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European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe 

– EuroMemo Group – 

 

Jak řešit mnohočetné evropské krize:  Agenda pro 

ekonomickou transformaci, solidaritu a rozvoj 

– EuroMemorandum 2016 – 

 

1. Nedávný makroekonomický vývoj, politika a alternativy pro hospodářský růst a zaměstnanost 

Současné hospodářské oživení v Evropě je stále slabé a vratké, i nadále se potýkáme s vyhlídkou na 
velice pomalý růst a vysokou nezaměstnanost. I když výroba ve většině zemí opět roste, v 
jihoevropských a některých východoevropských členských státech hluboce zaostává za úrovní z roku 
2007. Potřebujeme silný makroekonomický stimul, který by povzbudil růst a zaměstnanost. I když se 
díky tzv. kvantitativnímu uvolňování (quantitative easing) zvýšila aktivita v měnové politice, v 
současném makroekonomickém klimatu s nízkými očekáváními a slabou poptávkou tato iniciativa 
potřebný růst nepřinese. Pozitivní impuls ze stejných důvodů neposkytne ani tzv. "Junckerův plán." I 
když uplatňování Paktu stability a růstu představuje určitý pokrok, tento krok pouze ztlumí fiskální 
tlak na země v krizi, namísto aby zajistil zásadní ozdravení rozpočtů. 

Potřebujeme koordinovanou fiskální expanzi. Tato expanze by se měla zaměřit na zvýšení 
zaměstnanosti prostřednictvím podpory ekologicky žádoucích a genderově-senzitivních investic, 
zatímco škrty v sociálních výdajích musí být ukončeny. Jednotná měna musí být kombinována s 
účinnou federální rozpočtovou politikou, která bude schopna zmírnit případný ekonomický propad 
na federální, národní a regionální úrovni. Tím se zefektivní transfer mezi bohatšími a chudými regiony 
v Evropě. Tato rozpočtová politika by měla být založena na silném a progresivním daňovém systému, 
jakož i na celoevropském sociálním pojištěním v nezaměstnanosti, které by se stalo důležitým 
automatickým stabilizátorem. Regionální a strukturální politika EU by měla být posílena a rozšířena, a 
to zejména prostřednictvím podpory veřejných a soukromých investic, které by financovala  Evropská 
investiční banka a které by se zaměřovaly především na pomoc deficitním členským státům a vůbec 
státům s nižšími příjmy. 

2. Problém demokratického deficitu 

V lednu 2015, po opakovaném neúspěchu takzvaných „úsporných programů", které měly zničující vliv 
na hospodářský výkonnost a zaměstnanost, řečtí voliči zvolili novou vládu pod vedením politické 
strany SYRIZA. Ta se snažila dosáhnout „čestného kompromisu" s evropskými institucemi, ale v 
průběhu rozhovorů se oficiální evropské stanovisko utvrdilo na restriktivních podmínkách, 
obsažených již v předchozích tzv. Memorandech. V červenci 2015 řecký premiér Tsipras souhlasil s 
obzvláště přísnými podmínkami nového úvěru. Ačkoli mnoho zástupců SYRIZy tuto dohodu odmítalo, 
strana v zářijových volbách uspěla a udržela si parlamentní většinu. Je sice nepravděpodobné, že 
Řecko bude moci tuto dohodu splnit. Přísné podmínky jsou však zamyšleny především jako varování 
pro ty, kteří by si dovolili oponovat neoliberálnímu pořádku.   

Vývoj v Řecku poukazuje na rozšiřující se demokratický deficit v EU. Podřízení  hospodářské politiky 
„ústavním pravidlům“ v EU odhaluje skutečnost, že této hospodářská politika byla fakticky vyjmuta ze 
sféry demokratické diskuse a kolektivního rozhodování. Tak například „stav nouze" legitimizuje 
právní akty, které porušují ústavní zákony periferních států eurozóny, a zároveň přenášejí 
rozhodovací moc na zástupce nevolených institucí, jako je Evropská centrální banka a její dvojčata 
'Euro summity' a 'Euroskupinu', které postupují podle nepsaných pravidel. Rovněž návrhy obsažené v 
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tzv. 'Zprávě pěti prezidentů', přes deklarovanou snahu o větší prosperitu a solidaritu v Evropě, slouží 
především k posílení technokratického charakteru evropské administrativy. 

