
ONET, PAP, TSz/23.02.2010 18:00, "To koniec naszej cywilizacji" 

 

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha, fot. PAPPAP 

W krajach Unii Europejskiej największym problemem jest niski przyrost naturalny - wynika z analiz 
ekspertów, którzy dyskutowali o przyszłości UE. - To koniec naszej cywilizacji - alarmował 
ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.  

- We Francji za kilkadziesiąt lat, zgodnie z raportem rządu tego kraju, będzie więcej muzułmanów niż 
chrześcijan - powiedział Sadowski podczas debaty "Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii 
Lizbońskiej", zorganizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. - Już dzisiaj, 
np. pod Paryżem i w innych miejscach Francji, widać całe enklawy (muzułmanów - red.), które nie 
asymilują się i są jednorodne etnicznie - podkreślił. W opinii Sadowskiego, rozwijająca się w Europie 
społeczność muzułmańska potrafi szybko i skutecznie korzystać z przywilejów, które dla imigrantów 
oferują kraje zachodniej Europy. Wskazał m.in. na niedawny raport rządu Wielkiej Brytanii, zgodnie z 
którym wielodzietne rodziny muzułmanów otrzymują od państwa więcej pieniędzy niż takie same 
wielodzietne rodziny angielskie. Zdaniem eksperta, zachodnią Europę stopniowo przejmują obce jej 
nacje, które nie są zainteresowane "ani kulturą europejską, ani związanymi z nią wartościami".- 
Oczywiście dzięki emigrantom Europa się niesamowicie rozwijała. Jednak ten proces tylko opóźnia to, 
z czym na razie żaden z rządów nie jest w stanie się zmierzyć (czyli z upadkiem rdzennych 
społeczeństw Europy - red.), gdyż jest jakby naruszeniem pewnego status quo społecznego, 
naruszeniem systemów emerytalnych, socjalnych i wielu innych przywilejów, które do tej pory były 
tak łaskawie rozdawane - tłumaczył. Według Sadowskiego, rozwiązaniem problemu demograficznego 
jest m.in. zwiększenie wolności gospodarczej, w tym zmiana modelu socjalnego, który w Europie 
został przyjęty po 1945 r. pod hasłami "państwa dobrobytu". - Utrzymanie tego modelu prowadzi 
naszą cywilizację do upadku - podkreślił ekonomista.  Jak tłumaczył współautor reformy emerytalnej 
z 1999 r. prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dobrobyt krajów Europy jest 
w dużej mierze ufundowany na przesuwaniu długu publicznego z jednych pokoleń na kolejne. - Na 
zasadzie: dzisiaj konsumujemy, a jutro zapłacimy. Tyle tylko, że kolejne pokolenia są mniej liczne od 
poprzednich, w związku z czym Europie w pewnym momencie będzie grozić bankructwo - tłumaczył 
ekonomista. Dodał, że "rolowanie długu publicznego" przypomina nielegalną piramidę finansową. 
Strategia Lizbońska to plan rozwoju dla Unii Europejskiej na lata 2000-2010, który zakłada, że UE w 
ciągu tych lat stanie się najszybciej rozwijającym się i najbardziej konkurencyjnym regionem na 
świecie. 
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W krajach Unii Europejskiej największym problemem jest niski przyrost naturalny - wynika z analiz 

ekspertów, którzy dyskutowali dziś o przyszłości UE. - To koniec naszej cywilizacji - alarmował 

ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. 

 
Ponieważ kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, Europie będzie kiedyś grozić bankructwo 

/sxc.hu 

- We Francji za kilkadziesiąt lat, zgodnie z raportem rządu tego kraju, będzie więcej muzułmanów niż 

chrześcijan - powiedział Sadowski podczas debaty "Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii 

Lizbońskiej", zorganizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. - Już dzisiaj, 

np. pod Paryżem i w innych miejscach Francji, widać całe enklawy (muzułmanów - red.), które nie 

asymilują się i są jednorodne etnicznie - podkreślił. 

W opinii Sadowskiego, rozwijająca się w Europie społeczność muzułmańska potrafi szybko 

i skutecznie korzystać z przywilejów, które dla imigrantów oferują kraje zachodniej Europy. Wskazał 

m.in. na niedawny raport rządu Wielkiej Brytanii, zgodnie z którym wielodzietne rodziny 

muzułmanów otrzymują od państwa więcej pieniędzy niż takie same wielodzietne rodziny angielskie. 

