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Streszczenie 
 

1.  Rok 2005 dodał do długo doświadczanej ekonomicznej słabości i regresu społecznego  

w UE jasny obraz oczywistego kryzysu sensowności i politycznej akceptacji dotychczasowej 

polityki ze strony dużej części społeczeństwa Unii. Reakcją instytucji europejskich było 

stwierdzenie, że „czas na refleksję”. Tak refleksja mogłaby być pomocna, gdyby polegała na 

krytycznej analizie sedna porażki polityki ekonomicznej i społecznej, sił i interesów za nimi 

stojących oraz gdyby zaowocowała poszukiwaniem kierunków gruntownych zmian tych 

polityk. Natomiast będzie ona stratą czasu a jej rezultaty będą destrukcyjne, jeśli jej celem 

miałoby być lepsze „wyjaśnienie” i zaprezentowanie społeczeństwu bieżącej polityki w celu 

uzyskania szerszej akceptacji. Należy się obawiać, że Komisja Europejska tak właśnie zamie-

rza ukierunkować zbliżającą się debatę.  

 

2.  W rozwoju ekonomicznym i społecznym w UE wyraźnie można zauważyć zakończenie 

okresu słabego ożywienia, spadek stóp wzrostu, któremu towarzyszy rosnące bezrobocie  

i znów malejący udział płac w dochodzie narodowym, co świadczy o dalszym pogłębianiu się 

nierówności w Europie. Ten negatywny obraz makroekonomiczny jest w dużym stopniu wy-

nikiem słabej kondycji gospodarek Niemiec i Włoch, bowiem w pozostałych krajach sytuacja 

jest dużo lepsza. Szczególnie silny spadek udziału płac w dochodzie narodowym na rzecz 

udziału zysków spowodował, że realny popyt krajowy w Niemczech w 2005 r. jest mniejszy 

niż w roku 2000. Ubóstwo, a w szczególności ubóstwo dzieci w UE, jest średnio ciągle na 

nieakceptowalnie wysokim poziomie z wyjątkiem krajów skandynawskich. Szczególnie 

skandaliczne są wskaźniki ubóstwa w Wielkiej Brytanii.  

 

3. Komisja Europejska wyjaśniła porażkę Strategii Lizbońskiej z 2000 r. wskazując nadmier-

nie ambitne cele i nadmiernie skomplikowaną strukturę programu. Interpretuje ona również 

falę krytyki i odrzucenie projektu konstytucji europejskiej we Francji i Holandii jako sprzeciw 

zwykłych obywateli wobec koncepcji państwa ponadnarodowego trzymającego twardą ręką 

tradycyjne narodowe systemy opieki społecznej. Pozorując umiar instytucje europejskie 

zamierzają teraz zastosować nowy rodzaj europejskiego minimalizmu:  
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Po pierwsze, ogłosiły one nową wersję programu lizbońskiego, „nowe partnerstwo dla wzro-

stu i tworzenia miejsc pracy”, która jest znacznie mniej ambitna, ma mniej celów i standar-

dów, i koncentruje się niemal wyłącznie na wzroście i miejscach pracy. Społeczna jakość 

miejsc pracy i kwestia bezpieczeństwa wzrostu dla środowiska są w tym programie 

zepchnięte na jeszcze dalszy plan niż poprzednio.  

 

Po drugie, deklarują one zamiar ograniczenia biurokracji i zredukowania liczby europejskich 

przepisów i klauzul w interesie obywateli. Samo w sobie usunięcie biurokracji może być mile 

widziane w teorii, w praktyce zawiera ono atak na standardy ochrony zdrowia i środowiska.  

 

Po trzecie, inny ważny aspekt europejskiego minimalizmu znajduje odzwierciedlenie  

w determinacji, by jeszcze bardziej zmniejszyć już i tak o wiele za mały budżet europejski, 

rzekomo dla zmniejszenia obciążenia podatkowego obywateli.  

 

To co pozostaje po takiej korekcie „nadmiernie ambitnych wizji dla Europy, to wiara  

w otwarty rynek, deregulację, konkurencję i elastyczność. W rzeczywistości nowe umiarko-

wanie w bieżącej minimalistycznej polityce odzwierciedla i wzmacnia zasadniczy program 

neoliberalizmu.  

 

4. W przeciwieństwie do zawężania perspektywy dla rozwoju europejskiego my proponujemy 

rozszerzyć tę perspektywę i wzmocnić ambicje europejskiej strategii rozwoju. Mamy na myśli 

z jednej strony rozszerzenie zakresu strategii tak, aby obejmowała ona i traktowała jako jed-

nakowo ważne wszystkie trzy perspektywy: ekonomiczną, społeczną i ekologiczną oraz by 

ustanowić równowagę między ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi wymiarami 

życia społecznego i integracji europejskiej. Z drugiej strony, dla polityki ekonomicznej 

oznacza to poszerzenie i wzmocnienie zestawu środków i instrumentów, co powinno obej-

mować bardziej intensywną interwencję makroekonomiczna i strukturalną, surowsze przepisy 

dla kapitału i szerszy zasięg sektora publicznego.  

 

5.  Pełne zatrudnienie powinno pozostać celem strategii a jego osiągnięciu powinny służyć 

następujące instrumenty:  

- duży program inwestycji publicznych, rzędu 1% PKB Unii, przede wszystkim w obszary 

restrukturyzacji ekologicznej;  
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- rozszerzenie zatrudnienia w sferze publicznej: w usługach, edukacji, usługach komunal-

nych i sieciowych;  

- ponowienie próby redukcji czasu pracy.  

 

6.  UE powinna wzmocnić swoją politykę społeczną i w tym celu:  

- wzmocnić narzędzia i środki finansowe do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

w UE,  

- wspierać wdrażanie minimalnych (zróżnicowanych) standardów dobrobytu społecznego  

w całej Unii, ustanawiając bezwzględne bariery dla prób obniżania istniejących standar-

dów,  

- wykorzystać otwarte metody koordynacji dla wspierania systemu emerytalnego typu redy-

strybucyjnego (pay-as-you-go), który zapewnia godziwy poziom życia ludzi starszych.  

 

7. W odpowiedzi na rosnące koszty tradycyjnej energii i w celu powstrzymania globalnego 

ocieplenia, UE powinna działać bardziej proaktywnie, by promować nowy reżim energe-

tyczny, którego podstawą są głównie odnawialne źródła energii (energia słoneczna)  

 

8. Warunkiem koniecznym podjęcia stosownych inicjatyw dla realizacji powyższych celów 

jest znaczne zwiększenie wielkości budżetu europejskiego z równoczesnym zapewnieniem 

demokratycznych procedur i przejrzystości. Proponujemy zwiększać stopniowo poziom bu-

dżetu europejskiego, stanowiący obecnie nieco ponad 1% europejskiego PKB, o 0,5 punktu 

procentowego rocznie, aż do poziomu 5% PKB. Równocześnie zreformowana powinna 

zostać baza dochodów tego budżetu, tak by głównym ich źródłem stał się progresywny poda-

tek dochodowy zależny od wielkości PKB.  

 

9. UE powinna przygotować zbliżające się ministerialne spotkanie Światowej Organizacji 

Handlu w Hongkongu przyjmując jako główny cel taką zmianę zakresu negocjacji Układu 

Ogólnego w Sprawie Handlu Usługami (GATS), by obejmowały one pełne poszanowanie 

krajowych regulacji dotyczących usług, położenie kresu decydującej roli Organu ds. Roz-

strzygania Sporów (DSB) oraz wyłączenie sektora publicznego z ram GATS.  
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Wprowadzenie 

 
W roku 2005 przyniósł dwa wydarzenia o odmiennych skutkach dla dalszego rozwoju UE, 

ujawniając dwie strony obecnego procesu europejskiego Z jednej strony wiosenne spotkanie 

na szczycie w Brukseli zdecydowało zapoczątkować „nowe partnerstwo dla wzrostu i miejsc 

pracy”. Jest to zasadniczo oczyszczone wydanie nieudanej dotąd strategii lizbońskiej z 2000 r. 

Koncentruje się ono na jeszcze dalej idącej liberalizacji rynków i pozostawia na uboczu 

aspekty społeczne i ekologiczne. Ten swoisty restart odzwierciedla upór neoliberalnego 

wzorca polityki i wpływowych sił za nim stojących. Nie przetnie on błędnego koła niskiego 

wzrostu, wysokiego bezrobocia i rosnącej społecznej nierówności. Z drugiej strony pierwsza 

połowa 2005 r. przyniosła falę otwartej krytyki i sprzeciwu wobec tego wzorca polityki, co 

zmusiło Komisję i Szczyt do czasowego kroku wstecz, jeśli chodzi o projekt dyrektywy doty-

czącej usług, a zakończyło się odrzuceniem projektu Traktatu o Konstytucji dla Europy  

w referendach we Francji i Holandii. Sukces tej krytyki ukazuje przede wszystkim formowa-

nie się i powolny wzrost siły nowych ruchów społecznych walczących o bardziej otwartą 

dyskusję, demokrację i reformy w interesie większości ludzi.  

 

Komisja Europejska zareagowała na oczywisty kryzys polityczny UE oznajmiając, że nastał 

„czas na refleksję”. Równocześnie jednak kontynuuje ona realizację swego neoliberalnego 

programu z nie mniejszą niż dotychczas determinacją. Wygląda na to, że zadeklarowana 

refleksja ma służyć jedynie lepszemu wyjaśnieniu, usprawiedliwieniu i dalszemu tolerowaniu 

polityki, która okazała się ekonomicznie nieudana, społecznie i ekologicznie szkodliwa, i nie-

akceptowalna. Naszym natomiast zdaniem, wszechstronna i głęboka refleksja powinna pole-

gać na krytycznej analizie przebiegu rozwoju ekonomicznego i społecznego, ocenie podstaw  

i rezultatów stosowanej polityki instytucji europejskich jak również interesów i sił za nią 

stojących, oraz zbadaniu możliwości alternatyw wobec tej polityki. W obliczu obecnego 

kryzysu podstawą koniecznej refleksji nie powinna być chęć jej utrzymania, lecz dążenie do 

zmiany. Z takim przekonaniem przedstawiamy następujące analizy i propozycje. 
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1. Rozwój ekonomiczny i społeczny w UE 
 

1.1. Porażka Strategii Lizbońskiej – skutki makroekonomiczne 

Ogólna charakterystyka sytuacji – słaby wzrost, wysokie bezrobocie 

Rozwój makroekonomiczny w rozszerzonej Unii, który wykazywał umiarkowane ożywienie 

w 2004 r., pozostawał słaby w roku bieżącym. Najbardziej niepokojącym tego skutkiem jest 

bezrobocie w UE-25, które w końcu okresu ożywienia pozostawało na poziomie 8,7%, to jest 

wyższym niż w czasie kryzysu roku 2001, podczas gdy stopa wzrostu zatrudnienia utrzymy-

wała się w UE poniżej 1% średnio rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat. Jak widać na rys. 1, po 

obniżeniu się ogólnej stopy wzrostu PKB w latach 2002 i 2003, późniejsze ożywienie nie 

spowodowało nawet jej powrotu do poziomu z 2001 r.  

 Rys. 1.  Wzrost PKB w UE-12, UE-15 & UE-25 (zmiany roczne w % )

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
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2001 2002 2003 2004 2005
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GDP EU-12
GDP EU-15
GDP EU-25

 
 

Co się tyczy składowych wzrostu (zob. tab.1), eksport w 2004 r. zwiększył się znacznie wraz 

z przyspieszeniem gospodarki światowej, szczególnie w USA. Również inwestycje, po 

zmniejszeniu się w latach 2002-2003, ożywiły się, choć nie tak bardzo jak oczekiwano biorąc 

pod uwagę, że większość środków polityki – ulgi podatkowe, elastyczność rynku pracy  

i ograniczenie wzrostu płac, integracja rynku dóbr i usług – skierowana była na tworzenie 

przyjaznego inwestycjom otoczenia. Konsumpcja prywatna nadal stanowiła słaby bodziec dla 

wzrostu, podobnie jak konsumpcja publiczna, która szła raczej z prądem, niż pod prąd.  
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Tabela 1.  
Składowe wzrostu PKB w UE (roczna zmiana w %)  

 
 UE-25 UE-15 
 1991-

2000 
2001 2002 2003 2004 2005 1991-

2000 
2001 2002 2003 2004 2005

PKB b.d. 1.9 1.2 1.2 2.4 1.5 2.2 1.9 1.1 1.1 2.3 1.4 
Konsumpcja 
prywatna 

b.d. 2.0 1.6 1.6 2.1 1.6 2.1 2.0 1.5 1.4 2.0 1.5 

Konsumpcja 
publiczna 

b.d. 2.1 2.9 2.1 1.3 1.2 1.8 2.1 2.9 2.1 1.4 1.2 

Inwestycje b.d. 0.5 -1.2 0.8 3.0 2.3 2.2 0.5 -1.3 0.7 2.8 2.1 
Eksport b.d. 3.8 2.2 2.4 7.8 4.2 7,0 3.3 1.8 1.6 6.8 3.9 
Import b.d. 1.7 1.6 4.1 8.0 4.2 6.5 1.4 1.3 3.5 7.5 4.1 
2005 r.: wielkości szacunkowe; b.d. brak danych   
Źródło: European Commission, Economic Forecasts Autumn 2005, Statistical Annex.  

 

Przeciętna stopa inflacji w UE, mimo ogólnego zastoju gospodarczego, wzrosła w 2004 r do 

2,1%, głównie z powodu wysokich cen ropy naftowej. Wynagrodzenie realne na jednego 

zatrudnionego wzrastało między rokiem 2001 a 2005 średnio o zaledwie 0,8% rocznie.  

W rezultacie udział płac w PKB dalej zmniejszał się. Jego przewidywana wielkość w UE-25 

w końcu 2005 wynieść ma 67,4% w porównaniu z 68,3% w 2000 r. 

 

Podsumowując można stwierdzić, że od roku 2000 zmiany makroekonomiczne w UE szły  

w kierunku przeciwnym do wytyczonego w Programie Lizbońskim, który ustalił strategiczne 

cele Unii do 2010 r. Zamiast stawać się „najbardziej konkurencyjną gospodarką świata”, UE 

staje się maruderem – ponosząc przy tym wielki koszt społeczny. Główną tego przyczyną jest 

nieustanne negowanie przez politykę ekonomiczną UE roli łącznego popytu w ożywieniu 

gospodarki, co widać na przykład w ograniczeniach nałożonych przez Pakt na Rzecz Stabil-

ności i Wzrostu. Mimo że zarówno Program Lizboński jak i Pakt na Rzecz Stabilności  

i Wzrostu były przedmiotem rewizji wiosną 2005 r., nie można oczekiwać takiej ich reformy, 

która zmieniłaby ustalony kierunek gospodarki UE, ponieważ poprawki nie naruszają pod-

stawowej struktury i fundamentalnych koncepcji neoliberalnych.  