Úsilí regulovat hospodářskou politiku prostřednictvím ústavních pravidel je známkou hlubokého 
strachu z demokracie ze strany vládnoucích elit v EU. Pro většinu občanů nicméně demokracie může 
být nejen pozitivní politickou, ale i ekonomickou silou. Silný demokratický konsensus může snížit 
ekonomickou nejistotu. Veřejné investice jsou potřebné proto, aby EU demonstrovala své odhodlání 
prosazovat demokraticky schválené priority a dostát závazkům vůči veřejnosti. Jako dva příklady 
těchto demokraticky schválených priorit lze uvést přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a 
hospodářskou konvergenci zemí s nízkými příjmy s úrovní EU. 

3. Migrace, trh práce a demografické změny v EU 

Dramatické obrazy tisíců uprchlíků snažících se dostat se do EU šokoval evropské občany a rozdělil 
Evropu v otázce, jak se s touto situací vypořádat. Neustávající migrace vyvolává otázku, do jaké míry 
jsou migranti ekonomicky potřební. Přitom existuje značně množství důkazů, že v dlouhodobé 
perspektivě mají migranti pozitivní dopad na ekonomiku hostitelských států, a že možnost migrace je 
samozřejmě prospěšná pro samotné migranty. 

Migrační politika na úrovni EU se řídí především potřebami trhu práce v rámci jednotného 
evropského trhu. Princip „svobody pohybu“  jak byl zakotven v Maastrichtské smlouvě, a později také 
v schengenské dohodě, je jádrem politických nástrojů ke kontrole migrace a cestování občanů EU i 
třetích zemí. "Svoboda pohybu" a rovné zacházení jsou zásadními principy „fungování Evropské 
unie," nicméně evropská legislativa podmiňuje tento pohyb tím, že se občané EU nesmějí stát 
„zátěží" pro  hostitelskou zemi. 

Současná debata o právech migrantů na sociální ochranu v celé EU se týká solidarity a předefinování 
hranic evropského sociálního prostoru. Projekt měnové unie, aniž by měl svůj protějšek ve fiskální 
unii a fiskální solidaritě, odhalil problémy zemí s rozdílnou hospodářskou strukturou: pokračující krize 
v Řecku je jen jedním příkladem podobných rozporů. Fiskální solidarita by mohla pomoci Evropské 
unii překonat současnou krizi. Evropa solidarity (namísto Evropy úspor (austerity)) má taky lepší 
předpoklady k tomu, aby mohla poskytnout účinnou pomoc uprchlíkům z válkou sužovaných zemí na 
Blízkém východě a v Africe, a zároveň úspěšně čelit anti-imigračním populistickým postojům. 
Evropská unie se musí postavit za zásadu „volného pohybu osob“, protože ta je asi jedinou oblastí, 
kde se Evropa bezprostředně dotýká občanů a kde se lze přímo setkat s kulturní rozmanitostí a 
skutečným evropským občanstvím , které, doufejme, zůstane založené na integraci  a inkluzi.  

4. Nezaměstnanost mládeže v EU 

Ačkoliv je sociální krize v EU komplexní – postihuje všechny formy sociálního zabezpečení a všechny 
aspekty politiky zaměstnanosti – zaměří se letos EuroMemorandum na nezaměstnanost mládeže. Jde 
o jeden z nejzávažnějších problémů, kterým EU čelí a který jasně ukazuje, jak evropské elity selhávají 
v uskutečňování dlouhodobě udržitelné politiky. I když se nezaměstnanost mladých lidí zvýšila v celé 
EU (Německo je tady jedinou výjimkou), nejhorší nezaměstnanost mladých je v zemích podrobených 
„úsporné“ (austerity) politice tzv. Trojky. Rychlý nárůst v ukazatelích NEET (ukazatel „mladí lidé mimo 
systém vzdělávání, zaměstnání anebo jiného výcviku") poukazují nato, ze kromě nezaměstnaných 
existují miliony ekonomicky neaktivních mladých lidí s malým nebo žádným spojením se světem 
práce. Tento problém je naléhavější pro věkovou skupinu mezi 25 a 34 lety než pro skupinu mezi 16 a 
24 lety. Tzv. záruka pro mládež, kterou zavedla minulá Evropská komise, byla správným, ale velice 
výjimečným opatřením v oblasti evropské sociální politiky. Její financování v nejhůře postižených 
zemích je však zcela nedostatečné. Jak v případě nezaměstnanosti mládeže, tak v celé oblasti sociální 
politiky je třeba převrátit priority. Priority sociální politiky by měly být zakotveny v sociálních právech, 
zatímco pravidla hospodářské soutěže jakož i veřejných financí by se měla orientovat  na cíle sociální 
politiky.  
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5. Úkoly zahraničně-obchodní politiky EU: TTIP a Východní partnerství  

