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Ekonomiści Europejscy na rzecz Alternatywnej Polityki Ekonomicznej w Europie  

- Grupa EuroMemo - 

Pogłębiające się podziały w Europie i potrzeba 

radykalnej alternatywy dla polityki UE  

– EuroMemorandum 2014 –  

 

Streszczenie  

Wprowadzenie  

Unia Europejska (UE) zmierza do wyjścia z recesji, ale część Europy jest nękana sytuacją podobną 
depresji: w peryferyjnych krajach strefy euro bezrobocie jest wyjątkowo wysokie i nie oczekuje się 
jego znaczącego spadku w najbliższej przyszłości. Ostra polityka oszczędnościowa doprowadziła do 
pogłębiającej się polaryzacji społecznej w Europie i do procesu restrukturyzacji przemysłowej,  
w wyniku której pozycja Niemiec i pozostałych krajów Północy wzmocniła się, natomiast potencjał 
produkcyjny w Europie Południowej jest osłabiany. Kryzys doprowadził także do znacznej zmiany  
w podziale dochodów. W większości krajów spoza rdzenia strefy euro płace obniżyły się,  
a szczególnie silnie w krajach peryferyjnych strefy euro oraz większości krajów Europy Środkowo 
Wschodniej. Jednocześnie hierarchia między państwami członkowskimi stała się bardziej smukła, ze 
wzmocniona pozycją Niemiec i pozostałych państw Północy, a osłabioną pozycją państw Południa  
i szerokim zakresem polityki ekonomicznej skutecznie dyktowanej przez Brukselę. Działania Komisji 
Europejskiej nadal charakteryzują się deficytem demokracji i brakiem przejrzystości. Podstawowe 
decyzje podejmowane są na zamkniętych posiedzeniach, których uczestnicy nie odpowiadają ani 
przed parlamentami krajowymi, ani przed Parlamentem Europejskim, natomiast pozostają pod 
znacznym wpływem silnych lobby biznesowych. W wielu krajach partie prawicowe – a w niektórych 
neofaszystowskie – zdołały zbić kapitał polityczny na powszechnym niezadowoleniu z Unii 
Europejskiej i polityki narzucanej państwom członkowskim przez Brukselę.  
 
1. Polityka fiskalna i pieniężna 

Recesja ekonomiczna w UE zmierza do końca, ale produkcja jest nadal poniżej poziomu z 2008 r.  
a sytuacja jest wysoce zróżnicowana z uwagi na wysokie bezrobocie i zmniejszone płace realne  
w wielu krajach. Ostry kryzys finansowy został powstrzymany, lecz system finansowy pozostaje 
bardzo kruchy a banki w rzeczywistości zredukowały w 2013 r. udzielanie kredytów. Wysoce 
restrykcyjna polityka fiskalna, narzucona wielu państwom członkowskim, jeszcze bardziej utrudniła 
osiągnięcie rygorystycznych celów w zakresie deficytu. Podczas gdy EBC stabilizował banki za pomocą 
około 1 biliona euro bezwarunkowych trzyletnich pożyczek, to udzielanie pożyczek rządom jest nadal 
zabronione. Biorąc pod uwagę ścisłe przestrzeganie przez UE zasad neoklasycznych, należy się 
spodziewać, ze cały ciężar dostosowania spadnie na płace. W niektórych krajach płace realne już 
zaczęły spadać, co napędza siły deflacyjne, ogarniające znaczną część Europy. Zamiast na 
drastycznych oszczędnościach, polityka państwa powinna skupiać się na wspieraniu zatrudnienia na 
stanowiskach pożądanych ze społecznego i ekologicznego punktu widzenia. Negatywny wpływ cięć 
wydatków publicznych powinien się skończyć, a publiczne szkolnictwo i usługi zdrowotne powinny 
być wzmocnione. Wyższy poziom wydatków powinien być finansowany poprzez uchylenie 
wielokrotnych cięć w opodatkowaniu dokonanych w ostatnich 20 latach. Aby polityka budżetowa na 
szczeblu europejskim miała znaczący wpływ na produkcję i zatrudnienie, budżet UE powinien być 
zwiększony do 5% unijnego PKB. Finansowanie deficytów budżetowych na poziomie krajowym 
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powinno być uwspólnione poprzez wprowadzenie do obiegu wspólnie emitowanych euroobligacji, 
tak by spekulanci nie mogli żerować na słabszych krajach. W niektórych krajach istniejący dług 
publiczny jest nie do utrzymania; nie da się go w pełni spłacić i powinien być przedmiotem audytu 
zadłużenia w celu ustalenia, które długi są uzasadnione, a które powinny być anulowane. Niesłabnąca 
presja na obniżanie płac powinna być zastąpiona pobudzaniem do powszechnego stosowania umów 
zbiorowych. Regularny wzrost płac może przyczyniać się do przezwyciężenia słabości popytu 
wewnętrznego w Europie, jak również sprzyjać większej sprawiedliwości społecznej. W celu 
zwalczenia bezrobocia i stworzenia warunków, w których życie ludzkie nie jest zdominowane przez 
pracę zarobkową, normalny tydzień pracy powinien być skrócony do 30 godzin bez obniżenia 
wynagrodzenia.  
 
