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W obliczu kryzysu w Europie 
 
Polityka ekonomiczna prowadzona obecnie w Europie zdradza brutalny powrót do dogmatów 
my lenia neoliberalnego. Bezpo rednim jej celem jest doprowadzenie do tego, by za kryzys 
zap acili wszyscy obywatele, bez wzgl du na to, e nie oni s  za niego odpowiedzialni, a w 
dalszej perspektywie - kontynuacja demonta u pa stwa socjalnego. W obliczu tak wytyczonych 
celów, które doprowadzi  mog  jedynie do pog bienia obecnego ekonomicznego i spo ecznego 
kryzysu, wy ania si  potrzeba pracy nad zarysem nowej konstrukcji Europy. 
 
Projekt  oparty  na  woli  stworzenia  przestrzeni  gospodarczej  z  jedn  walut ,  ale  bez  
odpowiedniego bud etu, nie mia  szans na spójno . Unia walutowa w kontek cie ci  
bud etowych okaza a si  maszyn  do produkowania nierówno ci. Stopy inflacji nie maj  adnego 
powodu, eby si  wyrównywa . Ceny w danym kraju rosn  w odniesieniu do tamtejszej inflacji - 
nawet je li koszty wynagrodze  nie s  "wygórowane" - co wp ywa na relatywn  konkurencyjno  
wewn trz  strefy  euro.  W  tym  samym  czasie  realne  stopy  odsetkowe  równie  si  rozchodz :  
wylicza si  je bowiem na bazie ró nicy mi dzy mniej lub bardziej wspóln  stop  odsetkow  a 
stop  inflacji w a ciw  dla ka dego z krajów. Kraje, w których stopa ta wykracza ponad redni , 
trac  na konkurencyjno ci i zostaj  zmuszone do podtrzymywania wzrostu albo dzi ki 
nadmiernemu zad u eniu, albo opieraj c si  na swojej specjalizacji, a wi c id c wbrew 
tendencji ujednolicania struktur produkcji.  
 
 
Zatruty dar 
 
Patrz c wstecz, widzimy, e decyzja o przyj ciu euro nie by a wcale oczywista - wystarczy oby 
wprowadzenie wspólnego pieni dza, czego  w rodzaju up ynnionego euro do obs ugi wymiany 
mi dzy obszarem europejskim a reszt  wiata i wymienialnymi walutami wewn trz niego. 
Jedyny  powód,  który  pozwala  zrozumie ,  sk d  wzi a  si  taka  decyzja,  jest  taki  e  euro  
opracowano jako narz dzie dyscypliny bud etowej oraz, zw aszcza, p acowej. Kiedy nie mo na 
wspomóc si  dewaluacj , jedyn  zmienn  umo liwiaj c  korekt  pozostaj  wynagrodzenia. 
 
A  jednak  system  ten  funkcjonowa  lepiej  lub  gorzej  a  do  wybuchu  kryzysu,  a  to  dzi ki  
po czeniu kilku czynników. Po pierwsze, niektóre z krajów (g ównie Hiszpania i W ochy) 
zostawi y sobie margines konkurencyjno ci, obni aj c warto  swojego pieni dza, zanim na 
wieki wieków zakrzep a w postaci euro. Kraje te odbi y si  nast pnie od dna i zacz y wskazywa  
nieproporcjonalny wzrost, gdy  skorzysta y z otwartej przez euro mo liwo ci, by zanotowa  
deficyt handlowy, który wszak nie bez powodu nie by  ju  gro ny dla ich waluty. Szczególnie 
dobrze wida  to na przyk adzie Hiszpanii, której deficyt handlowy mia  podobne rozmiary, co 
deficyt Stanów Zjednoczonych. 
 