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) není jen pouhou úmluvou o zahraničním 
obchodu, ale souborem předpisů týkajících se zásadních společenských hodnot. Jedná se o systém, 
který ovlivní předpisy na všech úrovních řízení, a udělí zvláštní výsady zahraničním investorům 
prostřednictvím tzv. ISDS (mechanismus řešení  sporů mezi investory a státem). Nedemokratický 
způsob, jakým se TTIP projednává, včetně privilegování určitých zájmových skupin a nedostatečné 
transparentnosti, vyvolal proti této smlouvě značný odpor. Evropská komise reagovala tím, že zjistila 
určitou omezenou transparentnosti a zdánlivě zrevidovala ISDS.  Ve skutečnosti však tato opatření 
neřeší klíčové problémy. „Nová obchodní politika“ Evropské komise sice slibuje nové hodnoty v 
obchodní politice EU, ale v skutečnosti si pouze klade za cíl rozšířit „koalici ochotných“ k dalekosáhlé 
liberalizaci a deregulaci, kterou preferují bohaté země. V souhře s Evropským programem na 
zjednodušení právního prostředí (Better Regulation) z roku 2015, TTIP přispěje k dalšímu oslabení, 
zpoždění a či dokonce zablokování regulací tržního prostředí ještě předtím, než tyto vůbec budou 
moci být projednány Evropským parlamentem a Radou. Na regulace je navíc v těchto mechanismech 
nahlíženo především jako na opatření zvyšující náklady na podnikání, přičemž jejich výhody, které 
jsou násobkem nákladu, nejsou dostatečně zohledněny. V klíčových oblastech přitom Kanadsko-
evropská smlouva o zahraničním obchodu (CETA) jde ještě dále než TTIP a proto by neměla být 
přijata. Souhlas s privatizací veřejných služeb a zákaz veřejných nákupů pro místní rozvoj jsou jedním 
z mnoha škodlivých prvků, které obě smlouvy obsahují. TTIP by také mohl být fatální ránou pro 
evropskou integraci: jednotný evropský trh by se rozředil v trhu transatlantickém, což by trvale 
oslabilo evropskou hospodářskou integraci. Místo toho se zde navrhuje alternativní pojetí obchodní 
politiky EU, jež by mělo posílit jak evropský sociální model tak i takový mezinárodní ekonomický řád, 
jenž by spočíval na vzájemném respektu a spolupráci.  S tím souvisí také podpora rozvoj 
alternativních tzv. „osvědčených regulačních postupů“ (good regulatory practices). 

Východní partnerství (VP) dále rozšíří asymetrické vztahy EU k jejím východním sousedům, povede k 
de-industrializaci východoevropských zemí, a  prohloubí rozpory v Evropě a EU. Dohody o přidružení 
mohou zasáhnout Rusko na dostatečně citlivém místě, aby vedly k reakcím s nepředvídatelnými 
důsledky.  Naléhavě potřebujeme alternativní VP, které přispěje k sociálně a ekologicky udržitelnému 
rozvoji a podpoří dynamický regionální rozvoj.  

 

The full text of the EuroMemorandum draws on discussions and papers presented at the 21st 

Workshop on Alternative Economic Policy in Europe, organised by the EuroMemo Group, from 24-26 

September 2015 in Roskilde, Denmark.  
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