 

Niemcy i Włochy: wielcy maruderzy  

Słabość ogólnych wyników gospodarczych UE jest w znacznym stopniu spowodowana roz-

wojem sytuacji w dwóch krajach członkowskich, na które łącznie przypada ponad jedna trze-

cia PKB UE: w Niemczech i Włoszech (zob. tab. 2). Gospodarka tych pierwszych cierpi 

przede wszystkim z powodu kurczenia się popytu wewnętrznego, ta druga – z powodu 
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zmniejszającej się przewagi konkurencyjnej. W obu przypadkach teoria i polityka tzw. domi-

nującego nurtu szuka rozwiązań w coraz większej elastyczności rynku pracy oraz w innych 

restrykcyjnych środkach.  

 

Tabela 2 
Niemcy, Włochy i UE-25: Rozwój makroekonomiczny  

(stopy zmian w %) 
2005 (szacunek) 2001-05 (średnie)  

UE-25 Niemcy Włochy EU-25 Niemcy Włochy
PKB 1.5 0.8 0.2 1.6 0.7 0.78
Popyt wewnętrzny 1.6 -0.3 0.7 1.6 -0.3 1.1
- konsumpcja prywatna 1.6 -0.1 1.0 1.8 0.4 0.9
- konsumpcja publiczna 1.2 -0,1 1,0 1.9 0.0 2,0
- inwestycje ogółem 2.3 -0.5 -0.8 1.1 -2.2 0.5
Eksport 4.2 6.2 0.0 4.1 5.8 -0.0
Przeciętne realne wynagro-
dzenie pracownika 

0.3 -1.8 0.9 0.8
(UE-15)

0.1 0.5

Saldo obrotów bieżących  
(w % PKB) 

-0.3 3.8 -1.2 0.0 2.4 -0.6

Realny jednostkowy koszt 
pracy 

-0.1 -1.2 0.9 -0.7 -0.2 2.5

Relatywny jednostkowy 
koszt pracy 

-1.4 -2.7 1.3 -0.7 -2.0 1.1

Udział płac (% PKB) 67.4 64.4 67.9 68.1 66.1 67.8
Źródło: European Commission, Economic Forecasts Autumn 2005, Statistical Annex. Obliczenia własne. 

 

Niemcy – w ciągu ostatnich pięciu lat – miały tempo wzrostu mniejsze niż połowa tempa  

UE-25 a popyt wewnętrzny w 2005 r. jest w ujęciu realnym mniejszy niż w 2000 r. Główną 

tego przyczyną jest słaby wzrost wynagrodzeń, który sprowadził wzrost konsumpcji prywat-

nej niemal do zera i do jednej szóstej tempa UE. Jedynym czynnikiem podtrzymującym 

gospodarkę niemiecką jest silna pozycja eksportu rosnącego szybciej niż w całej UE.  

W 2005 r. niemiecka nadwyżka rachunku obrotów bieżących osiąga 3,8% PKB, tj. 86 miliar-

dów € w bieżących cenach rynkowych, podczas gdy ogólny rachunek obrotów bieżących UE 

wykazuje deficyt 0,3% PKB czyli -59,6 miliarda €. Tak więc ten sam czynnik który utrzy-

muje gospodarkę niemiecką na powierzchni – choć nie jest w stanie zrekompensować słabo-

ści popytu wewnętrznego – powoduje równocześnie znaczne zachwianie równowagi w ra-

mach UE. Aby stawić czoło tej nierównowadze, konieczna byłaby dobrze ukierunkowana 

polityka strukturalna. Takiej jednak nie widać.  

Problemy gospodarki włoskiej również nie są nowe. W sektorze przemysłowym wystąpiła 

silna deindustrializacja wyrażająca się znikaniem wielkich firm i całych sektorów przy cał-
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kowitym braku aktywnej polityki przemysłowej. W ostatnich latach rdzeń włoskiego przemy-

słu przetwórczego, tj. dystrykty przemysłowe, również ucierpiały z powodu rewaluacji euro  

i konkurencji azjatyckiej. Co się tyczy długu publicznego, to jego źródeł należy upatrywać nie 

tylko w rozrzutności rządu w latach osiemdziesiątych, ale również w decyzji Banku Central-

nego ustalalającej stopę procentową na poziomie na tyle wysokim, by sprzyjała napływowi 

kapitału. W latach dziewięćdziesiątych dążenie do wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej 

(EUM) osłabiło gospodarkę jeszcze bardziej a olbrzymia fala prywatyzacji oznaczała, że 

państwo straciło firmy i banki, które mogły pomóc stworzyć ramy długookresowej polityki 

strukturalnej dla unowocześnienia specjalizacji sektorowej. W tych warunkach jedynymi 

czynnikami dostosowania, jakie pozostały w gestii zarówno rządów prawicowych jak i lewi-

cowych, były: państwo dobrobytu, rynek pracy oraz presja na pracowników.  

 

Nowe kraje członkowskie: silny wzrost i znaczne różnice  

W ciągu ostatnich kilku lat rozwój gospodarczy w nowych krajach członkowskich charakte-

ryzował się silnym ogólnym wzrostem, niewielkim postępem w zatrudnieniu i znacznymi 

różnicami między tymi krajami.  

 

Od 2002 r. wzrost gospodarczy w nowych państwach członkowskich był – z nielicznymi wy-

jątkami – średnio dwa razy szybszy niż w starych państwach członkowskich. Ze względu jed-

nak na niewielkie relatywnie rozmiary gospodarek nowych państw członkowskich te niezwy-

kle dobre wyniki podniosły ogólne tempo wzrostu UE-25 zaledwie o jedną dziesiątą punktu 

procentowego w porównaniu z tempem starej UE-15. To wysokie tempo wzrostu gospo-

darczego w UE-10 jest głównie rezultatem polityki dyslokacji i relokacji zachodnioeuropej-

skich firm ponadnarodowych. Nie przyniosło to jednak istotnego wzrostu zatrudnienia ani 

znacznego obniżenia bezrobocia. Stopy bezrobocia utrzymywały się na niezwykle wysokim 

poziomie, zwłaszcza w Polsce i Słowacji (odpowiednio: 17,5% i 15,2% w sierpniu 2005 r.).  

 

Jeśli chodzi o podział dochodu, to nierówności w nowych krajach członkowskich są podobne 

do tych w UE-25. Podczas gdy trzy kraje (Słowenia, Węgry i Czechy) znajdują się na samym 

końcu rankingu według współczynnika Giniego, to pięć innych (Estonia, Łotwa, Słowacja, 

Polska i Litwa) należy do dziewiątki krajów z najwyższymi wartościami tego współczynnika. 

Warto zauważyć, że nierówność mierzona współczynnikiem Giniego jest największa w tych 

nowych krajach członkowskich, które wprowadziły już jedną stawkę podatku od dochodów 
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osobistych (państwa bałtyckie) lub w których progresja podatkowa dotyczy w praktyce bar-

dzo małej części podatników (jak w Polsce, gdzie obejmuje ona zaledwie 5,5% podatników).  

 

Mimo że wszystkie dziesięć krajów ma deficyty w obrotach bieżących, to różnice ich wyso-

kości są olbrzymie: od mniej niż 1% (Słowenia i Słowacja) do ponad 13% PKB (Estonia).  

W większości krajów w ostatnich latach nie występowała wyraźna tendencja zmian tego 

wskaźnika. Wyjątek stanowią Polska, Estonia i Węgry. W Polsce wskaźnik deficytu obrotów 

bieżących zmniejszał się stopniowo z 7,6% w 1999 r. do 1,5% w 2004 r., podczas gdy  

w dwóch pozostałych krajach nastąpił jego wzrost (z 5,3% do 13,2% w Estonii i z 5,1% do 

9,0% na Węgrzech w okresie 1999-2003). Generalną przyczyną takiego wzrostu deficytu 

obrotów bieżących jest fakt że kraje te, stosując neoliberalną politykę pod naciskiem najpierw 

Banku Światowego i MFW a później UE, straciły znaczną część swojego wewnętrznego  

i zagranicznego rynku zbytu, ponieważ ich firmy nie były zdolne konkurować z zachodnimi 

firmami ponadnarodowymi.  

 

Różnice występują również w poziomie inflacji. Wszystkie krajach poza Cyprem, Słowenią  

i Słowacją zanotowały wzrost inflacji w 2004 r. Jednak w 2005 r. wzrostowa tendencja 

utrzymywała się jedynie w trzech krajach, a w pięciu krajach nowej dziesiątki (Czechy, Cypr, 

Polska, Słowenia i Słowacja) inflacja roczna w sierpniu 2005 roku była poniżej średniej dla 

UE-25 wynoszącej 2,2%. Wskaźniki deficytu finansów publicznych oraz długu publicznego 

w nowych krajach członkowskich nie różnią się szczególnie od tych w starej UE, choć te 

pierwsze są nieco wyższe a te drugie nieco niższe niż przeciętne dla UE.  

 

Globalny brak równowagi 

Słabe wyniki gospodarki UE jako całości oraz duże i rosnące różnice między krajami człon-

kowskimi są zakorzenione w niestabilnym kontekście globalnym. Stany Zjednoczone pozo-

stają „lokomotywą” światowej gospodarki i próbują utrzymać swą czołową pozycję w świecie 

potęgą swego aparatu militarnego i swojej waluty. Obie kwestionowane są z zewnątrz i nie są 

poparte przekonującą stabilną i trwałą siłą ich gospodarki krajowej.  

 

Nierównowagi zewnętrzne między niektórymi głównymi obszarami gospodarczymi – szcze-

gólnie Stanami Zjednoczonymi, Azją i producentami ropy naftowej – są obecnie na rekordo-

wym poziomie. Między rokiem 1997 a 2004 około dwie trzecie wzrostu deficytu obrotów 

bieżących USA zostało zrównoważone przez wyższe zewnętrzne nadwyżki w krajach rynków 
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wschodzących i produkujących ropę naftową, reszta natomiast znalazła swoje pokrycie  

w większej nadwyżce w krajach wysoko uprzemysłowionych (głównie w Japonii). Skrajnie 

wysoki deficyt obrotów bieżących USA wymaga olbrzymich napływów kapitału z zagranicy 

a jest wątpliwe, czy uda się to utrzymać w przyszłości. Jeśli napływy kapitału zmniejszą się, 

wpłynie to na wzrost w USA a poprzez to na całym świecie. W celu uniknięcia załamania się 

gospodarki światowej konieczna byłaby silna i stanowcza reakcja ze strony UE, do czego nie 

jest ona przygotowana. Czynnikiem niestabilności i ryzyka pozostaje nadal wzrost cen ropy 

naftowej, co wymaga krótkookresowego zarządzania i długookresowych strategii kierujących 

systemy energetyczne ku odnawialnym źródłom energii. Wreszcie, Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy (MFW) oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International 

Settlements) nieustannie formułowały swoją troskę o potencjalne nowe ryzyka dla systemo-

wej stabilności finansowej. Wygląda na to, że lekcje z kryzysu finansowego w latach dzie-

więćdziesiątych zostały w znacznym stopniu zapomniane a spekulacje finansowe – które 

doprowadzają redystrybucję dochodu do wierzchołka piramidy i wywołują niedostatek popytu 

– znowu rosną, włączając w to nową falę funduszy hedgingowych i innych instrumentów 

spekulacyjnych. Jak podkreśla MFW w swojej ostatniej Światowej Prognozie Ekonomicznej 

(WEO), udział zysków spółek w PKB w krajach przemysłowych jest na najwyższym w histo-

rii poziomie, podczas gdy prywatne inwestycje niemieszkaniowe są niezwykle niskie. Poza 

Chinami, wysokie zyski spółek nie przekładają się na zwiększone inwestycje, ilustrując w ten 

sposób sytuację trwałych problemów wynikających z niedawnego rozdęcia balonu oczekiwań 

giełdowych i nadmiaru zdolności wytwórczych w „realnej gospodarce”.  

 

1.2. Rosnące nierówności, trwałe ryzyko ubóstwa – skutki społeczne 

Szczególną cechą sytuacji społecznej w UE jest trwałe wysoki poziom bezrobocia. Jednocze-

śnie polityka społeczna i polityka rynku pracy UE w wielu przypadkach karze bezrobotnych 

zamiast zapewniać przyzwoite miejsca pracy, gdy tymczasem zasiłki dla bezrobotnych nie 

wystarczają, by uchronić ich przed ryzykiem ubóstwa (zob. tabela 3). Ponadto, w ostatnich 

latach znacznie wzrósł w UE udział zatrudnienia niestabilnego w zatrudnieniu ogółem:  

w 2004 r. kontynuację tego wzrostowego trendu można było zaobserwować nie tylko w od-

niesieniu do pracowników z umowami na czas określony lub na czas wykonywania określo-

nej pracy (13,7% ogółu zatrudnionych), ale również w odniesieniu do samozatrudnionych 

(15,9%) i pracowników zatrudnionych w skróconym lub niepełnym wymiarze czasu pracy 

(17,7%). Około jednej szóstej zatrudnionych pracuje w niepełnym wymiarze czasu niedobro-

wolnie i udział ten rośnie od 2000 r. co znaczy, że rosnąca część zatrudnionych w niepełnym 
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wymiarze czasu zawarła takie umowy, ponieważ nie była w stanie znaleźć pracy w pełnym 

wymiarze czasu.  

 

Tabela 3 
Wskaźniki rozwoju społecznego UE – niestabilne zatrudnienie i ubóstwo 

  UE-25 
2004 

UE-15 
2004 

UE-10 
2004 

Kraj  
z najwyższym  

poziomem 

Kraj 
z najniższym 

poziomem 
Stopa bezrobocia 9,0 8,0 14.3 

(2003)  
Polska (18.8) Luksemburg 

(4.2) 
Zatrudnienie niestabilne w % zatrudnienia ogółem  
    Zatrudnienie w niepełnym  
     wymiarze czasu pracy 

 
17.7 

19.4   8.0  
(o.w.). 

Holandia (45.5) Słowacja (2.7) 

      Zatrudnienie na czas  
     określony(b.d.) 

13.7 13.6 14.3 
(o.w.) 

Hiszpania (32.5) Estonia (2.6) 

    Samozatrudnienie 15.9 14.9 22.0 
(o.w.) 