Strategia Niemiec od ujednolicenia pieni dza prowadzi a najpierw do obni enia nadwy ek 
handlowych. Aparat produkcyjny tego kraju zosta  przeprogramowany na obs ug  powi kszonego 
rynku wewn trznego, a rozwija  si  móg  dzi ki powa nym transferom zasobów publicznych 
(czego Niemcy nie chcia y przeprowadzi  w przypadku Grecji, dopóki nie pojawi a si  gro ba, e 
kryzys wymknie si  spod kontroli). To z tego powodu, jak równie  ze wzgl du na polityk  Stanów 
Zjednoczonych, warto  euro zacz a spada  od momentu utworzenia, mimo e zaprojektowano 
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je jako walut  siln . Skorzysta  na tym eksport ze strefy euro do innych obszarów wiata. Z kolei 
delokalizacje w onie Europy prowadzono, licz c na wy sze zyski we wskazanych krajach, ale 
mia y przynajmniej t  zalet , e wspomog y integracj  nowych pa stw cz onkowskich. 
 
Wszystkie te nadprogramowe korzy ci musia y si  jednak w ko cu wyczerpa . Niemiecka polityka 
deflacji  wynagrodze ,  która  pozwoli a  Niemcom  zwi kszy  udzia y  w  rynku,  w  du ej  mierze  
wewn trz strefy euro, wp yn a na znaczne pogorszenie si  biegu spraw. Cho  strefa euro 
pozostawa a w ogólnej równowadze, przepa  mi dzy niemieck  nadwy k  a deficytem innych 
pa stw zacz a si  pog bia . 
 
Od wprowadzenia euro krajowe stopy wzrostu gospodarek strefy euro, zamiast zbli y  si  do 
siebie, stawa y si  coraz bardziej rozbie ne. Kryzys gwa townie przyspieszy  polaryzacj  strefy 
euro, dziel c j  na dwie grupy krajów. Z jednej strony, Niemcy, Holandia i Belgia mog y si  
pochwali  powa nymi nadwy kami w wymianie handlowej, a ich deficyt publiczny pozostawa  
umiarkowany. Drugi biegun ukonstytuowa y nies awne PIGS (Portugalia, W ochy, Grecja i 
Hiszpania), b d ce w odwrotnej sytuacji: mia y powa ne deficyty handlowe i deficyty publiczne, 
które ju  wcze niej by y wy sze od redniej unijnej. Podczas kryzysu deficyty bud etowe 
pog bi y si  wsz dzie, jednak w pierwszej grupie krajów znacznie mniej, gdy  zachowa y one 
nadwy ki handlowe. W pozosta ych krajach sytuacja pogarsza a si , d ugi publiczne szybowa y w 
gór , a nierównowaga handlowa pog bia a si . 
 
D ug publiczny zast pi  zad u enie prywatne, przesuwaj c kryzys na ten w a nie obszar. Z 
takiego punktu widzenia plan ratowania euro to tak naprawd  drugi plan ratunkowy dla banków 
europejskich, poniewa  to one w a nie s  wierzycielami Grecji i innych zagro onych pa stw. 
Jako argument za szybkim wdro eniem drastycznych planów oszcz dno ciowych przywo uje si  
ataki spekulacyjne. W istocie rz dy europejskie maj  jeden wspólny cel: jak najszybciej 
powróci  do business as usual. Tyle e cel ten jest nie do osi gni cia, w a nie dlatego, e 
wszystko, co umo liwia o godzenie sprzeczno ci bankowej integracji walutowej, sta o si  nie 
bezu ytecznej wskutek kryzysu. Bez radykalnego zwrotu tak postawiony program prowadzi  
b dzie do chaosu (chaotycznego i cz stkowego odbijania si  od dna) albo nawet rozpadu strefy 
euro.  
 
 
Euro: wychodzi  czy nie? 
 