Zdaniem eksperta, zachodnią Europę stopniowo przejmują obce jej nacje, które nie są 

zainteresowane "ani kulturą europejską, ani związanymi z nią wartościami". 

- Oczywiście dzięki emigrantom Europa się niesamowicie rozwijała. Jednak ten proces tylko opóźnia 

to, z czym na razie żaden z rządów nie jest w stanie się zmierzyć, (czyli z upadkiem rdzennych 

społeczeństw Europy - red.), gdyż jest jakby naruszeniem pewnego status quo społecznego, 

naruszeniem systemów emerytalnych, socjalnych i wielu innych przywilejów, które do tej pory były 

tak łaskawie rozdawane - tłumaczył. 



Według Sadowskiego, rozwiązaniem problemu demograficznego jest m.in. zwiększenie wolności 

gospodarczej, w tym zmiana modelu socjalnego, który w Europie został przyjęty po 1945 r. pod 

hasłami "państwa dobrobytu". - Utrzymanie tego modelu prowadzi naszą cywilizację do upadku - 

podkreślił ekonomista. 

Jak tłumaczył współautor reformy emerytalnej z 1999 r. prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, dobrobyt krajów Europy jest w dużej mierze ufundowany na przesuwaniu 

długu publicznego z jednych pokoleń na kolejne. - Na zasadzie: dzisiaj konsumujemy, a jutro 

zapłacimy. Tyle tylko, że kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, w związku z czym Europie 

w pewnym momencie będzie grozić bankructwo - tłumaczył ekonomista. Dodał, że "rolowanie długu 

publicznego" przypomina nielegalną piramidę finansową. 

Strategia Lizbońska to plan rozwoju dla Unii Europejskiej na lata 2000-2010, który zakłada, że UE 

w ciągu tych lat stanie się najszybciej rozwijającym się i najbardziej konkurencyjnym regionem na 

świecie. 
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Europie grozi upadek 
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"We Francji za kilkadziesiąt lat, zgodnie z raportem rządu tego kraju, będzie więcej muzułmanów 
niż chrześcijan" - powiedział Sadowski podczas debaty "Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po 
Strategii Lizbońskiej", zorganizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. 
"Już dzisiaj, np. pod Paryżem i w innych miejscach Francji, widać całe enklawy (muzułmanów), 
które nie asymilują się i są jednorodne etnicznie" - podkreślił.  
W opinii Sadowskiego, rozwijająca się w Europie społeczność muzułmańska potrafi szybko i 
skutecznie korzystać z przywilejów, które dla imigrantów oferują kraje zachodniej Europy. 
Wskazał m.in. na niedawny raport rządu Wielkiej Brytanii, zgodnie z którym wielodzietne rodziny 
muzułmanów otrzymują od państwa więcej pieniędzy niż takie same wielodzietne rodziny 
angielskie.  

 
Zdaniem eksperta, zachodnią Europę stopniowo przejmują obce jej nacje, które nie są 
zainteresowane "ani kulturą europejską, ani związanymi z nią wartościami".  
"Oczywiście dzięki emigrantom Europa się niesamowicie rozwijała. Jednak ten proces tylko 
opóźnia to, z czym na razie żaden z rządów nie jest w stanie się zmierzyć, (czyli z upadkiem 
rdzennych społeczeństw Europy - PAP), gdyż jest jakby naruszeniem pewnego status quo 
społecznego, naruszeniem systemów emerytalnych, socjalnych i wielu innych przywilejów, które 
do tej pory były tak łaskawie rozdawane" - tłumaczył.  
Według Sadowskiego, rozwiązaniem problemu demograficznego jest m.in. zwiększenie wolności 
gospodarczej, w tym zmiana modelu socjalnego, który w Europie został przyjęty po 1945 r. pod 
hasłami "państwa dobrobytu". "Utrzymanie tego modelu prowadzi naszą cywilizację do upadku" 
- podkreślił ekonomista.  
Jak tłumaczył współautor reformy emerytalnej z 1999 r. prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, dobrobyt krajów Europy jest w dużej mierze ufundowany na 
przesuwaniu długu publicznego z jednych pokoleń na kolejne. "Na zasadzie: dzisiaj 
konsumujemy, a jutro zapłacimy. Tyle tylko, że kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, 
w związku z czym Europie w pewnym momencie będzie grozić bankructwo" - tłumaczył 
ekonomista. Dodał, że "rolowanie długu publicznego" przypomina nielegalną piramidę 
finansową.  