Grecja (40.2) Szwecja (4.9) 

Stopa ryzyka ubóstwa w % EU-25 

2001/2002 
UE-15 

2001 
UE-10 

2002 
Kraj  

z najwyższym  
poziomem 

Kraj 
z najniższym 

poziomem 
- Wszystkie grupy 

wiekowe 
15.0 15.0 15.0 Irlandia i  

Słowacja (21.0) 
Republika 

Czeska(8.0) 
- bezrobotni 38.0 38.0 38.0 Irlandia (54.0) Szwecja (19.0) 
- dzieci 19.0 19.0 20.0 Słowacja (30.0) Finlandia (6.0) 
- gospodarstwa domowe 

bez dzieci 
 

13.0 
 

14.0 
 

10.0 
 

Cypr (30.0) 
Republika 

Czeska (4.0) 
- gospodarstwa domowe 

z dziećmi 
 

17.0 
 

17.0 
 

17.0 
 

Słowacja (25.0) 
Dania i 

Finlandia (6.0) 
- gospodarstwa domowe 

osób samotnie 
wychowujących dzieci 

 
34.0 

 
35.0 

 
26.0 

Malta (59.0)  
i W. Brytania 

(50.0) 

 
Finlandia 

(11.0) 
 o.w. = obliczenia własne na podstawie aneksu statystycznego Komisji Europejskiej 2005. 
 b.d. = Brak danych dla Danii, Holandii, Szwecji.  
Uwaga: Średnie dla UE-25 i UE-10 są obliczone jako ważone liczbą ludności średnie dostępnych wartości krajowych  
               i odnoszą się do różnych okresów. 
Źródła: European Commission, 2005, Employment in Europe 2005; European Commission, 2005, Report on social  
             inclusion 2005; European Commission, 2004, Joint report on social inclusion 2004.  
 

Taki rozwój sytuacji społecznej ma znaczny wpływ na podział dochodu a zatem na standard 

życia w UE. Po pierwsze, długookresowa tendencja spadkowa udziału płac utrzymywała się 

przez ostatnie pięć lat, obniżając udział płac w UE-25 z 68,6% w 2001 r. do 67,4% w 2005 r. 

Tu także sytuacja w poszczególnych krajach jest różna: w 13 krajach udziały płac spadały  

a w 12 rosły. Po drugie, z powodu braku efektywnej polityki społecznej, ryzyko ubóstwa- 

zdefiniowanego jako życie z dochodem mniejszym niż 60% mediany dochodów – pozostaje 

głównym zagrożeniem dla dużych części ludności. Według Wspólnych Raportów nt. Integra-

cji Społecznej (Joint Reports on Social Inclusion) z lat 2004 i 2005 w całej UE-25 w okresie 

2001/2002 zagrożonych ubóstwem było 15% ludności – tj. ponad 68 milionów ludzi, przy 

dużych różnicach między krajami. W UE-25 ryzyko ubóstwa dla osób bezrobotnych (38%) 
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jest ponad pięć razy wyższe niż dla zatrudnionych (7%). W Irlandii bycie bezrobotnym 

oznaczało w 54% przypadków życie w zagrożeniu ubóstwem; odpowiednie liczby dla Malty, 

Włoch i Wielkiej Brytanii wynosiły odpowiednio 52%, 51% i 49%.  

 

Szczególnie niepokojącą cechą ubóstwa w UE jest ubóstwo dzieci. W całej UE-25 ryzyko 

ubóstwa dzieci wynosi 19% i jest wyższe niż ryzyko ubóstwa dla wszystkich grup wiekowych 

łącznie (15%). W Słowacji Portugalii, Irlandii i Hiszpanii ponad jedna czwarta wszystkich 

dzieci żyje w zagrożeniu ubóstwem. Szczególnym skandalem jest fakt, że w UE-25 ponad 

jedna trzecia (34%) a w Wielkiej Brytanii nawet połowa wszystkich gospodarstw osób 

samotnie wychowujących dzieci było biednych w określonym wyżej sensie (w okresie 

2001/2002).  

 

Jeśli spojrzeć na problem z punktu widzenia wydatków społecznych, to widać, że te spośród 

starych krajów członkowskich, które przeznaczają najmniej na zabezpieczenie społeczne – 

Grecja, Hiszpania, Portugalia i Irlandia – mają najgorsze wskaźniki ubóstwa. Należy zauwa-

żyć, że dostępne statystyki UE na temat ubóstwa nie obejmują nawet niektórych najbardziej 

narażonych grup, np. ofiar handlu ludźmi i bezdomnych.  

 

 

2. Czemu ma służyć „okres refleksji” – przekonaniu społeczeństwa  

    czy zmianie polityki?  
 

Francuskie i holenderskie „Nie” dla konstytucji i niepowodzenie Szczytu w zakresie uzgod-

nienia Perspektyw finansowych na lata 2007 –2013 w czerwcu 2005 r. doprowadziły Unię 

Europejską do stanu ostrego kryzysu politycznego. Rada i Komisja opowiedziały się za 

poświęceniem jednego roku na refleksję nad konstytucją europejską, ale żadnych realnych 

działań nie zaproponowano.  

Równocześnie Komisja wezwała do przedłużenia „okresu refleksji” do trzech lub czterech lat 

i przedstawiła „plan D na rzecz demokracji, dialogu i debaty”. Jego deklarowanym celem jest 

stymulować szerszą publiczną debatę nad projektem europejskim w ogóle. Krajowe debaty 

powinny obejmować trzy główne tematy: „Ekonomiczny i społeczny rozwój Europy”, 

„Nastawienie do spraw Europy i Unii” oraz „ Granice Europy i jej rola w świecie”. Według 
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komisarza Walströma „musimy wrócić do wyjaśniania, dlaczego ludzie powinni popierać 

Unię Europejską” i „zmienić obecną atmosferę rozczarowania”.  

 

Witamy z zadowoleniem otwartą i demokratyczną dyskusję o stanie obecnym i polityce Unii 

Europejskiej oraz każdą demokratyczną konfrontację różnych propozycji ukształtowania jej 

przyszłości. Nie dostrzegamy jednakże żadnej intencji ze strony Komisji do refleksji nad 

zmianą jej orientacji politycznej. W wielkim stopniu „Nie” dla konstytucji odzwierciedla za-

niepokojenie ludzi bezrobociem, demontowaniem państwa dobrobytu, deregulacją i prywaty-

zacją oraz brakiem Europy socjalnej. Komisja „odpowiada” na te obawy wszczynając populi-

styczny dyskurs o „wyjaśnianiu” i „przybliżaniu Europy do ludzi” przez „zniesienie biuro-

kratycznych ograniczeń ” dla biznesu, usunięcie „biurokratycznych przeszkód” dla konkuren-

cji oraz wdrożenie zreformowanej Strategii Lizbońskiej. Nie może być bardziej błędnej inter-

pretacji „ostrzeżenia” dla instytucji europejskich, jakim jest francuskie i holenderskie „Nie”.  

 

Brytyjska prezydencja Unii Europejskiej wnioskowała początkowo o rozpoczęcie debaty na 

temat Europejskiego modelu społecznego w celu wypracowania nowego spojrzenia na przy-

szłość Europy. Taka debata byłaby pożądana, gdyby skupiła się na treści i sposobie urzeczy-

wistnienia Europy społecznej.  

 

Grupa Euromemorandum również domagała się w poprzednich memorandach komplekso-

wego Europejskiego Modelu Społecznego zawierającego następujące podstawowe elementy, 

które powinny stać się przedmiotem szerokiej debaty politycznej:  

- pełne zatrudnienie z godziwymi warunkami pracy oraz płacami i uposażeniami 

wystarczającymi do prowadzenia materialnie niezależnego życia;  

- opieka społeczna jako gwarancja, że nikt nie jest narażony na ubóstwo i wykluczenie 

społeczne;  

- sprawiedliwość społeczna rozumiana jako brak dyskryminacji i nadmiernych nie-

równości dochodowych, majątkowych oraz w dostępie do publicznych dóbr i sposob-

ności;  

- bezpieczeństwo ekologiczne rozumiane jako zachowanie naturalnej podstawy życia 

indywidualnego i społecznego;  

- zrównoważone stosunki międzynarodowe i wydajna pomoc w rozwoju jako 

warunki wstępne dla pokoju i stabilności politycznej.  
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Jednakże wizja brytyjskiego rządu jest niestety inna: Europa musi modernizować swój model 

społeczny przede wszystkim w celu „wzmocnienia naszej zdolności konkurowania”. Przy 

takich priorytetach państwo opiekuńcze przestałoby już oznaczać powszechne i bezwarun-

kowe prawa społeczne obywateli, a stałoby się funkcją podporządkowaną wzrostowi „konku-

rencyjności”. W ten sposób zapowiedziana dyskusja o Europejskim Modelu Społecznym 

zamieniła się w ideologiczną ofensywę na rzecz wzmocnienia globalnej konkurencyjności 

Europy wobec Chin, Indii i USA. To była reorientacja, którą prezydencja brytyjska przedsta-

wiła na nieformalnym szczycie 27 października.  

 

Takie sygnały nie są niczym nowym. Są one echem wcześniejszych debat o utracie przez 

Europę „międzynarodowej konkurencyjności”. W pierwszej rundzie, w latach osiemdziesią-

tych, zarówno USA jak i Europa (szczególnie Niemcy) miały obsesję na punkcie japońskich 

produktów wysokiej techniki, wysokiej jakości i kosztownych, które wyniszczają ich własną 

bazę wytwórczą i wypierają z globalnych rynków eksportowych. Druga runda, w latach dzie-

więćdziesiątych, rozbrzmiewała strachem, że wyłaniające się „Wschodnio-azjatyckie 

Tygrysy” zaleją rynki UE tanimi dobrami konsumpcyjnymi i technologiami informatycznymi, 

i drastycznie obniżą udziały przemysłów UE w eksporcie. Trzecia runda debaty trwająca od 

połowy lat dziewięćdziesiątych dotyczyła USA jako „globalnego wyzwania konkurencyj-

nego”, z „Nową Gospodarką” napędzaną przez rynki finansowe, stabilny wzrost gospodarczy, 

innowacyjny i rozszerzający się sektor technologii informacyjnej (IT) oraz zwiększoną wy-

dajność pracy. Po fakcie wiemy już, jaki był bieg rzeczy: dekada japońskiej stagnacji, kryzys 

azjatycki i pękający amerykański balon spekulacyjny.  

 

Obecnie zaczęła się nowa runda, w której Chiny i Indie przedstawiane są jako następni rywale 

w walce o globalną konkurencyjność. Ponieważ oba kraje mogą rozporządzać olbrzymimi 

zasobami taniej siły roboczej i są zdolne zwiększać swój potencjał nie tylko w zakresie pro-

stych i tanich produktów ale również w zakresie najnowocześniejszych (high-tech), wiedzo-

chłonnych, lecz relatywnie tanich produktów i usług, trudno wyobrazić sobie, jak Europa 

może wygrać tę bitwę, nawet za pomocą strategii opartej na wiedzochłonnych i wysokojako-

ściowych produktach i usługach.  

 

Ale nawet Komisja uznaje, że „większość miejsc pracy jest tworzonych i traconych wewnątrz 

krajowej gospodarki nie jako rezultat przemieszczania produkcji do innej części świata”  

i przyznaje, że „globalizacja nie znaczy, iż jeśli inni stają się bogatsi, to my musimy stawać 
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się biedniejsi”. Rzeczywiście, rozwój USA jako „warsztatu świata” od lat osiemdziesiątych 

XIX wieku do końca pierwszej dekady XX wieku, podczas pierwszej fazy kapitalistycznej 

globalizacji, nie spowodował deindustrializacji lub obniżenia przeciętnych standardów życia 

w Europie. Podobnie Europa i USA nie stały się biedniejsze z powodu tego, że Japonia wyro-

sła na kraj przemysłu wysokiej techniki lub dlatego, że Wschodnioazjatyckie Tygrysy stały 

się silnie uprzemysłowionymi gospodarkami w latach osiemdziesiątych.  

 

Z drugiej strony, robotnicy, pracownicy i bezrobotni byli zmuszeni w całym okresie od lat 

osiemdziesiątych XX wieku do pierwszych lat nowego tysiąclecia do wyrzeczeń w zakresie 

dochodów lub wynagrodzeń, warunków pracy i zabezpieczenia społecznego, aby pomóc kra-

jowym spółkom stawić czoło rzekomym „wyzwaniom” ze strony „konkurujących regionów 

gospodarczych”. Zapowiedź, że ostatecznie na końcu tunelu pojawi się jakieś światło, dla 

znakomitej większości nigdy się nie zmaterializowała. Zamiast tego, te kampanie na rzecz 

uratowania konkurencyjności krajów powodowały zwykle silną redystrybucję dochodów  

i bogactwa z dołu na szczyt piramidy społecznej, zwiększając nierówność i polaryzację spo-

łeczną.  

 

Zgadzamy się w zasadzie z stwierdzeniem Komisji, że „dobrobyt (prosperity) jest pojęciem 

dynamicznym” i że „globalizacja jest szansą zwiększenia rozmiarów całego tortu, tak że 

każdy otrzyma kawałek”. Ale dlaczego wobec tego walczyć o globalną supremację gospodar-

czą – aby „stać się najbardziej konkurencyjną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie” –  

z czego wynika, że inni muszą znaleźć się po przegranej stronie, pokonani w konkurencji 

przez Europę? Dlaczego Europa powinna kontynuować strategie cięcia kosztów i politykę 

„rób żebraka z twojego sąsiada” w wyścigu do wzrostu udziału własnego eksportu kosztem 

innych? Wewnętrznymi rezultatami takich strategii są rosnące nierówności, zagrożenie so-

cjalne oraz – mimo wszelkich wysiłków – słabe wyniki ekonomiczne; zewnętrzne natomiast 

skutki przyczyniają się do globalnej nierównowagi ekonomicznej.  

 

Słyszymy dobrze znaną retorykę „Trzeciej Drogi” o „dawaniu ludziom wiary we własne siły”, 

aby mogli wykorzystać sposobności, jakie tworzy globalizacja i uniknąć jej niebezpieczeństw, 

o wartościach społecznych i sprawiedliwości. Ale gdy schodzi się na poziom polityk UE, za 

takimi deklaracjami nie idą konkretne propozycje, jak wzmocnić „społeczny wymiar rynku 

wewnętrznego”, nie mówiąc o inicjatywach w zakresie europejskiej legislacji społecznej. 