Pytanie to podnosi si  dzi  coraz cz ciej, zw aszcza w onie ruchów alterglobalistycznych i w 
pa stwach najsilniej uderzonych kryzysem. Wyj cie ze strefy euro mo e mie  dwie zalety. Znów 
by aby mo liwa dewaluacja krajowego pieni dza i w zwi zku z tym przywrócenie 
konkurencyjno ci. D ug publiczny móg by zosta  wykupiony przez bank centralny, a wi c 
sfinansowany emisj  pieni dza, czego kategorycznie zakazuj  Traktaty Europejskie. 
 
Ale wyj cie ze strefy euro poci ga za sob  te  ogromne ryzyko. Powrót do waluty krajowej 
oznacza nara enie jej na mi dzynarodowe spekulacje i, w konsekwencji, dewaluacj  na wielk  
skal , która najpierw mog aby doprowadzi  do niekontrolowanej inflacji, a nast pnie - do 
kolejnej dewaluacji. Emisja pieni dza na pokrycie deficytu bud etowego nap dzi aby tylko 
dodatkowo to b dne ko o inflacji/dewaluacji. Jedynym sposobem, eby si  z niego wydoby , 
móg by by  wówczas program oszcz dno ciowy przynajmniej równie surowy, jak te wdra ane w 
tej  chwili.  Nawet  je li  przyjmiemy,  e  deficyt  da  si  pokry  emisj  waluty,  dewaluacja  
krajowego pieni dza zwi kszy aby realny ci ar d ugu publicznego, jako e jest on przewa nie 
naliczany w euro lub dolarach.  
 
Progresywna strategia opiera aby si  tymczasem na nieuznaniu deficytu, t umacz c to tym, e 
zosta  on spowodowany przez prezenty fiskalne albo ratowanie banków. Wi cej wnios aby wi c 
reforma fiskalna opodatkowuj ca beneficjentów wcze niejszych obni ek oraz podmioty 
odpowiedzialne za kryzys. Konkluduj c, kwestia, czy nale y obni a  wydatki publiczne czy 



 
 

3 

zwi ksza  wp ywy do bud etu jest równoznaczna z pytaniem: kto ma zap aci  za wyrz dzone 
przez kryzys szkody? 
 
Jedno (z wielu) rozwi za  pozwoli oby upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu: zaoferowanie 
bankom wykupu bardzo nisko oprocentowanych obligacji na pokrycie d ugu publicznego. W ten 
sposób mo na by zapewni  ród o finansowania pa stwowego bud etu, a jednocze nie sprawi , 
by banki zap aci y za gwarancje pomocy ze strony pa stwa w czasie kryzysu.  
 
 
Szale stwo oszcz dzania 
 
Rz dy europejskie odpowiedzia y na pog bianie si  deficytów powszechnym i gwa townym 
zwrotem ku bud etowym oszcz dno ciom. Jest to jednak prawdziwe szale stwo - mo e jedynie 
uniemo liwi  wyj cie z kryzysu. Twierdzenia odwrotne przecz  nie tylko teorii ekonomicznej 
(Keynes  twierdzi ,  e  "dobrym  momentem  na  oszcz dno ci,  jest  boom,  a  nie  kryzys"),  ale  te  
temu, co wiemy na podstawie do wiadcze  z przesz o ci. 
 
W niedawnym studium Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego ("World Economic Outlook", 
MFW, pa dziernik 2010) ustalono, e "konsolidacja bud etowa" rz du jednego punktu PKB 
prowadzi do spadku PKB o 0,5%, który mo e podnie  si  nawet do 1% w przypadku, gdy polityk  
tak  powe mie wi ksza liczba krajów. Tymczasem z tym w a nie mamy do czynienia w Europie, 
co ca kowicie zmienia posta  rzeczy. Co innego, je li jaki  kraj decyduje si  na to na w asn  
r k , a zupe nie co innego, kiedy wszystkie kraje europejskie robi  równocze nie takie samo 
posuni cie. Jednak prognozy zalecaj ce tak  polityk  nie bior  pod uwag  rzeczonego 
mechanizmu, albo uwzgl dniaj  go tylko wybiórczo.  
 