Strategia Lizbońska to plan rozwoju dla Unii Europejskiej na lata 2000-2010, który zakłada, że UE 
w ciągu tych lat stanie się najszybciej rozwijającym się i najbardziej konkurencyjnym regionem na 
świecie. 
 
 
 
SFORA.pl, Europa wymiera. To koniec naszej cywilizacji 

Fot. PAP/EPA  

Zobacz, dlaczego stracimy władzę nad Starym Kontynentem. 

W krajach UE największym problemem jest niski przyrost naturalny. To koniec naszej cywilizacji - 
alarmują specjaliści z Centrum im. Adama Smitha. 

We Francji już za kilkadziesiąt lat będzie więcej muzułmanów niż chrześcijan, a w Wielkiej Brytanii 
wielodzietne rodziny muzułmanów otrzymują od państwa więcej pieniędzy niż rodziny angielskie. 

CO CZWARTY CZŁOWIEK TO MUZUŁMANIN >> 

Społeczność muzułmańska potrafi szybko i skutecznie korzystać z przywilejów, które oferują kraje 
zachodniej Europy - uważa Andrzej Sadowski, ekonomista.  

Specjaliści uważają, że zachodnią Europę przejmują obce nacje, które nie są zainteresowane "ani 
kulturą europejską, ani związanymi z nią wartościami".  

Utrzymanie tego modelu socjalnego prowadzi nas do upadku - podkreślają. 

http://www.sfora.pl/Co-czwarty-czlowiek-to-muzulmanin-a12392


Wiadomości24  IAR  

Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii Lizbońskiej 

IAR | Wczoraj 17:53, aktualizacja: 2010-02-23 17:53:12  

Przyjęta w 2000 roku Strategia Lizbońska, która zakładała, że Europa przegoni technologicznie 
Stany Zjednoczone, zakończyła się niepowodzeniem - tak 10-lecie działania strategii oceniają polscy 
naukowcy i ekonomiści.  

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się debata Forum Europejskiego "Niespełnione 

marzenia, czyli krajobraz po Strategii Lizbońskiej".Za największą porażkę Strategii Lizbońskiej profesor 

Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk i były minister nauki uważa wydatki na naukę w Unii 

Europejskiej. Stanowią one dzisiaj średnio około 1,9 procent mimo iż strategia przewidywała w roku 

2010 osiągnięcie poziomu 3 procent PKB. Przez te 10 lat - odliczając nawet ostatnie lata kryzysowe - 

finansowanie badań naukowych w Europie w ogóle się nie zwiększyło. Kraje azjatyckie szybko się 

rozwijające przeznaczają na ten cel już więcej niż Europa. To jest tragedia" - alarmuje profesor 

Kleiber. 

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej, poprzez inwestycje w badania naukowe, uzyskane miały 

także zostać nowe miejsca pracy. Andrzej Sadowski - wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha 

uważa, że przyczyną niepowodzenia Strategii Lizbońskiej jest bardzo słabe przywództwo polityczne w 

Unii Europejskiej."Bardzo trudno osiągać tak ambitne cele mając ewidentnie słabe przywództwo. 

Kiedyś Napoleon zauważył , że armia baranów dowodzona przez lwa wygra, ale nie wygra armia lwów 

dowodzona przez barana" - podsumował Andrzej Sadowski. Profesor Marek Góra ze Szkoły Głównej 

Handlowej dostrzega jednak pewne pozytywy płynące ze Strategii Lizbońskiej. Samo sformułowanie 

tych celów i próba ich osiągania w istotny sposób wpłynęły na sposób myślenia Europejczyków o tym, 

od czego zależy nasz rozwój" - powiedział profesor Góra. Celem Strategii Lizbońskiej, przyjętej na 10 

lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na 

świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia opierała się przede wszystkim na 

założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą na 

szeroko zakrojonych badaniach naukowych zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało 

się stać głównym motorem rozwoju. Strategię Lizbońską zastąpi nowy plan UE2020. Ma on zwiększyć 

zatrudnienie i wzrost gospodarczy w Europie, koncentrując się na inwestycjach w badania i 

innowację, gospodarkę zieloną i opartą na wiedzy. 