2. Polityka finansowa i bankowa  

Pięć lat po bankructwie Lehman Brothers, kryzys finansowy i bankowy w UE jest nierozwiązany.  
W większości krajów UE system bankowy jest nadal kruchy mimo olbrzymiego zastrzyku płynności 
dostarczonego przez EBC. W niektórych krajach, np. w Hiszpanii sytuacja sektora bankowego jest 
bardzo krytyczna. W połowie 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała Unię Bankową (UB) jako 
nowy europejski projekt rozwiązania kryzysu. Jednak mimo swojej ambitnej struktury, UB nie zmienia 
dominującego paradygmatu w UE. Reformy, proponowane w raporcie Liikanena o strukturze 
bankowej wzmacniają rolę banków uniwersalnych w UE zamiast naciskać na ścisłe rozdzielenie 
bankowości detalicznej i inwestycyjnej. Reformy stawiają również pytania o demokrację i sposób 
sprawowania władzy w UE, ponieważ zwiększają one rolę EBC, który odpowiada za jednolity 
mechanizm nadzoru bankowego. Ale to EBC jest częściowo odpowiedzialny za głębokość kryzysu 
zadłużenia publicznego w strefie euro, ponieważ odmawia  bezpośredniego kredytowania rządów na 
pierwotnym rynku obligacji. Na spowolnienie i słabość reform finansowych silny wpływ miało także 
lobby finansowe, które zdołało nie dopuścić do skutecznej regulacji. Instytucje europejskie powinny 
przyjąć jasny cel ograniczenia wagi finansów w gospodarce. Działalność spekulacyjna powinna być 
zabroniona. Banki detaliczne muszą być odizolowane od rynków finansowych i powinny skupiać się 
na swojej podstawowym zadaniu: kredytowaniu sektora niefinansowego. Dyrektywa Komisji  
w sprawie podatku od transakcji finansowych musi być szybko wdrożona. EBC powinien być poddany 
skutecznej demokratycznej kontroli i dawać priorytet celom społecznym i ekologicznym.  
 
3. Sprawowanie władzy w UE  

Wejście w życie Traktatu o stabilności, koordynacji i sprawowaniu władzy i „Dwupaku” dyrektyw 
oznacza, że polityka ekonomiczna w krajach strefy euro podlega obecnie wszechstronnej centralnej 
kontroli. Mimo że wpływ parlamentów państw członkowskich na politykę ekonomiczną został 
radykalnie zmniejszony, to nie nastąpił odpowiedni wzrost wpływu Parlamentu Europejskiego. 
Mnożenie prymitywnych arytmetycznych limitów wydatków i pożyczek rządowych okaże się zapewne 
równie dysfunkcjonalne, jak niemal zawsze były tego rodzaju operacje w przeszłości. Te nadmiernie 
uproszczone zasady są wyrazem braku zaufania do demokracji i przeceniania zdolności procesów 
rynkowych do stabilizowania życia gospodarczego. Retoryka konkurencyjności, którą posługują się 
liderzy UE dla usprawiedliwienia zarówno ogólnie restrykcyjnego podejścia do polityki ekonomicznej, 
jaki i ogromnej presji na słabsze państwa członkowskie, służy również ograniczaniu demokratycznej 
kontroli nad gospodarką. Prawne ograniczenia polityki ekonomicznej są teraz tak ostre, że skuteczna, 
alternatywna polityka wymagać będzie albo uchylenia tych nowych środków sprawowania władzy, 
albo ich wyraźne podporządkowanie innym priorytetom: zatrudnieniu, równowadze ekologicznej i 
sprawiedliwości społecznej.  
 