„Modernizowanie Europejskiego Modelu Społecznego” jest pięknie brzmiącą metaforą 
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służącą temu, by uczynić prymitywny i brzemienny w następstwa „program otwartego rynku” 

bardziej akceptowalnym. Wypowiedzi Toniego Blaira, Gordona Browna i Komisji na temat 

„wartości europejskich w zglobalizowanym świecie” tworzą aż nadto widoczny krok  

w kierunku odwrócenia uwagi od faktu, że prezydencja brytyjska nie była zdolna przyczynić 

się w jakikolwiek znaczący sposób do rozwiązania bieżącego kryzysu UE.  

 

W celu ustalenia warunków właściwych dla prawdziwego „okresu refleksji”, wzywamy 

Komisję do formalnego wycofania jej projektu dyrektywy dotyczącej usług na wewnątrz-

europejskim rynku (dyrektywy Bolkesteina) i jej propozycji wniesienia poprawki do dyrek-

tywy dotyczącej czasu pracy. Byłby to cenny wkład do lepszej regulacji w Europie. Zapobie-

głoby to przeforsowaniu, wbrew oporowi mnóstwa obywateli i organizacji, skomplikowa-

nego, wysoce kontrowersyjnego, nierealistycznego i szkodliwego modelu usług. Powstrzy-

małoby to także niepokojący sygnał, że Unia Europejska, po raz pierwszy w swej historii chce 

obniżyć minimalne standardy ochrony socjalnej zamiast je poprawiać. Ponieważ te dwie pro-

pozycje Komisji uzyskały pewne znaczenie jako czynniki motywujące „Nie” w referendach, 

ich wycofanie byłoby krokiem zmierzającym do budowy zaufania dla „planu D dla demokra-

cji, dialogu i debaty”. Uczciwa i otwarta debata o przyszłości Europy i jej modelu społecznym 

nie może być prowadzona w atmosferze zagrożenia demontażem niewielu i skromnych 

pierwszych elementów tego modelu.  

 

3. Neoliberalna kontynuacja zamiast korekty – krytyka polityki  

    ekonomicznej i społecznej  

 
3.1 Zawężanie perspektywy – powrót do jądra neoliberalizmu  

Reakcja instytucji europejskich i kreatorów polityki na podwójną presję porażki ekonomicz-

nej oraz spotęgowanej krytyki i opozycji politycznej wydaje się rozwijać na dwóch pozio-

mach. Na poziomie pozorów deklarują oni „czas na refleksję” i rozpoczynają szeroką  

i otwartą debatę, która, jak wykazaliśmy wyżej, jest zorientowana bardziej na lepsze wyja-

śnienie ludziom neoliberalizmu niż rzeczywistą zmianę polityki. Jeśli jednak spojrzeć głębiej, 

to widać, że reakcja polega na zmierzaniu do pewnego minimalizmu, polegającego na rezy-

gnacji – pod pretekstem zmniejszenia skali nadmiernie ambitnych programów i niezrozumia-

łych strategii - z pewnej liczby celów i osiągnięć i skoncentrowaniu się na samej istocie inte-

gracji, co ma rzekomo ułatwić obywatelom łatwiejsze zrozumienie UE. Istotą rzeczy jest 
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oczywiście liberalizacja rynków, zasada konkurencji i elastyczność pracowników. Mocnym 

wyrazem tego nowego minimalizmu - który w rzeczywistości zmierza do stworzenia maksy-

malnego pola manewru dla dominujących graczy na rynkach – jest przeformułowanie i złago-

dzenie Strategii Lizbońskiej przez „odroczenie” celów społecznych i ekologicznych. Innym 

wyrazem tego jest deklarowany zamiar zredukowania wielu europejskich regulacji i postano-

wień, co ma być odebrane jako sposób na ograniczenie biurokracji. Dodatkowym potencjal-

nym efektem mają być ułatwienia dla biznesu kosztem konsumentów i pracowników, zdrowia 

i bezpieczeństwa, jak to widać na przykładzie próby rozwodnienia postanowień REACH∗  

w odniesieniu do produktów chemicznych. Trzecim wyrazem owego minimalizmu jest plan 

dalszej redukcji rozmiarów budżetu UE, którego poziom jest już i tak niebezpiecznie niski 

(patrz p. 3.6.).  

 

Teoria ekonomiczna leżąca u podstaw takich działań i zamierzeń podkreśla, że powinny one 

przyczynić się do bardziej wydajnej alokacji zasobów. Ma to uczynić Europę bardziej konku-

rencyjną na rynkach światowych, jak również bardziej wydajnie zaspokajać potrzeby gospo-

darstw domowych. Koordynacja polityki pieniężnej, gdy tylko konwergencja z cyklem eko-

nomicznym zostanie osiągnięta, ma spowodować, że sama ta polityka - to znaczy zmiany 

krótkookresowych stóp procentowych – umożliwi regulację cyklu ekonomicznego w krajach 

tworzących unię monetarną. Zatem żadna dodatkowa regulacja nie byłaby potrzebna. Kryty-

kując tę koncepcję, od dłuższego czasu dowodzimy, że kombinacja wolnego handlu, regulo-

wanie konkurencji oraz aktywna polityka pieniężna są niewystarczające dla stabilizowania 

działalności gospodarczej na poziomie pełnego zatrudnienia lub zbliżonym. Ta krytyka zo-

stała potwierdzona przez bezradność wobec długotrwałej recesji, która dotyka główne kraje 

strefy euro od 2001 r. Ani konkurencyjność wzbudzona przez Jednolity Rynek Europejski, ani 

też obniżenie stóp procentowych do historycznie najniższego poziomu, nie zdołały doprowa-

dzić do niczego więcej poza słabym ożywieniem w dużych gospodarkach europejskich, tj.  

w Niemczech, Francji i Włoszech.  

 

Wobec tej nieskuteczności polityki konkurencji i polityki pieniężnej, politycy i rzecznicy 

Europejskiego Banku Centralnego argumentują, że nieskuteczność ich polityki spowodowana 

                                                 
∗ REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) jest oficjalnym projektem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE przedstawionym przez Komisję Europejską w październiku 2003 r. Od 
tego czasu trwają dyskusje nad ostatecznym jego kształtem. Najnowsze propozycje zmian sformułowane zostały 
przez Radę UE w marcu 2006 r. (przypis tłumacza). 
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jest brakiem elastyczności rynków produktów i pracy. Na dowód tego przytacza się trwające 

ożywienie ekonomiczne w Wielkiej Brytanii oraz ponowne rozbudzenie aktywności gospo-

darczej w USA, co jest rzekomo wynikiem bardziej „elastycznych” rynków pracy i produk-

tów w tych krajach. Ta argumentacja nie bierze pod uwagę znacznego bodźca fiskalnego, 

który został zastosowany z oczywistym sukcesem w obu tych krajach a także w krajach skan-

dynawskich, gdzie rynki pracy są o wiele bardziej regulowane. Co więcej, obwinianie rzeko-

mej nieelastyczności europejskich rynków pracy za nieskuteczność polityki konkurencji  

i polityki pieniężnej, stanowi bezpośredni atak na instytucje solidarności społecznej, które 

stanowią podstawę „Europejskiego Modelu Społecznego” i które kojarzą się z latami pomyśl-

nego w przeszłości kierowania gospodarką z rzeczywiście pełnym zatrudnieniem. Z powodu 

słabości ogólnoeuropejskich instytucji społecznych, Komisja Europejska i Europejski Bank 

Centralny zdołały przekonać do demontowania krajowych instytucji solidarności społecznej 

jako alibi dla niezdolności Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego do speł-

nienia swoich zapowiedzi rozkwitu gospodarki.  

 

3.2. Zredukowane ambicje – rewizja Programu Lizbońskiego  

Program Lizboński (Lisbon Agenda) został ustalony przez Radę Europejską w marcu 2000 r. 

z wyraźnie określonym strategicznym celem przekształcenia gospodarki UE do 2010 r.  

w „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę opartą na wiedzy na świecie, zdolną 

do długotrwałego wzrostu z większą liczbą lepszych miejsc pracy i większą spójnością spo-

łeczną”. Ten cel powinien być osiągnięty przy średnim rocznym tempie wzrostu gospo-

darczego 3% w okresie tej dekady, pod koniec której powinno zostać osiągnięte pełne zatrud-

nienie.  

 

Obecnie niemal powszechnie przyznaje się, że ten program kompletnie nie poradził sobie  

z realizacją jego ambitnych celów. Wobec tak rozczarowujących rezultatów wiosenny szczyt 

2005 r. zdecydował ogłosić nową, mniej ambitną i o wiele węższą wersję Programu Lizboń-

skiego, „Nowe partnerstwo na rzecz pracy i wzrostu” żądając większego zaangażowania 

krajów członkowskich. Podstawowe podejście pozostaje takie samo: rygorystyczna polityka 

liberalizacji wszystkich rynków i ostra dyscyplina w polityce budżetowej, uzupełniona przez 

wzrost technologicznej bazy gospodarki. Jest jasne, że na tej niezmienionej podstawie – wy-

łączna koncentracja na stronie podażowej i kompletne lekceważenie popytowej strony gospo-

darki – wynik również pozostanie taki sam: powolny wzrost, wysokie bezrobocie i rosnące 

nierówności.  
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Koncepcja społecznej integracji była początkowo włączona do Programu Lizbońskiego na 

równi z innymi obszarami polityki, chociaż została ona zbyt wąsko zdefiniowana. Rok póź-

niej, na szczycie w Goteburgu w 2001 r., wzmocniono środowiskowy wymiar Programu  

i zaprezentowano zamysł „Strategii Długotrwałego Wzrostu”. W świetle II Programu Lizboń-

skiego należy jednak obawiać się, że społeczna integracja i ekologiczne bezpieczeństwo  

- choć retorycznie utrzymane – znikną jeszcze dalej za horyzontem polityki europejskiej  

a uwaga skoncentruje się na samych stopach wzrostu i zatrudnienia, które mogą odzwiercie-

dlać bardzo różną jakość pracy i warunków życia oraz środowiska. Społeczne i ekologiczne 

aspekty polityki były i będą jeszcze bardziej zmarginalizowane w stosunku do jej trzonu eko-

nomicznego, skoro założenia, na których cała konstrukcja się opiera pozostają nierealistyczne.  

 

Ponadto, paraliżująca krótkookresowość Paktu na rzecz Stabilizacji i Wzrostu (PSW) nie 

została w żaden sposób przezwyciężona, pomimo jego mocno nagłaśnianej reformy. Takie 

zmiany nie będą miały prawdopodobnie żadnego wpływu na zdolność PSW do uchronienia 

UE przed ponownym wpadnięciem w recesję, jak to się stało w pierwszych latach nowego 

stulecia. Z drugiej strony, nie nastąpiła żadna zmiana na rzecz bardziej aktywnej koordynacji 

krajowych polityk fiskalnych a rola budżetu UE maleje.  

 

3.3 Europejska polityka społeczna – drugorzędna i pozbawiona społecznej kontroli  

Dominacja neoliberalnej polityki ekonomicznej jest jedną z głównych przyczyn następują-

cych trzech podstawowych problemów, które stanowią przeszkodę dla przejścia do bardziej 

skutecznej i stanowczej europejskiej polityki społecznej.  

 

Po pierwsze, polityka społeczna jest podporządkowana polityce ekonomicznej, a zarazem 

niezgodna z jej celami sformułowanymi na poziomie UE. Cele społeczne deklarowane w ofi-

cjalnych dokumentach UE są głęboko sprzeczne ze strategiami ekonomicznymi UE, które nie 

tylko nie mogą pomóc w rozwiązaniu problemów społecznych ludności Europy, ale je za-

ostrzają. Jest to prawdziwe zarówno w odniesieniu do polityki makroekonomicznej, która 

generuje bezrobocie i ogranicza wydatki społeczne, jak i w odniesieniu do polityki rynku 

wewnętrznego, która usiłuje wzmocnić konkurencję lekceważąc sprawiedliwość i standardy 

pracy. Chociaż zachowanie i rozwój „Europejskiego Modelu Społecznego” jest, w zasadzie, 

głównym aspektem Programu Lizbońskiego, to zawsze było podporządkowane ekonomicz-

nym składnikom programu. „Rekoncentracja” na priorytetach, której domagał się raport 
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Koka• będzie prowadzić do dalszego zawężania i ograniczania europejskiej polityki społecz-

nej, rewizji społecznych aspektów Programu Lizbońskiego oraz do zaakceptowania mniej 

ambitnego podejścia do polityki społecznej w ogóle i do przeformułowania strategii rynku 

pracy, która okazała się całkowicie nieskuteczna. Niektóre inicjatywy polityki społecznej 

będą kontynuowane poprzez otwartą metodę koordynacji (OMK)∗. Ale ponieważ OMK jest 

wprowadzana jako miękki instrument polityki i jako proces „wzajemnego uczenia się państw 

członkowskich” bez żadnych usankcjonowanych prawem zobowiązań, nie należy oczekiwać, 

że proces ten przyniesie duży postęp. Ponadto, prawne ograniczenia UE w zakresie innych 

obszarów polityki ograniczają zakres krajowej polityki społecznej. Np. ograniczenia fiskalne 

PSW prowadzą do ograniczania wydatków społecznych państw członkowskich zobowiąza-

nych do przestrzegania kryteriów konwergencji, skoro nie ma żadnych prawnie usankcjono-

wanych minimalnych standardów dla systemów zabezpieczenia społecznego.  

 

Po drugie, europejska polityka społeczna opiera się na skrajnie niskim budżecie. Wydatki 

Funduszu Społecznego w latach 2000–2006 zostały zaplanowane na kwotę 62,5 miliardów €, 

i nie przewiduje się ich znaczącego zwiększenia. Średnia roczna kwota około 9 miliardów € 

powinna być oczywiście odniesiona do 450 milionów mieszkańców państw członkowskich 

UE - 20 € na głowę, którą ta suma daje, może być porównana z blisko 2000 € na głowę liczo-

nymi według parytetu siły nabywczej, które są wydawane na zabezpieczenie społeczne na 

Słowacji, członku UE z najmniejszą kwotą tych wydatków. Poza tym, żadnych środków nie 

przewidziano na zachęcanie krajów o niskim dochodzie do wprowadzenia koniecznych ulep-

szeń w zabezpieczeniu społecznym jako adekwatnej reakcji na ubóstwo.  

