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UCZESTNICY KONFERENCJI
„Inwestycje w polityce społecznej, nakłady i koszty zaniechań,
doświadczenia polskie i międzynarodowe”

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Inwestycje
w polityce społecznej, nakłady i koszty zaniechań, doświadczenia polskie i międzynarodowe”. To cenna i wyjątkowa
w swoim przesłaniu inicjatywa, w moim przekonaniu, poruszająca fundamentalny dla naszego kontynentu problem.
Nie mam wątpliwości, że w ostatnich latach popełniono duży błąd, postrzegając inwestycje społeczne
wyłącznie jako koszt. Zapomniano, że inwestycje te podnoszą kwalifikacje i umiejętności obywateli, zwiększają ich
szanse w społeczeństwie i na rynku pracy, a tym samym także dobrobyt, pobudzają wzrost gospodarczy i przyczyniają
się do tego, by Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie były silniejsze i bardziej konkurencyjne.
Wzmocnienie inwestycji społecznych przynosi korzystne rezultaty szczególnie w perspektywie średnioi długoterminowej. Dzięki nim oraz ulepszonej polityce społecznej można uzyskać ważne efekty nie tylko w dziedzinie
zatrudnienia. Konsekwentne wdrażanie polityki włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa przynoszą istotne korzyści
całemu społeczeństwu i sprzyjają pokojowi społecznemu i spójności społeczeństwa.
Inwestycje społeczne, oprócz skutków dla polityki rynku pracy, odgrywają także kluczową rolę we wzmacnianiu
spójności społecznej, we włączeniu społecznym oraz w walce z wykluczeniem i ubóstwem. Głęboki kryzys gospodarczy
w Europie dramatycznie pogorszył sytuację socjalną wielu ludzi. Aby przeciwdziałać dalszemu postępowaniu tego
zjawiska, bezwzględnie konieczne jest przeorientowanie polityki w kierunku zwiększania inwestycji społecznych.
Realizacja tego postulatu oczywiście kosztuje. Ale uważam, że dla dobra nas wszystkich warto to wyzwanie
podjąć i zwiększyć dochody publiczne, na przykład poprzez możliwość opodatkowania różnych rodzajów dochodów
i majątku, pobieranie podatku od transakcji finansowych, likwidację rajów podatkowych oraz walkę z oszustwami
podatkowymi.
Żałuję, że nie będę mógł wziąć udziału w konferencji osobiście. Jednakże gorąco popieram pomysł jej
organizacji i z niecierpliwością oczekuję wniosków. Inwestycje społeczne mają kluczowe znaczenie, jeśli chcemy
budować nasze społeczeństwo silniejsze, bardziej spójne i bardziej konkurencyjne. Stoimy obecnie przed takimi
wyzwaniami jak: wysoki stopień trudności finansowych, rosnące ubóstwo i wykluczenie społeczne, jak również
rekordowo wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży. Oprócz tych wyzwań istnieje problem starzenia się
społeczeństw i zmniejszania się liczebności populacji w wieku produkcyjnym, co wystawia na próbę stabilność
i adekwatność krajowych systemów społecznych.
Potrzeba nam okazji do wymiany poglądów, dyskusji i ciekawych konkluzji. Dzisiejsza konferencja tę szansę
daje i mam nadzieję, że stanie się ona źródłem rozwiązań problemów, przed którymi wszyscy stoimy.
Życząc owocnych rozmów, pozostaję
Z wyrazami szacunku,