4. Opodatkowanie  

Ekonomiczne i polityczne znaczenie opodatkowania stało się jeszcze bardziej oczywiste, gdy kryzys 
Europy mocniej odcisnął swoje piętno na finansach większości państw UE i życiu ich obywateli. 
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Globalne i regionalne grupy wsparcia, zajmujące się kwestiami sprawiedliwości podatkowej  
 fiskalnej, zyskują szerokie zainteresowanie w europejskich społeczeństwach obywatelskich, 
wzmocnione przez ujawnienie szerzącego się unikania płacenia podatków przez globalne korporacje  
i bogatych ludzi. W odpowiedzi zarówno na rosnące oburzenie europejskich obywateli na wielką 
skalę uchylania się od obowiązków podatkowych, jak i ubytek dochodów podatkowych z powodu 
recesji i stagnacji, rządy europejskie położyły dużo większy nacisk na zapobieganie unikaniu 
podatków i „nieuczciwej konkurencji podatkowej”. Komisja Europejska, silnie zachęcana przez 
Parlament Europejski, zatwierdziła zestaw reform podatkowych skierowanych na zwiększenie 
przejrzystości transgranicznych kwestii podatkowych. Reformy te obejmują wymianę informacji  
w związku z Europejską Dyrektywą w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności, 
ustanowienie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz – w strefie 
euro – podatek od transakcji finansowych. Choć takie inicjatywy są mile widziane w bezładnym 
krajobrazie europejskich systemów podatkowych, to nie wystarczają do położenia kresu polityce 
osiągania korzyści kosztem sąsiadów, kontynuowanej w czasie obecnego kryzysu. Nie przyczynią się 
również do odwrócenia rosnących nierówności dochodowych i ubóstwa w Europie. Tylko radykalna, 
obejmująca wszystkie państwa UE, harmonizacja podatków bezpośrednich na zasadzie 
progresywności, zniesienie systemów podatku liniowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz 
konwergencja stawek podatkowych w skali Europy zapewni zachowanie w regionie kultury 
społecznej solidarności.  
 
5. Zatrudnienie i polityka społeczna  

Kryzys finansowy i gospodarczy ma dla wielu ludzi w Europie głęboko regresywne skutki społeczne: 
wysokie bezrobocie, ubóstwo a nawet brak perspektyw życiowych dla wielu młodych ludzi. Zgodnie  
z najnowszymi danymi UE jedna czwarta ludności UE żyje w ubóstwie a jedna ósma siły roboczej jest 
bezrobotna. Szczególnie zatrważający jest poziom bezrobocia młodzieży: jedna czwarta w UE jako 
całości, a w dotkniętych kryzysem krajach Południa, Grecji, Hiszpanii i Włoszech, osiąga on połowę 
lub jedną trzecią. Wysokie bezrobocie i ubóstwo osłabiły siłę przetargową siły roboczej w stosunku do 
pracodawców, co znajduje swój wyraz w bardziej niepewnych warunkach zatrudnienia: jedna piąta 
umów o pracę w UE to umowy na czas określony, a umowy krótkookresowe i wymuszone 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy wzrosły od początku kryzysu. UE nie zdołała 
zapewnić środków niezbędnych do złagodzenia wpływu ubóstwa i bezrobocia młodzieży. Jej własne 
instytucje, takie jak Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji 
Społecznej, nie zdołały monitorować i zaoferować pomoc tym krajom członkowskim, w których coraz 
bardziej nasilają się społeczne skutki kryzysu ekonomicznego. Instytucje UE powinny niezwłocznie 
ocenić społeczne skutki cięć wydatków wymuszonych na państwach członkowskich. Następnie 
powinny udzielić wsparcia w podstawowych obszarach, w szczególności w opiece zdrowotnej oraz 
zapewnić udzielenie pomocy dla dzieci i młodych ludzi, których szczególnie dotyka bezrobocie  
i ubóstwo. W celu ochrony pracujących przed rosnącym przypływem niepewnych warunków 
zatrudnienia, należy pilnie rozszerzyć świadczenia społeczne w ramach programów ubezpieczeń 
społecznych na wszystkich pracujących, niezależnie od typu umowy. UE powinna także zainicjować 
programy legislacyjne mające na celu dostosowanie prawa pracy do szybko zmieniającego się rynku 
pracy.  
 