 

Po trzecie, w dziedzinie ustawodawstwa rynku pracy zdaje się zachodzić raczej niepożądana 

zmiana w polityce Komisji. Przyszła regulacja będzie mniej ambitna a nawet istniejące usta-

wodawstwo może zostać osłabione; przewiduje się na przykład złagodzenie dyrektywy doty-

czącej czasu pracy. Byłby to krok wstecz: reguły funkcjonowania rynku pracy UE są już 

przeciętnie i tak dużo łagodniejsze niż w najbardziej społecznie zaawansowanych państwach 

członkowskich. UE nie podejmuje żadnych prób zharmonizowania systemów regulacji poza 

                                                 
• Wim Kok, były premier Holandii, przygotował na prośbę przywódców UE raport na temat przyczyn niepowo-
dzenia realizacji Strategii Lizbońskiej i zagrożeń przed jakimi stoi Europa. Raport został opublikowany na po-
czątku listopada 2004 r. (przypis tłumacza) 
∗ Open Method of Co-ordination (OMC) uzgodniona przez państwa członkowskie UE na forum Rady Europej-
skiej w Lizbonie (2000 r.) metoda koordynacji krajowych polityk zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecz-
nego. Zob.: http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/index_en.htm , (przypis tłumacza). 
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ustaleniem pewnych minimów dla ochrony zatrudnionych przed nadużyciami. Bez takich 

reguł jest wysoce prawdopodobne, że nastąpi „wyścig do dna” w dziedzinie warunków za-

trudnienia w niektórych państwach członkowskich, szczególnie w tych, w których nie ma 

silnych systemów reprezentacji pracowniczej.  

 

Dla usprawiedliwienia polityki rynku pracy niektórzy ekonomiści, politycy i Komisja Euro-

pejska często twierdzą, że Europa cierpi z powodu zbyt wielu usztywnień rynku pracy, nad-

miernie szczodrego ubezpieczenia od bezrobocia, wysokiej ochrony zatrudnienia i wysokich 

płac minimalnych. To twierdzenie nie bierze pod uwagę, że rzeczywiste rynki pracy są dale-

kie od podręcznikowych, doskonale konkurencyjnych rynków. Przeciwnie, problemy infor-

macyjne, siła przetargowa i rynkowa po obu stronach, pracowników i firm, występują na nich 

powszechnie. Doskonale konkurencyjne rynki pracy nie mogłyby więc w rzeczywistości 

skutecznie funkcjonować. Z tego powodu nie będą one działać dobrze bez właściwych insty-

tucji. Uelastycznianie lub amerykanizacja rynków pracy może okazać się destrukcyjna i nie 

może być oceniona bez uwzględnienia całego systemu ekonomicznego, a przede wszystkim 

rynków dóbr.  

 

Europa wykazuje wielkie różnice w stopach bezrobocia, a w przedziale niskich stóp znajdują 

się kraje z różnymi instytucjami. Z jednej strony, Irlandia, uprawiająca politykę liberalizacji  

i uelastyczniania, była w stanie osiągnąć stopę bezrobocia 4,4%. Jednakże, polityka Irlandii 

jest również rezultatem korporatystycznego procesu obejmującego wszystkich partnerów 

społecznych. Z drugiej strony, Austria, Dania i Holandia osiągnęły zadziwiająco niskie po-

ziomy bezrobocia w 2004 r. bez przejmowania instytucji rynku pracy typu amerykańskiego. 

Debata jest bez wątpienia bardziej złożona, niż to sugerują proste slogany. Skupimy się w tym 

miejscu na roli, jaką odgrywają związki zawodowe i ich wzajemnych stosunkach z innymi 

podmiotami polityki. Siła związków mierzona jest głównie stopniem uzwiązkowienia oraz 

szczeblem, na którym odbywają się negocjacje płacowe (centralizacją). Dobrze wiadomo, że 

(częściowa) decentralizacja ma negatywne efekty zewnętrzne. Powstają one, ponieważ każdy 

związek ma ograniczoną percepcję inflacyjnych konsekwencji jego ustaleń płacowych dla 

innych związków, co zwykle czyni je bardziej agresywnymi, ponieważ mogą one zyskać 

kosztem pozostałych. Jest to poważny argument za centralizacją negocjacji płacowych nie 

tylko na szczeblu krajowym, ale również na szczeblu europejskim: byłby to najbardziej oczy-

wisty sposób rozwiązania problemu koordynacji ustaleń płacowych. Ponadto, zbadana po-

winna być możliwość korporatystycznego porozumienia na szczeblu europejskim oraz pole 
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dla europejskiego paktu socjalnego określającego polityczny „kurs wymienny” między wy-

datkami publicznymi a ustaleniami płacowymi.  

Jeśli chodzi o Europejską Strategię Zatrudnienia (ESZ – była bardziej szczegółowo dyskuto-

wana w naszym Memorandum 2003, rozdział 4), to różne, zawarte w niej typy polityki rynku 

skierowanej na stronę podażową, nie będą miały żadnego zasadniczego wpływu na wzrost lub 

miejsca pracy. Pierwszych kilka lat wdrażania ESZ zbiegło się w czasie z redukcją poziomów 

zatrudnienia w UE, co Komisja bardzo szybko przypisała „strukturalnemu ulepszeniu” spo-

wodowanemu przez reformy rynku pracy. To stawia nieco kłopotliwe pytanie, jak wytłuma-

czyć późniejsze radykalne pogorszenie. Pewne typy interwencji na rynku pracy są w stanie 

rekompensować niekorzyści doświadczane przez pewne grupy społeczne i mogłyby posze-

rzyć pole wyboru indywidualnym członkom tych samych grup. Jednakże ESZ nie zawiera 

jasnego zobowiązania do takich pozytywnych interwencji, natomiast okazało się, że na przy-

kład ostatnie obniżenie standardów zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego w Niemczech 

pozostaje z nią w zgodzie.  

 

Zarówno porażka Traktatu Konstytucyjnego jak i trudności przepchnięcia dyrektywy Bolke-

steina dotyczącej „usług na rynku wewnętrznym” pokazują, że obywatele Europy są coraz 

bardziej świadomi tego, że strategie integracji gospodarczej UE stanowią zagrożenie dla osią-

gnięć socjalnych – dyrektywa Bolkesteina podporządkowałaby ważne usługi publiczne kon-

kurencji zewnętrznej, bez uwzględnienia społecznych i dystrybucyjnych konsekwencji tych 

reform. Sukcesem społecznej mobilizacji przeciwko tej dyrektywie było to, że szczyt bruksel-

ski w 2005 r. skrytykował projekt jako nie zapewniający wystarczającej równowagi między 

celami pogłębiania rynku wewnętrznego i zabezpieczeniem spójności społecznej. Należy jed-

nak odnotować, że projekt Dyrektywy nie został wycofany przez Komisję a Parlament Euro-

pejski ma zaopiniować niezmieniony oryginalny tekst w 2006 r. Jest bardzo niepokojące to, 

że Konserwatyści, Liberałowie i populistyczna Prawica w Parlamencie Europejskim, którzy 

mogą dysponować większością tego Parlamentu, silnie naciskają na obronę strategicznego 

rdzenia propozycji Komisji (zasada kraju pochodzenia, generalna liberalizacja usług itd.).  

 

Trwanie w błędzie stało się cechą charakterystyczną UE i wydaje się, że nawet konkretny 

dowód błędów polityki nigdy nie powoduje jej zmiany. Jednakże, całkowita niepopularność 

projektu europejskiego w jego obecnej formie i rosnąca wrogość obywateli Europy wobec 

tego projektu może wkrótce wymusić zmianę kierunku.  
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3.4 Polityka energetyczna – przeoczenie wyzwania  

Polityka energetyczna UE jest obecnie ciągle sparaliżowana przez trzy nierozwiązane pro-

blemy:  

- przez wbudowane w jej system energetyczny uzależnienie od kopalnych źródeł energii 

lub od innych wysoce zcentralizowanych i kapitałointensywnych źródeł (wytwarzanie, 

dystrybucja i wykorzystanie);  

- przez prawie całkowity brak dyskusji na temat akceptacji ram globalnej polityki ener-

getycznej opartej na zasadzie powszechnej zgody, co powoduje, że jakikolwiek postęp 

jest trudny i bardzo powolny;  

- przez pewne zakorzenione modele konsumpcji nastawione na marnotrawstwo energii.  

 

Co więcej, polityka energetyczna UE cierpi na skutek bezkrytycznej akceptacji polegania 

wyłącznie na mechanizmach rynkowych, a szczególnie wskutek utopijnej pogoni za „interna-

lizacją” wszystkich efektów zewnętrznych w określaniu cen z jednoczesnym lekceważeniem 

kwestii horyzontów planowania, zapewnienia priorytetów oraz powszechnych kryteriów po-

działu.  

Wobec pilności problemów stawianych przez ograniczone zasoby kopalne i przez globalne 

ocieplenie, brak spójnej strategii zapewniającej ogólną trwałą równowagę w dziedzinie wyko-

rzystania energii ograniczył możliwości UE w zakresie wykorzystania istniejącego w Europie, 

wysokiego potencjału odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii. Utrudnia to też 

Europie odgrywanie bardziej skutecznej roli jako globalnego uczestnika polityki energetycz-

nej oraz pełne wykorzystanie szczególnych tradycji starannego korzystania z energii i jej 

oszczędzania, występujących na szczeblach regionalnych i lokalnych.  

 

Dyrektywa UE dotycząca energii odnawialnej (2001) ma na celu zwiększyć do 2010 r. udział 

źródeł energii odnawialnej z 6% do 12% całkowitej konsumpcji energii w UE. Mimo że to nie 

jest wystarczające i potrzebny jest bardziej ambitny cel (20% lub 25% do 2020 r.), to UE nie 

była zdolna do realizacji tego skromnego celu. Trzy lata po przyjęciu dyrektywy, w maju 

2004 r., Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport na temat postępu w tym zakresie, 

ukazujący, że państwa członkowskie nie mają szans osiągnąć celów ustalonych dla ich krajów 

(COM 2004/336). Źródła odnawialne ciągle nie mają zapewnionego zadowalającego dostępu 

do sieci energetycznych i napotykają bariery administracyjne hamujące ich rozwój.  
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Trwająca liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie rodzi nowe problemy dla bez-

piecznej z ekologicznego punktu widzenia europejskiej strategii energetycznej. Proces roz-

woju ogólnoeuropejskiego rynku energii elektrycznej jest w toku a rynki hurtowe energii 

elektrycznej szybko rozwinęły się w niektórych krajach. Pakiet liberalizacyjny przyjęty przez 

UE w 2003 r. przedstawia wspólne zasady regulacyjne i ustala wyraźne daty otwarcia euro-

pejskich rynków energii elektrycznej. W swoim raporcie o postępie w tym zakresie Komisja 

Europejska podkreśliła, że poza rozwojem rynku, równie ważne jest spowodowanie by sektor 

energetyczny stał się bardziej bezpieczny i nie zagrażał środowisku. Obecny rynek energii 

elektrycznej faworyzuje tradycyjne źródła energii i przedsiębiorstwa, które są rentowne  

w kategoriach wąsko rozumianego rachunku ekonomicznego, ponieważ koszty ochrony śro-

dowiska, np. koszty emisji i koszty składowania odpadów radioaktywnych, nie są brane pod 

uwagę. Pomimo twierdzeń władz krajowych i UE o wspieraniu energii odnawialnej, energia 

atomowa nadal otrzymuje większość środków finansowych przeznaczonych na badania  

i rozwój. W budżetach Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dwudziestu lat na badania nad 

syntezą jądrową przeznaczano rocznie dwa razy tyle, co na badania nad wszystkimi technolo-

giami energii odnawialnej. Poza finansowaniem prac badawczo-rozwojowych, państwa 

członkowskie oraz UE nadal przyznają ogromne sumy z finansów publicznych jako pomoc 

państwa dla elektrowni spalających surowce kopalne. W latach 1994-2004 do sektora wę-

glowego w państwach członkowskich poszło ponad 70 miliardów €. Tradycyjne technologie 

wytwarzania energii z kopalin i technologie nuklearne korzystają również z subsydiów „po-

średnich”. Należy się spodziewać, że między 1994 a 2006 r. wsparcie publiczne poprzez fun-

dusze strukturalne dla rozszerzania zarówno sieci gazowych jak i elektrycznych sięgnie  

4 miliardów €. Większość takich projektów pogarsza obecny niestabilny system energetyczny 

przez zmniejszanie roli energii produkowanej lokalnie na małą skalę. Energia odnawialna 

otrzyma w tym samym czasie z funduszy strukturalnych 650 milionów €, czyli 16% ogółu 

środków.  

 

3.5. Polityka prywatyzacji – nieefektywna i zagrażająca poziomowi życia  

W Unii Europejskiej sektor publiczny, chociaż w zasadzie chroniony przez artykuł 295 

(dawny 222) Traktatu WE)1, był i jest w rzeczywistości przedmiotem krytyki i działań praw-

nych ze strony Komisji Europejskiej za naruszanie reguł konkurencji. Te ataki zostały 

wzmocnione i zwielokrotnione podczas ostatnich dwóch dekad zgodnie z ogólnoświatowym 

                                                 
1 Artykuł 295 (dawny Artykuł 222): „Traktat nie powinien w żaden sposób naruszać regulacji rządzących syste-
mem prawa własności w państwach członkowskich”. 
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nasilaniem się neoliberalizmu i doprowadziły do fali liberalizacji, prywatyzacji i deregulacji, 

szczególnie w sieciowych dziedzinach gospodarki, tj. w transporcie, telekomunikacji oraz  

w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę. Komisja utrzymuje, że  

z powodu barier administracyjnych rynki europejskie pozostają rozczłonkowane, wskutek 

czego ceny są zbyt wysokie, wzrost produktywności zbyt niski i tak dalej. Dlatego chronione 

sektory powinny zostać otwarte, szczególnie jeśli chodzie o usługi powszechnego zaintereso-

wania, które poza sieciowymi dziedzinami gospodarki obejmują usługi społeczne: opiekę 

zdrowotną, edukację i zabezpieczenie społeczne. Komisja opowiada się za przynajmniej 

częściową prywatyzacją opieki zdrowotnej i systemów emerytalnych także na tej podstawie, 

że obecne systemy są ekonomicznie niezdolne do przetrwania na dłuższą metę z powodu 

starzejącej się populacji Unii.  

 

Jednakże argumentacja Komisji nie ma ani teoretycznego, ani praktycznego uzasadnienia. 