 

Gazeta.pl, Eksperci alarmują: Europa wymiera. "To koniec naszej cywilizacji" 

mar, PAP, 2010-02-23, ostatnia aktualizacja 2010-02-23 17:49  

W krajach Unii Europejskiej największym problemem jest niski przyrost naturalny - wynika z analiz 

ekspertów, którzy we wtorek dyskutowali o przyszłości UE. - To koniec naszej cywilizacji - 

alarmował ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.  

http://www.wiadomosci24.pl/


 
 

Fot. AP  
Młode francuskie muzułmanki protestują przeciwko zakazowi noszenia w szkołach... 

ZOBACZ TAKŻE 
 Europa przechodzi na islam   
 W roku 2050 będzie nas ponad dziewięć miliardów   
 Europa się kurczy   

- We Francji za kilkadziesiąt lat, zgodnie z raportem rządu tego kraju, będzie więcej muzułmanów niż 

chrześcijan - powiedział Sadowski podczas debaty "Niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii 

Lizbońskiej", zorganizowanej przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. - Już dzisiaj, 

np. pod Paryżem i w innych miejscach Francji, widać całe enklawy (muzułmanów), które nie asymilują 

się i są jednorodne etnicznie - podkreślił. W opinii Sadowskiego, rozwijająca się w Europie 

społeczność muzułmańska potrafi szybko i skutecznie korzystać z przywilejów, które dla imigrantów 

oferują kraje zachodniej Europy. Wskazał m.in. na niedawny raport rządu Wielkiej Brytanii, zgodnie z 

którym wielodzietne rodziny muzułmanów otrzymują od państwa więcej pieniędzy niż takie same 

wielodzietne rodziny angielskie. 

Zdaniem eksperta, zachodnią Europę stopniowo przejmują obce jej nacje, które nie są 

zainteresowane "ani kulturą europejską, ani związanymi z nią wartościami". "Utrzymanie tego 

modelu socjalnego prowadzi nas do upadku"- Oczywiście dzięki emigrantom Europa się 

niesamowicie rozwijała. Jednak ten proces tylko opóźnia to, z czym na razie żaden z rządów nie jest w 

stanie się zmierzyć, (czyli z upadkiem rdzennych społeczeństw Europy), gdyż jest jakby naruszeniem 

pewnego status quo społecznego, naruszeniem systemów emerytalnych, socjalnych i wielu innych 

przywilejów, które do tej pory były tak łaskawie rozdawane - tłumaczył. Według Sadowskiego, 

rozwiązaniem problemu demograficznego jest m.in. zwiększenie wolności gospodarczej, w tym 

zmiana modelu socjalnego, który w Europie został przyjęty po 1945 r. pod hasłami "państwa 

dobrobytu". - Utrzymanie tego modelu prowadzi naszą cywilizację do upadku - podkreślił 

ekonomista. 

Jak tłumaczył współautor reformy emerytalnej z 1999 r. prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, dobrobyt krajów Europy jest w dużej mierze ufundowany na przesuwaniu 

długu publicznego z jednych pokoleń na kolejne. - Na zasadzie: dzisiaj konsumujemy, a jutro 

zapłacimy. Tyle tylko, że kolejne pokolenia są mniej liczne od poprzednich, w związku z czym Europie 

w pewnym momencie będzie grozić bankructwo - tłumaczył ekonomista. Dodał, że "rolowanie długu 

publicznego" przypomina nielegalną piramidę finansową. Strategia Lizbońska to plan rozwoju dla Unii 

Europejskiej na lata 2000-2010, który zakłada, że UE w ciągu tych lat stanie się najszybciej 

rozwijającym się i najbardziej konkurencyjnym regionem na świecie 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/3292000,80269,2025608.html?back=/Wiadomosci/1,80269,7594270,eksperci_alarmuja__europa_wymiera___to_koniec_naszej.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/3292000,80269,2025608.html?back=/Wiadomosci/1,80269,7594270,eksperci_alarmuja__europa_wymiera___to_koniec_naszej.html
http://wyborcza.pl/1,76842,7412735,Europa_przechodzi_na_islam.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,6923100,W_roku_2050_bedzie_nas_ponad_dziewiec_miliardow.html
http://wyborcza.pl/1,76842,5635004,Europa_sie_kurczy.html

