia
Cezary Szymanek.
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