Przede wszystkim empiryczny fakt, że wzrost gospodarczy od lat siedemdziesiątych general-

nie spada, nie jest na pewno oznaką wyższej efektywności gospodarek, w których duże sek-

tory infrastrukturalne są sprywatyzowane, chociaż oczywiście spadek ten nie może być przy-

pisany wyłącznie fali prywatyzacji, jaka nastąpiła od tamtego czasu. Co więcej, mikroekono-

miczne dowody analityczne nie potwierdzają wyższości prywatnych firm. Studium na temat 

fińskiej prywatyzacji dowodzi, że mimo silniejszej orientacji na zysk, nie ma oznak poprawy 

efektywności finansowej lub kosztowej sprywatyzowanych firm. Wyniki innego międzynaro-

dowego badania sugerują, że w Anglii i Walii sprywatyzowane monopole zaopatrujące  

w wodę, są o wiele bardziej kosztowne dla swoich klientów niż monopole komunalne  

w Szwecji lub w Szkocji. Doświadczenie nowych państw członkowskich również dowodzi, że 

bezwarunkowa prywatyzacja i liberalizacja może przysporzyć ostrych problemów ekono-

micznych zamiast poprawić efektywność. Ciągle pogarszający się bilans obrotów bieżących 

Węgier jasno pokazuje szkody, jakie prywatyzacja i liberalizacja może powodować w słabiej 

rozwiniętych krajach.  

 

Prywatyzacja systemu opieki społecznej wywołuje jeszcze gorsze skutki społeczne. Oznacza 

ona w zasadzie, że zarządzanie ryzykiem socjalnym jest w coraz większym stopniu przypisy-

wane jednostkom i firmom, których głównym interesem jest raczej wzrost ich zysków niż 

zapewnienie niezawodnych świadczeń jednostkom. To pociąga za sobą rosnące koszty  

i mniejsze zabezpieczenie dla jednostek. We Włoszech, na przykład, dość gwałtownemu 
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zmniejszeniu udziału sektora publicznego w ochronie zdrowia z ponad 80% do nieco ponad 

60%, towarzyszył zarówno wzrost kosztów jak i pogorszenie jakości.  

 

Przestawienie powszechnych systemów emerytalnych z finansowania publicznego metodą 

pay-as-you-go (PAYGO) na finansowanie poprzez prywatne fundusze emerytalne działające 

na rynku kapitałowym, naraża poziom życia przyszłych emerytów na niekalkulowalne ryzyko 

rynków finansowych, znacznie zwiększając ich zagrożenie i obciążenie ryzykiem, ponieważ 

dla większości z nich emerytura jest istotną częścią ogólnych dochodów. Poza tym, empi-

ryczne dowody konsekwencji prywatnie finansowanych systemów – w Ameryce Łacińskiej, 

Wielkiej Brytanii i niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – pokazują, że te sys-

temy nie mają komparatywnej przewagi nad publicznymi systemami PAYGO; w wielu przy-

padkach są wyraźnie gorsze a we wszystkich o wiele bardziej kosztowne.  

 

3.6. Budżet UE – destrukcyjne plany dalszego zmniejszania  

Od dawna krytykujemy europejski budżet za jego niedostateczne rozmiary. Powoływaliśmy 

się na Raport McDougalla z 1997 r., który oszacował, że dla zapewnienia dalszego funkcjo-

nowania unii gospodarczej i monetarnej w Europie wymagany byłby budżet stanowiący 5-7% 

PKB, a około 10%, jeśli włączyć do tego wspólną politykę obronną. Rzeczywisty budżet UE 

jest bardzo daleki od tych liczb. W Porozumieniu Międzyinstytucjonalnym (Inter-Institutional 

Agreement) z maja 1999 r. górny limit wydatków UE na okres 1999 – 2006 ustalony został na 

1,27% PKB UE. Jest to zdecydowanie za mało, by mogło w jakimkolwiek stopniu wpłynąć 

na dostarczanie w skali całej Europy europejskich dóbr publicznych, stymulowanie trwałego 

wzrostu lub wspieranie spójności społecznej. W praktyce, w ostatnich latach ten limit nie 

został nawet osiągnięty. W 2004 r. wydatki pozostawały na poziomie 1,14% PKB. Również 

fakt, że budżet UE nie może wykazywać żadnego deficytu, nie sprzyja uczynieniu  

z niego użytecznego instrumentu polityki europejskiej.  

 

Sprawy tak się mają, że jeszcze gorzej będzie w następnym okresie finansowym, który zgod-

nie z bieżącym planowaniem obejmuje pięć lat od 2007 do 2011. Chociaż Komisja Europej-

ska zaproponowała utrzymać – według nas niedostateczny – górny limit zobowiązań na po-

ziomie 1,24% przez cały okres, to wydaje się pewne, że na zakończenie toczących się nego-

cjacji będzie on jeszcze znacznie niższy. Parlament Europejski wystąpił z rekomendacją obni-

żenia limitu do 1,18% i zmniejszenia faktycznych płatności do 1,07% PNB. W porównaniu 

do propozycji Komisji byłoby to równoznaczne z redukcją o 47,5 miliarda € w ciągu całego 
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okresu. Ale nie jest to prawdopodobnie ostatnie słowo, ponieważ niektóre kraje członkowskie 

w szczególności Wielka Brytania, Holandia i Niemcy – publicznie oświadczyły, że budżet 

powinien spaść do lub poniżej 1% PKB UE. Można uznać za pewne, że nowy rząd niemiecki 

nie wycofa się łatwo z tego stanowiska – co, w razie jego przyjęcia, oznaczałaby ponad 10% 

cięcie budżetu UE w relacji do PKB Unii. Poza tym, Komisja przedstawiła rozsądną propozy-

cję stworzenia „Funduszu Regulacji Wzrostu” (Growth Adjustment Fund), na który z budżetu 

przeznaczono by 1 milion €. Środki te mogłyby być szybko wykorzystane w odpowiedzi na 

zmieniające się warunki. Ta propozycja została odrzucona przez Parlament.  

 

Tabela 4 
Ramowy program finansowy 2007 – 2011 

2007 2011 Zmiana 2011/2007  
Zobowiązania według 

przeznaczenia 
mld 

€ 
Struktura 

% 
mld 

€ 
Struktura 

% 
Wydatki 

w  % 
Struktura 

w pp 
1. Trwały wzrost  

a. konkurencyjność 
b. spójność 

57,6 
11,0 
46,6 

44,8
8,5

36,3

67,7
19,2
48,5

47,6
13,5
34,1

+17,5
+74,3

+4,1

+2,8 
+5,0 
-2,4 

2. Ochrona i zarządzanie  
    zasobami naturalnymi  

a. rolnictwo 
b. pozostałe 

56,7 
 

43,1 
13,6 

44,1

30,3
9,6

56,5

41,5
15,1

39,7

29,2
10,6

+0,4

-4,0
+11,0

-4,4 
 

-1,1 
+0,4 

3. Obywatelstwo, wolność, bez- 
pieczeństwo i sprawiedliwość 

1,8 1,4 3,1 2,2 +74,2 +0,8 

4. UE jako globalny partner  8,2 6,4 10,8 7,6 +30,9 +1,2 
5. Administracja 3,7 2,9 4,2 3,0 +15,0 +0,1 
Zobowiązania ogółem 128,5 100 142,3 100 +10,8 - 
Płatności ogółem 116,4 90,6 129,0 90,7 +11,7 - 
Środki w % DNB 1,17 - 1,18 - - - 
Płatności w % DNB 1,04 - 1,07 - - - 
Źródło: Report on Policy Challenges and Budgetary Means of the Enlarged Union 2007-2013, 
PE 353.270v04-00, s. 26, obliczenia własne.  

 

Poza wielkością, ważna jest struktura wydatków UE. Tu przewiduje się kompletne przetaso-

wanie głównych tytułów, co powoduje, że bardzo trudno jest zidentyfikować i ocenić zmiany 

w priorytetach alokacji zasobów. Co można jednak zauważyć, to bardzo nierówny wzrost 

zasobów w czasie następnego okresu finansowego proponowany w ostatnim raporcie parla-

mentarnym.  

 

Zauważyć można pewne przesunięcia akcentów: 

- W ramach pierwszego tytułu nastąpi redystrybucja ze spójności do konkurencyjności,  

a to według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie mieć negatywny wpływ na poli-

tykę strukturalną.  
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- Głównym przegranym będzie WPR∗, co wydaje się sensowne.  

- Tytuł 3 pozostanie umiarkowany w porównaniu z całym budżetem, ale będzie miał 

największy wzrost. W świetle wyjaśnień do tego tytułu jest całkiem jasne, że więk-

szość tego przyrostu będzie wydana na wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, 

w tym politykę restrykcyjnej migracji, udzielania azylu i politykę wobec uchodźców.  

- Duże wzrosty wydatków są również przewidziane na wzmocnienie roli UE jako 

globalnego partnera, co było jednym z głównych priorytetów projektu konstytucji.  

 

3.7. Polityka handlowa – zbyt liberalna  

Niepowodzenie szczytu ŚOH (WTO) w Kankun we wrześniu 2003 r. było punktem 

zwrotnym w stosunkach Północy z Południem. Pojawiły się wówczas poważne konflikty. 

Kraje Południa uważały, że od czasu porozumienia w Marrakeszu były oszukiwane. 

Poszły one wówczas na ustępstwa jeśli chodzi o Porozumienie w Sprawie Ochrony Praw 

Własności Intelektualnej - co okazało się być dla nich bardziej kosztowne niż oczekiwały 

- w zamian za bardziej liberalne praktyki w sektorze rolniczym i przemysłowym. Jednak 

Unia Europejska a głównie USA nie dotrzymały swoich zobowiązań. Stany Zjednoczone 

znacznie zwiększyły subsydia dla swoich farmerów i osiągnęły kompromis z Europą  

w kwestii rolnictwa. Unia Europejska nie przeprowadziła, jak planowano, stopniowego 

demontażu sektora tekstylnego, lecz odłożyła to do roku 2005. W takim kontekście kraje 

rozwijające się zdołały sformować koalicję, przede wszystkim w ramach G20, gdzie 

zgromadziło się wiele krajów„wyłaniających się”, a wśród nich Brazylia, Indie i Chiny,  

a następnie w ramach G90 z większą liczbą krajów rozwijających się. UE popełniła serię 

błędów podczas negocjacji stawiając na niejednorodność koalicji G20 i przywiązując 

nadmierną wagę do „kwestii singapurskich” dyskutowanych na spotkaniu w Singapurze  

w 1996 r.: konkurencji, inwestycji międzynarodowych, dostępu do rynków publicznych 

oraz ułatwień wymiany. Kraje rozwijające się wystąpiły jako nowi główni bohaterowie 

międzynarodowych negocjacji, ale USA nie wydawały się być tą nową konfiguracją za-

kłopotane. Potwierdziły one swoje oddanie idei wielostronności pozostając nadal aktyw-

nym entuzjastą bilateralizmu.  

 

Porozumienie genewskie z czerwca 2004 r. w niewielkim stopniu zmieniły globalny kon-

tekst, chociaż osiągnięto porozumienie z UE i USA o stopniowym eliminowaniu subsy-

                                                 
∗ Wspólna Polityka Rolna (przyp. tłum.) 
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diów eksportowych i subsydiów dla sektora rolniczego, ale bez precyzyjnego harmono-

gramu i przy wielu wyjątkach. Dyskusja o cięciach ceł wywołała większe kontrowersje  

i otwarty konflikt między eksporterami produktów rolnych (Brazylia i Argentyna) a naj-

biedniejszymi krajami, które wolały chronić swoje rynki krajowe.  

 

Nowe spotkanie w Genewie w czerwcu 2005 r. – jak zwykle przygotowane w sposób 

bardzo nieformalny i niedemokratyczny – było porażką. Uczestnicy nie zdołali uzgodnić 

stanowisk w czterech głównych tematach: rolnictwa, produktów nierolniczych, usług  

i rozwoju. Do następnej konferencji w Hongkongu w grudniu 2005 r. UE powinna pilnie  

i radykalnie zmienić swoją instrukcję negocjacyjną aby dać impuls do nowych praktyk  

w ramach ŚOH. Jednym z głównych punktów byłaby konieczność renegocjacji układu 

GATS podpisanego w 1994 r. w ramach ŚOH.  

 

Liberalizacja handlu usługami jest nową kwestią w przyszłych negocjacjach z GATS. 

Stawka jest zasadnicza, ponieważ wiele usług jest świadczonych zgodnie z specyficznymi 

standardami krajowymi, które stanowią prawdziwe fundamenty naszych społeczeństw.  

W grę wchodzą wszystkie usługi, łącznie z edukacją i ochroną zdrowia. Proces negocja-

cyjny jest procedurą stopniową, ale wszystkie sektory powinny być zaniepokojone ten-

dencją liberalizacyjną przejawiającą się w kolejnych falach przetargów.  

 

Ogólne ramy są szczególnie krępujące dla usług publicznych i Europejskiego Modelu 

Społecznego. Na gruncie globalnej liberalizacji usług nie bierze się zupełnie po uwagę 

specyfiki usług publicznych. Państwa uczestniczące wspólnie określają, na podstawie 

wzajemnych ustępstw, sektory, które mają być zliberalizowane, ale wszystkie wyjątki  

i ograniczenia muszą być ponownie rozpatrzone po upływie każdych kolejnych pięciu lat. 

ŚOH decyduje następnie czy przesłanki, które uzasadniały te ograniczenia są nadal moż-

liwe do zaakceptowania. W razie sporu i jeśli skarga jest wniesiona przez „operatora”, 

Organ Rozstrzygania Sporów (Dispute Settlement Body - DSB) ŚOH – trybunał, którego 

legitymacja może być kwestionowana z punktu widzenia zasad demokratycznych – będzie 

wyłącznym i ostatecznym sędzią. ŚOH kieruje się brytyjską zasadą „prawa zwyczajo-

wego”, zgodnie z którą prawo ustalane jest poprzez praktykę orzekania DSB.  

 

Komisja, która negocjuje w imieniu UE, jawi się jako fanatyczka dogmatu liberalizacyj-

nego. Propozycje liberalizacji sektorów z marca 2003 r. są daleko idące w odniesieniu do 



 33

usług w zakresie ochrony środowiska, transportu i telekomunikacji. Jeśli prawo narzuca-

nia uniwersalnych celów dla sektorów usług pocztowych i telekomunikacyjnych będzie 

utrzymane, to procedura ta pozwoli przyspieszyć proces liberalizacji i pokonać opór kra-

jów członkowskich. Przede wszystkim jednak, liberalizacja w ramach GATS staje się nie-

odwracalna a istniejące jeszcze przeszkody zostaną prawdopodobnie usunięte na później-

szym etapie negocjacji. Choć edukacja, ochrona zdrowia i działalność kulturalna nie są na 

razie brane pod uwagę, nie ma żadnej gwarancji na przyszłość.  