6. Polityka przemysłowa  

Komisja Europejska zaczyna uznawać pilność polityki przemysłowej w Europie. Jednak jej propozycje 
pozostają ograniczone do wąskich ram polityki konkurencji nastawionej wyłącznie na osiąganie 
krótkookresowych celów rynkowych. Tymczasem sytuacja wymaga polityki alternatywnej, która łączy 
długookresowy cel rozwoju przemysłu z troską o transformację społeczno-ekologiczną. Powinna ona 
obejmować sześć głównych wymiarów: (1) ogólnoeuropejski plan inwestycji w rekonstrukcję 
społeczno-ekologiczną w celu pobudzenia europejskiego popytu; (2) odrobienie olbrzymiego ubytku 
potencjału przemysłowego Europy; (3) pilne dążenie do rozwoju nowych działalności gospodarczych, 
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przyjaznych środowisku naturalnemu, opartych na wiedzy, wymagających wysokich kwalifikacji  
i zapewniających wysokie płace; (4) odwrócenie masowej prywatyzacji ostatnich dekad i znaczące 
wsparcie sektora publicznego dla nowych działalności na szczeblu UE, krajowym, regionalnych  
i lokalnym; (5) ustanowienie nowego trendu ku innemu rodzajowi „bezpieczeństwa”, związanego  
z rozbrojeniem, większą spójnością i zmniejszonymi nierównowagami w obrębie UE i poszczególnych 
krajów; (6) stworzenie gruntownie nowej polityki wdrażania ekologicznej transformacji Europy. 
Konkretne działania, na które mogłaby być zorientowana polityka przemysłowa nowego typu 
obejmują: (a) ochronę środowiska poprzez energię odnawialną; (b) kreowanie i upowszechnianie 
wiedzy, stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych [ICT] oraz działalności opartych na 
sieci internetowej; (c) działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad 
osobami starszymi i chorymi; (d) wspieranie inicjatyw w zakresie społecznie i ekologicznie 
przyjaznych rozwiązań problemów wyżywienia, mobilności, budownictwa, energii, wody i odpadów.  
 
7. Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne UE i USA  

W ostatnich latach UE negocjowała liczne dwustronne porozumienia handlowe. Ich zwieńczeniem 
było ogłoszenie na początku 2013 r., że UE i USA zgodziły się przystąpić do negocjacji w sprawie 
dwustronnego porozumienie handlowego, tzw. Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego  
i Inwestycyjnego (TTIP). Proponowane porozumienie ma nie tylko obniżyć cła między dwoma 
największymi na świecie blokami handlowymi; jego głównym celem jest rozmontowanie i/lub 
harmonizacja regulacji w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa żywności, norm produktów i norm 
technicznych, usług finansowych, ochrony praw własności intelektualnej oraz zamówień publicznych. 
Centralnym zagadnieniem będzie również liberalizacja i ochrona inwestycji. Komisja Europejska, na 
podstawie zleconych badań twierdzi, że ten układ pobudzi wzrost i tworzenie miejsc pracy w UE. 
Argumenty ekonomiczne przemawiające za TTIP są jednak nieprzekonujące. Korzyści dochodowe są 
szacowane poniżej 1% unijnego PKB i mają pojawiać się stopniowo w ciągu 10-letniego okresu 
przejściowego. Zwiększone bezrobocie i koszty dostosowania do liberalizacji handlu są całkowicie 
bagatelizowane lub niedostrzegane. Deregulacja towarzysząca układowi handlowemu będzie 
zagrażać zdrowiu publicznemu, prawom pracowniczym i ochronie konsumenta. Proponowane 
rozwiązywanie sporów między inwestorem a państwem będzie uprzywilejowywać prawa inwestora 
w stosunku do autonomii polityki publicznej państwa. TTIP jest niczym więcej niż frontalnym atakiem 
na demokratyczne podejmowanie decyzji w UE. Pilnie potrzebna jest gruntowna rewizja 
proponowanego programu negocjacji. W tej chwili jest wielce wątpliwe czy porozumienie handlowe 
przyniesie obywatelom UE jakiekolwiek korzyści ekonomiczne i społeczne. Kompleksowa ocena 
programu negocjacji, obejmująca szczegółowe zbadanie wielu krytycznych kwestii i radykalne 
zerwanie z panującym brakiem przejrzystości, są koniecznymi, pierwszymi krokami ku bardzo 
potrzebnej demokratycznej debacie o TTIP.  

 
Translated from English by Wlodzimierz Dymarski 

 

 

The full text of the EuroMemorandum draws on discussions and papers presented at the 19th 
Workshop on Alternative Economic Policy in Europe, organised by the EuroMemo Group, from 20-22 
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