 

4. Ku zintegrowanej europejskiej strategii rozwoju  

 – propozycje alternatywnych koncepcji  
 

4.1. Poszerzenie perspektywy – wymiary Europejskiego Modelu Społecznego 

Jako alternatywę dla kontynuowania w UE polityki neoliberalnej proponujemy nową de-

mokratyczną ofensywę, która rozszerza perspektywę dla integracji europejskiej w dwojaki 

sposób. Z jednej strony, w odniesieniu do polityki ekonomicznej uważamy, że jej zakres 

powinien sięgać poza rynek (aczkolwiek odnosić się do rynków i ich regulowania)  

i obejmować interwencję makroekonomiczną, społeczną i strukturalną, jak również budo-

wanie odpowiednich instytucji. Z drugiej strony, konieczne jest szersze spojrzenie, zmie-

rzające do pogodzenia i zintegrowania różnych wymiarów materialnej podstawy życia 

indywidualnego i społecznego, a mianowicie:  

- wymiar ekonomiczny, odnoszący się do produkcji, dystrybucji i konsumpcji, rynków, 

płac i zysków, wzrostu, innowacji; 

- wymiar społeczny zmierzający do pełnego zatrudnienia, godziwych płac i dobrego 

standardu życia, dobrych warunków pracy, równości płci, skończenia z biedą i bez-

domnością, zabezpieczenia społecznego, dostępu do dóbr publicznych, demokratycz-

nego uczestnictwa; 

- wymiar ekologiczny obejmujący ochronę naturalnej podstawy ludzkiego życia, ograni-

czenie konsumpcji energii i wytwarzania odpadów.  

 

Wobec presji grup interesu oraz ideologii i polityki neoliberalizmu nie jest z pewnością łatwo 

osiągnąć konsensus co do potrzeby równowagi i integracji między trzema wymiarami repro-

dukcji materialnej. Ale to co jest stawką w grze, jest jeszcze dużo trudniejsze. Osiągnięcie 

takiej równowagi wymaga znacznych i długotrwałych wysiłków, tj. z jednej strony, polityki 
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zmierzającej do powstrzymania i wyeliminowania obecnego nastawienia na podporządkowa-

nie wszystkich aspektów imperatywowi ekonomicznemu i grupom interesu stojącym za nim, 

a z drugiej strony, polityki zmierzającej do położenia szczególnego nacisku na dotąd lekce-

ważony wymiar społeczny i ekologiczny.  

 

W przełożeniu na propozycje dla alternatywnej europejskiej strategii rozwoju lub dla Euro-

pejskiego Modelu Społecznego, z wszechstronnym znaczeniem słowa „społeczny”, ma to 

dwie implikacje:  

Po pierwsze, w tradycyjnym obszarze polityki ekonomicznej jednostronnemu, zorientowa-

nemu na rynek i konkurencję podejściu, musi towarzyszyć i przeciwstawiać się większy na-

cisk na polityczną – makro- , strukturalną , handlową itd. – interwencje i kontrolę. Obejmuje 

to zatrzymanie obecnej fali deregulacji i nałożenie moratorium na dalszą prywatyzację do 

czasu, gdy zostanie przedłożona i publicznie przedyskutowana wszechstronna ocena. 

Obejmuje to również szczególne wsparcie dla nowych krajów członkowskich.  

 

Po drugie, konieczne jest znaczne podniesienie rangi polityki społecznej i ekologicznej  

w programie polityki Unii Europejskiej oraz ustanowienie ich priorytetu w stosunku do czysto 

ekonomicznych względów zwiększenia konkurencyjności i wzmocnienia międzynarodowej 

pozycji rynkowej. Wyzwaniem jest ekologiczna i społeczna restrukturyzacja tradycyjnych 

gospodarek kapitalistycznych. Ta reorientacja wymaga oczywiście dużych zmian polityki 

ekonomicznej, które w kategoriach neoliberalnych uważane są za niemożliwe. Istnieje jednak 

mnóstwo instrumentów i narzędzi polityki, które w demokratycznym społeczeństwie mogą 

być wykorzystane dla takich celów: począwszy od przepisów administracyjnych poprzez 

regulację rynków, politykę podatkową, redystrybucję dochodu i bogactwa aż do wzmocnienia 

i wykorzystania sektora publicznego dla porządkowania środowiska naturalnego, jak również 

modernizacji ekologicznej itd. Zmobilizowanie i zastosowanie takich instrumentów dla 

reorientacji polityki w kierunku strategii zrównoważonego zintegrowanego rozwoju UE nie 

jest ani technicznie, ani ekonomicznie, ani prawnie niemożliwe  - nawet w ramach obecnego 

Traktatu. Jest to kwestia woli politycznej, wywołanej przez publiczną dyskusję, siłę ruchów 

społecznych i potęgę demokracji.  

 

4.2 Makroekonomiczna polityka trwałego wzrostu i pełnego zatrudnienia 

Istnieje potrzeba znacznego zwiększenia skuteczności koordynacji polityki pieniężnej  

i krajowych polityk fiskalnych i zorientowania jej na kreowaniu wysokiego poziomu aktyw-
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ności ekonomicznej. Powinno to obejmować odejście od podporządkowania krajowych poli-

tyk fiskalnych arbitralnym limitom budżetowym nakładanym przez Pakt na Rzecz Stabilności 

i Wzrostu oraz dyktatowi polityki pieniężnej i EBC. Wzmocnienie statusu grupy euro po-

winno przekształcić tę ostatnią w głównego partnera dialogu z EBC w odniesieniu do prowa-

dzenia polityki pieniężnej. Polityka pieniężna powinna być wyraźnie włączona do tych roz-

mów a skutki polityk prowadzonych przez inne kraje powinny być brane pod uwagę.  

 

Reforma europejskiej polityki pieniężnej powinna poszukiwać współpracy, koordynacji  

i – tam, gdzie to konieczne – kompromisu między różnymi celami makroekonomicznymi 

(wzrost, zatrudnienie stabilność cen) jak również między EBC i innymi podmiotami makro-

ekonomicznymi, tj. rządami krajowymi, partnerami społecznymi i Komisją Europejską. 

Również kompletna niezależność EBC, chroniąca go przed demokratyczną dyskusją i decy-

zjami jest destrukcyjna i niedemokratyczna, i powinna być zmieniona.  

 

Zgodnie z naszymi argumentami zawartymi w poprzednich memorandach proponujemy, by: 

- cele EBC zostały przeformułowane tak, aby obejmowały wysokie i trwałe poziomy 

zatrudnienia i wzrostu gospodarczego a zaniechane zostało ustalanie jakiegokolwiek 

„poziomu referencyjnego” dla wzrostu zasobu pieniądza;  

- EBC był odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim i zaangażowany w koordy-

nację polityki fiskalnej i pieniężnej;  

- EBC spełniał rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji i brał odpowiedzialność za 

stabilność europejskiego systemu finansowego.  

 

Działania państw członkowskich powinny być koordynowane w celu ukierunkowania rów-

nież polityk fiskalnych na wspieranie wysokich poziomów aktywności gospodarczej, pełnego 

zatrudnienia, spójności społecznej i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Ponieważ 

ogromna większość środków publicznych pozostanie w gestii państw członkowskich, nawet 

jeśli budżet europejski będzie zwiększony ponad obecną jego minimalną wielkość (co uwa-

żamy za konieczne, patrz p. 4.5.) to głównym wyzwaniem dla europejskiej polityki fiskalnej 

będzie koordynacja działań państw członkowskich. Aby móc taką koordynację prowadzić, 

należy porzucić Pakt na Rzecz Stabilności i Wzrostu. Główną wytyczną dla polityki fiskalnej 

powinno być nie równoważenie budżetu publicznego, lecz maksymalne przyczynianie się do 

osiągnięcia ekonomicznych, społecznych i ekologicznych celów i ambicji UE.  
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Wydatkowa strona polityk fiskalnych powinna, po pierwsze wiązać się z Polityką stabilizacji 

dla trwałego wzrostu i zatrudnienia. Dlatego proponujemy porozumienie w sprawie zwięk-

szania corocznie krajowych inwestycji publicznych o sumę równą jednemu procentowi PKB 

poszczególnych krajów w okresie pięciu lat. Powinno się również wstrzymać trwające cięcia 

środków i personelu sektora usług publicznych, a następnie odwrócenie tej tendencji.  

 

Po drugie, powinny być realizowane skoordynowane długookresowe programy infrastruktu-

ralne. Zróżnicowane systemy telekomunikacji, dróg kołowych, kolejowych i wodnych, ruchu 

lotniczego i dużych badań naukowych stanowią przeszkody dla jedności europejskiej. 

Szczególnie po powiększeniu UE koncepcja infrastruktury europejskiej musi być rozszerzona, 

tak by objęła nowych członków, a to wymaga dodatkowych wysiłków.  

 

Chociaż różnorodność polityk społecznych w całej Europie jest atutem, który należy zacho-

wać, jest ona też wyzwaniem dla UE aby wzmocnić finansową podstawę wspierania wspól-

nych osiągnięć europejskiego modelu społecznego (patrz p. 4.3.).  

 

Po stronie dochodów główną kwestią jest restrukturyzacja narodowych systemów podatko-

wych i polityk w sposób, który pozwoli uniknąć konkurencji podatkowej i zwiększy dochody. 

Pewne niewielkie kroki w tym kierunku zostały poczynione w odniesieniu do dochodu odset-

kowego. Trzeba jednak zrobić więcej. Proponujemy: 

- rozszerzyć porozumienie o traktowaniu dochodu odsetkowego na dywidendy, renty  

i zyski kapitałowe; 

- w odniesieniu do dochodów osób prawnych: przyspieszyć wprowadzenie ujednolico-

nej podstawy podatku, ustalenie minimalnej stawki na poziomie 40% (z rabatem dla 

ubogich nowych krajów członkowskich) oraz zastosowanie zasady dochodu świato-

wego w takiej formie, że zyski osiągnięte na całym świecie są opodatkowane w kraju, 

w którym znajduje się główna baza operacyjna ( jej lokalizacja może być różna od 

lokalizacji formalnej centrali firmy) przy czym podatki zapłacone w innych krajach 

byłyby odliczane od płatności krajowych;  

- w odniesieniu do VAT: zmienić obecny skomplikowany i podatny na oszustwa system 

kalkulacji transferów wewnątrz UE na system oparty na rachunkach narodowych.  
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4.3. Polityka walki z ubóstwem i minimalne standardy – rekomendacje dla polityki  

       społecznej  

Trzeba rozważyć przejście do bardziej skutecznej i stanowczej polityki społecznej w UE jako 

części szerszej zmiany w programie polityki, która powinna odejść od priorytetów Lizbonie. 

Kraje europejskie nie są zdecydowanie wyprzedzone przez Stany Zjednoczone, a już na 

pewno nie w sferze polityki społecznej. Główna nauka, jaką trzeba wyciągnąć z doświadcze-

nia USA, to po prostu znaczenie ekspansywnej polityki fiskalnej i pieniężnej.  

 

Chociaż prawdą jest, że polityka społeczna może często przyczyniać się do wzrostu produk-

cji, podejście lizbońskie, które uważa „Europejski Model Społeczny” przede wszystkim za 

czynnik produkcji, jest zbyt wąskie i powinno być zastąpione wizją polityki społecznej kła-

dącą nacisk na wszystkie aspekty dobrobytu, a nie tylko na cele ekonomiczne.  

 

Pierwszym  warunkiem koniecznym bardziej pozytywnego wkładu UE do rozwoju polityki 

społecznej jest znaczny wzrost środków przeznaczanych na ten cel. Prace bieżąco prowa-

dzone przez UE w zakresie programów minimalnego dochodu powinny być przejść z obec-

nego poziomu - wymiany informacji i badań ubóstwa – na poziom tworzenia autentycznego 

europejskiego programu walki z ubóstwem. W tym celu wszystkie kraje członkowskie po-

winny przygotować swoje narodowe strategie walki z ubóstwem. Strategie krajów z niższym 

poziomem dochodu powinny – po krytycznej dokładnej analizie - być częściowo finansowane 

ze środków UE. Byłaby to Otwarta Metoda Koordynacji, ale tym razem wsparta środkami  

i dlatego mająca o wiele większy wpływ na politykę.  

 

Po drugie, UE powinna pozostawić szczegółowe cele i narzędzia polityki społecznej w rękach 

państw członkowskich, ale ogłaszać minimalne standardy, obowiązujące wszystkie kraje 

członkowskie, w odniesieniu do głównych dziedzin zabezpieczenia społecznego i do podsta-

wowych usług społecznych: edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych. Powinno być 

jasno stwierdzone, że te standardy powinny być stopniowo podnoszone do poziomu tych, 

które panują w najbardziej rozwiniętych systemach. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzy-

stywaniu tej konstrukcji, należałoby również sprecyzować, że istniejące standardy zabezpie-

czenia społecznego nie mogą zostać obniżone – że została ona pomyślana jako metoda kon-

trolowanego postępu, o którym w istocie mówią dokumenty założycielskie UE.  
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Trzecia propozycja dla polityki społecznej UE dotyczy emerytur. Konkretnym sposobem,  

w jaki UE mogłaby posuwać naprzód model społeczny w obecnych warunkach, byłoby 

wspieranie – przy zastosowaniu otwartej metody koordynacji – wzmocnienia publicznych, 

repartycyjnych (pay-as-you-go) systemów emerytalnych i wprowadzenie ich tam, gdzie one 

jeszcze nie istnieją. Tu znowu koordynacja powinna być wspierana środkami finansowymi, 

tak by Unia wnosiła niewielki wkład w emerytury płacone w każdym kraju członkowskim.  

I w tym przypadku ten wkład powinien rosnąć, stając się istotną częścią podstawowych 

emerytur, z których korzystają obywatele UE.  

 

Czwartym warunkiem koniecznym wzmocnienia polityki społecznej na szczeblu UE jest 

znaczące zwiększenie środków na ten cel. Chociaż większość rządów państw członkowskich 

jest obecnie zdecydowana przeciwstawiać się jakiemukolwiek wzrostowi budżetu UE, prawdą 

jest także, że bez takiego wzrostu niemożliwe będzie zajęcie się najbardziej bolesnymi 

problemami społecznymi w UE a zatem również niemożliwe będzie przeciwstawienie się 

postępującemu zrażeniu ludności europejskiej do projektu Europy.  

 

Po piąte, polityka zatrudnienia nie powinna opierać się na rządowych programach pomocy 

społecznej typu workfare•, lub innych autorytarnych programach, lecz powinna być uzupeł-

niona ekspansywną strategią makroekonomiczną, rozwijaniem atrakcyjnych możliwości 

pracy oraz wprowadzeniem płac minimalnych, jak również uzgodnionych i skoordynowanych 

świadczeń, w celu uniknięcia dumpingu płacowego. Nie można pozwolić, by konkurencja 

między pracownikami europejskimi a imigrantami – zmuszonymi i gotowymi sprzedać swoją 

zdolność do pracy za niemal każdą płacę oraz bez jakiegokolwiek zabezpieczenia społecz-

nego i bez świadczeń socjalnych – prowadziła do wyścigu do dna płac i warunków pracy. 

Dlatego konieczne jest objęcie płacą minimalną oraz minimalnymi poziomami ochrony i praw 

wszystkich pracowników. Żaden pracownik, niezależnie od narodowości, nie powinien 

otrzymywać płacy poniżej poziomu koniecznego dla uszanowania jego godności i zapewnia-

jącego sprawiedliwe wynagrodzenie.  

 

Szósty punkt dotyczy czasu pracy. UE powinna przeciwstawiać się naciskowi pracodawców  

i niektórych rządów na osłabienie istniejącej dyrektywy w sprawie czasu pracy poprzez 

                                                 
• Programy, w ramach których pobierający zasiłki zobowiązani są do podjęcia pracy lub szkolenia zawodowego. 
(przypis tłumacza). 
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zwiększenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy poza obecne 48 godzin, przedłużenie 

okresu referencyjnego∗ i ułatwienie zawierania z pracownikami indywidualnych umów co do 

czasu pracy i okresu jego rozliczania (opt-outs). Europejska regulacja czasu pracy powinna 

iść w przeciwnym kierunku, tj. zmierzać do:  

- wyraźnego ograniczenia maksymalnego tygodniowego czasu pracy do poziomu bliż-

szego obecnej 40 godzinnej średniej i ograniczenia okresu referencyjnego,  

- zredukowania obecnego czasu pracy,  

- całkowitego zniesienia klauzul dopuszczających indywidualne umowy w kwestii 

czasu pracy, które umożliwiają wywieranie presji na zatrudnionych,  

- ustanowienie norm dla społecznie chronionej pracy w niepełnym wymiarze czasu dla 

tych, którzy chcą pracować krócej.  

 

Poprzez taką politykę osiągnięto by kilka celów, nawet jeśli poziom finansowania byłby na 

początek dość umiarkowany. Nastąpiłaby redystrybucja z krajów o wysokim dochodzie do 

tych o niskim, wzmocniona w praktyce przez większą siłę nabywczą euro w gospodarkach  

o niższym dochodzie. Nastąpiłoby wyraźne uznanie wyższości zabezpieczenia społecznego 

nad indywidualnym zabezpieczeniem poprzez rynek w sferze, gdzie wszystkie dostępne do-

wody wskazują, że tak właśnie jest. W ten sposób logika EMS byłaby zdecydowanie podkre-

ślona. Połączenie środków poszczególnych krajów zmniejszyłoby niektóre ograniczenia  

w zakresie finansowania publicznych systemów emerytalnych w poszczególnych państwach. 

I byłby to konkretny wyraz europejskiej solidarności, który można by przeciwstawić 

powszechnemu przeświadczeniu, zademonstrowanemu w czasie debaty nad Traktatem Kon-

stytucyjnym, że UE działa w praktyce jedynie po to, by doprowadzić do rozpadu modelu 

społecznego przez intensyfikację presji konkurencyjnej i sił rynkowych.  

 

4.4. Kroki w kierunku systemu energetycznego opartego na niekopalnych źródłach 

energii – polityka ochrony środowiska 

Pierwszym krokiem ku silniejszej europejskiej polityce ochrony środowiska powinno być 

przyjęcie bardziej ambitnych i prawnie wiążących celów dla emisji gazów wywołujących 

efekt cieplarniany jako istotnego elementu długookresowej strategii walki z globalnym ocie-

pleniem, tak na szczeblu europejskim, jak i globalnym. Nowa propozycja Komisji (paździer-

                                                 
∗ Reference period – okres, dla którego oblicza się przeciętny tygodniowy czas pracy pracownika, w celu ustale-
nia, czy jego maksimum, dopuszczalne dla każdych siedmiu dni, nie zostało przekroczone. Obecnie podstawowy 
okres referencyjny w UE wynosi 4 miesiące. (przypis tłumacza).  



 40

nik 2005), która wzywa do „globalnego rynku węgla” po 2012 r. pozostaje zbyt ogólnikowa  

i ignoruje konieczność niezwłocznego rozpoczęcia drugiego etapu działań w zakresie ochrony 

środowiska (post-Kyoto process)∗ z wyraźnie określoną finalną datą zakończenia negocjacji. 

UE powinna dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 30% do 2020 r.  

w stosunku do poziomu z 1990 r.  

 

Środki skoncentrowane na poprawieniu eko-wydajności wykorzystania energii i surowców 

mogą stanowić drugą warstwę szerokiego programu działania UE. Wzrost wydajności energii 

o 3% rocznie w UE pomógłby ustanowić globalne standardy a równocześnie utrzymać  

i tworzyć dobrej jakości miejsca pracy. Dla realizacji takich celów konieczne są w długim 

okresie strategiczne inwestycje połączone z wysiłkami restrukturyzacyjnymi na rzecz zastą-

pienia energo- i odpado-intensywnych wzorców produkcji i konsumpcji.  

 

Proaktywna polityka ochrony środowiska będzie musiała objąć dalekosiężną restrukturyzację 

procesu konsumpcji i produkcji, zarówno w skali UE jako całości, jak i regionalnie zdywersy-

fikowaną restrukturyzację w obrębie krajów członkowskich. Ważny punkt wyjścia dla takiej 

restrukturyzacji można znaleźć we wszechstronnej ocenie znanych i nieznanych ryzyk zwią-

zanych z fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi technologiami, która mogłaby być oparta 

na wzmocnionej i rozszerzonej inicjatywie REACH (Registration, Evaluation and Authorisa-

tion of Chemicals).  

 

Proponujemy, by UE nadała pięciu liniom programów strategicznej restrukturyzacji klauzulę 

pilności, aby - w kooperacji i przy współfinansowaniu przez kraje członkowskie – doprowa-

dzić do: 

- Zwiększonego oparcia na zdecentralizowanych źródłach energii odnawialnej, pozwa-

lającego na zróżnicowanie koncentracji uwagi zgodnie ze specyficznymi warunkami 

w państwach członkowskich i ich regionach. Mogłoby to istotnie przyczynić się do 

dotrzymania zobowiązań z Rio•, zmniejszając równocześnie uzależnienie od kopal-

nych źródeł energii.  

                                                 
∗ Protokół z Kyoto, który został wynegocjowany w grudniu 1997 r. i wszedł w życie w lutym 2005 r. stanowi, że 
do 2012 r. emisja gazów cieplarnianych przez kraje uprzemysłowione zostanie zmniejszona o 5,2% w stosunku 
do 1990 r. Obecne przedmiotem dyskusji jest dalsza redukcja emisji o 15-30% do 2020-2025 r. (przyp. tłum.)  
• Zobowiązania wynikające z Konwencji ramowej o zapobieganiu zmianom klimatu przyjętej podczas 
konferencji ONZ w sprawie środowiska i rozwoju, która odbyła się w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. (tzw. II 
Szczyt Ziemi). Konwencja ta została następnie podpisana prze większość państw świata, w tym przez Unię 
Europejską. (przypis tłumacza) 
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- Wzmocnienia atrakcyjności infrastruktur transportu publicznego, szczególnie na ob-

szarach miejskich. Byłoby to działanie samofinansujące się w średnim okresie, ponie-

waż zapobiegałoby degradacji miast i obniżyłoby ogólne koszty utrzymania dróg.  

- Ograniczenia zużycia nawozów sztucznych i pestycydów tradycyjnym rolnictwie, 

idące w parze ze zwiększonym udziałem rolnictwa ekologicznego w konsumpcji lo-

kalnej i regionalnej. Pomogłoby to odbudować różnorodność biologiczną na obszarach 

wiejskich, tworząc jednocześnie miejsca pracy dobrej jakości.  

- Publicznego wsparcia programów budowania i odbudowywania niskoenergetycznych 

mieszkań. Zmniejszyłoby to zależność od palnych źródeł energii, pomagając równo-

cześnie wzmocnić gospodarki lokalne i regionalne.  

- Wdrożenia konkretnych programów skierowanych na celowo zorientowane wsparcie 

procesów nadrabiania dystansu w nowych krajach członkowskich w odniesieniu do 

najlepszych doświadczeń w dziedzinie polityki ochrony środowiska i energetycznej 

przy zachowaniu istniejących dobrych stron polityki ochrony środowiska.  

 

Takie programy powinny być osadzone w ramy generalnej zmiany polityki w kierunku bar-

dziej proaktywnej orientacji na ochronę środowiska, łącząc w sobie szerokie spektrum in-

strumentów regulacyjnych, począwszy od regulowania progów i pułapów, poprzez udzielanie 

przedsiębiorstwom zezwoleń na określone lokalizacje, do publicznych instytucji usługowych 

gwarantujących określone standardy usług. Nie powinno się polegać na instrumentach ryn-

kowych bez wiążących definicji zadań i celów, jak również znaczącej procedury monitoro-

wania i oceniania postępów. Na szczeblu UE wymagałoby to szczególnie dobrowolnej reak-

tywacji zobowiązania Cardiff II do włączenia troski o środowisko do wszystkich obszarów 

legislacji.∗  

 

W celu wypełnienia globalnych zobowiązań UE w zakresie ochrony środowiska niezbędny 

jest nowy horyzontalny budżet finansowy UE dla rozwiązania problemów globalnych. Strate-

giczne priorytety Komisji na lata 2005-2009 (COM 2005/12) przewidują, że stosunki ze-

wnętrzne UE muszą „być zorientowane na skuteczne realizowanie głównych celów w obsza-

rze ochrony środowiska” (artykuł 4.2.). Dla wykonania tych zobowiązań niezbędny będzie 

                                                 
∗ Takie zobowiązanie zawarte zostało w komunikacie Komisji Europejskiej ( COM/1998/333 Partnerstwo dla 
integracji – Strategia włączenia środowiska do polityki UE) przedstawionym Radzie Europejskiej na posiedze-
niu w Cardiff w maju 1998 r. (przypis tłumacza)  
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Europejski Globalny Budżet dla Środowiska, który został oszacowany w odniesieniu do per-

spektywy finansowej 2007-2013 na 250 milionów € rocznie – w sumie 1,75 miliarda €.  

 

Polityka ochrony środowiska UE powinna również wzmocnić swoją perspektywę globalną. 

Te same zasady przezorności i przyspieszonego ograniczania emisji powinny być zastoso-

wane do wspólnych programów, pozwalających krajom rozwijającym się i wschodzącym 

znaleźć ich własne ścieżki i wzorce wdrażania oraz trwałego rozwoju. To stanowiłoby pod-

stawę do znalezienia wspólnej, silnej polityki UE i potencjalnych partnerów w odniesieniu do 

globalnego ocieplenia, bez konieczności akceptowania logiki najmniejszego wspólnego mia-

nownika lub najwolniejszego statku determinującego prędkość konwoju.  

 

4.5. Silniejszy budżet z bardziej sprawiedliwym finansowaniem –  

       finansowe perspektywy UE  

W celu stworzenia zdolności UE do realizowania skutecznej polityki pełnego zatrudnienia, 

spójności społecznej i bezpieczeństwa ekologicznego, budżet UE powinien być znacznie 

zwiększony – co może oczywiście być uzasadnione tylko wtedy, gdy procedury ustalania 

wielkości i struktury budżetu europejskiego będą całkowicie zdemokratyzowane i o wiele 

bardziej przejrzyste. Nie będzie trwałego rozwiązania bez stworzenia federalnego budżetu, 

który zapewni z jednej strony wsparcie skoordynowanej polityki stabilizacyjnej na szczeblu 

europejskim w przypadku szoków, a z drugiej strony, narzędzia dla redystrybucji międzyre-

gionalnej w celu uporania się z asymetrią i dokonania restrukturyzacji ekologicznej.  

 

Stoimy na stanowisku, że w czasie następnego okresu finansowego, tj. w latach 2007-2011 

budżet powinien być zwiększany o 0,5 punktu procentowego rocznie w relacji do PKB, tak 

aby osiągnął 3,6% PKB UE w 2011 r., a w następnych latach powinien dalej wzrosnąć do 

poziomu około 5% PKB UE. Nie powinno to być traktowane jako sztywno ustalony górny 

limit lub minimalne wymaganie, ale jako orientacyjna wytyczna, która zostawia pole dla 

elastyczności w górę i w dół.  

 

W odniesieniu do dochodowej strony budżetu UE proponujemy gruntowną reformę obecnego 

systemu środków własnych, polegającą ogólnie na wyłączeniu z dochodów tego budżetu skła-

dowej związanej z VAT, a wprowadzeniu – jako jedynego uzupełnienia tradycyjnych docho-

dów z ceł – progresywnego europejskiego podatku dochodowego odniesionego do PKB  

i ustalanego według zasady zdolności kraju do jego płacenia. Właściwe dla każdego kraju 
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stawki podatku powinny być ustalane stosownie do relatywnej potęgi kraju w UE, mierzonej 

dochodem na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej. Tak więc, przy dochodzie 

na mieszkańca równym np. 120% średniej UE, stawka podatku byłaby o 20% wyższa niż 

stawka przeciętna dla UE wynosząca 5% (pomijając dochody z ceł) to znaczy wynosiłaby 6% 

PKB. Natomiast kraj z dochodem na mieszkańca równym 50% średniej UE płaciłby podatek 

europejski w wysokości tylko 2,5% swojego PKB. Decyzja o tym, w jaki sposób podatek 

europejski powinien być w kraju refinansowany należałaby do poszczególnych państw 

członkowskich, z zastrzeżeniem, że metoda jego nakładania nie mogłaby być wykorzystana 

do otwarcia nowej rundy konkurencji podatkowej.  

 

Proponujemy również, żeby zrezygnować z restrykcyjnego zakazu deficytu europejskiego  

(art. 269 Traktatu) i pozwolić UE na finansowanie długookresowych projektów europejskich, 

takich jak Sieć Transeuropejska lub inwestycje we wspólny rozwój technologiczny, poprzez 

pożyczki, wykorzystując w tym celu Europejski Bank Inwestycyjny jako agenta UE na rynku 

kapitałowym. Takie projekty wywołują efekt samofinansowania, o ile wzmacniają one bazę 

produkcyjną i w ten sposób także bazę podatkową gospodarki europejskiej. Dlatego z punktu 

widzenia sprawiedliwości międzypokoleniowej usprawiedliwione jest przesunięcie części 

kosztów finansowania tej infrastruktury na przyszłe generacje, które będą głównymi benefi-

cjantami jej ulepszenia.  