Czy Europ  mog aby uratowa  reszta wiata? Ta droga te  jest zamkni ta. Stany Zjednoczone 
wci  wykazuj  bardzo niewielki wzrost i nawet w najlepszym wypadku Obama nie b dzie móg  
wyprowadzi  gospodarki na prost . Polityka ekonomiczna zboczy a w stron  zastrzyków gotówki 
(quantitative easing), które s u  zadowoleniu spekulantów, ale mog  sta  si  po ywk  dla 
nast pnej ba ki finansowej. W bezpo redniej perspektywie prowadz  natomiast do zni ki 
dolara, która mocno odbije si  na europejskim eksporcie. 
 
Co z krajami rozwijaj cymi si ? Bez w tpienia podci gaj  one wiatowy popyt. Ale nie wszystkie 
kraje europejskie s  w równie dobrej pozycji, co jedynie wzmacnia ró nice rozwojowe w onie 
Europy.  Nawet  w  przypadku  Niemiec  eksport  do  krajów  rozwijaj cych  si  nie  jest  w  stanie  
skompensowa  zastoju na rynku europejskim: kraje Europy rodkowej i wschodniej oraz Chiny w 
2009 r. odbiera y zaledwie 16% niemieckiego eksportu, który w 63% uzale niony jest od rynku 
europejskiego.  
 
Sk d jednak ten gwa towny zwrot w stron  planów oszcz dno ciowych? Cz sto t umaczy si  to 
naciskami rynków finansowych. Ale presja ta zachodzi tylko dlatego, e europejskie rz dy nie 
zrobi y nic, by st umi  j  w zarodku. Prawdziwe przyczyny le  gdzie indziej - przede wszystkim 
w odmowie porzucenia taktyki typu "ka dy sobie" na rzecz koordynacji polityk krajowych. Kryzys 
to tak e - i nade wszystko - okazja do przeprowadzenia terapii szokowej, która zarazem sprawi, 
e zap ac  za niego nie ci, którzy do niego doprowadzili, i pozwoli raz a dobrze odchudzi  

pa stwo socjalne. Wystarczy zauwa y , e wszystkie plany oszcz dno ciowe kieruj  si  dwiema 
regu ami: obni aniem przede wszystkim wydatków na cele spo eczne, a nie zwi kszaniem 
wp ywów do bud etu. Je li w jakikolwiek sposób wp ywy si  zwi ksza, odbywa si  to przez 
podwy ki VAT-u, podatku najmniej sprawiedliwego spo ecznie, który jednak ma ostateczn  
zalet  - jest czym  w rodzaju zakamuflowanej dewaluacji. 
 
Szybki przegl d krajów europejskich wskazuje, e rz dy lewicowe i prawicowe niczym si  od 
siebie nie ró ni , podchwytuj c projekt uderzaj cy w zwyk ych ludzi i podkre laj c, e nie ma 
wobec niego alternatywy. Jest to regres spo eczny o niespotykanej wcze niej brutalno ci, 
pocz tek procesu rozk adu struktury spo ecznej, prowadz cy do rozpadu Unii Europejskiej. 
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Poci ga za sob  te  ryzyko nowej fali recesji - o ile si om spo ecznym nie uda si  zmusi  rz dów 
do wycofania si  z obranej polityki. 
 
 
Zerwanie i nowe fundamenty 
 
Rz dy t umacz , e nie ma alternatywy. Nic bardziej mylnego - w istocie istnieje "a  za wiele" 
propozycji. Na przyk ad, wypada oby, a eby Europa zdecydowanie powi kszy a swój bud et, tak 
by móc faktycznie przywraca  równowag  i finansowa  konieczne inwestycje. Bud et ten mo na 
by sfinansowa  za po rednictwem ujednoliconego opodatkowania kapita u - mia oby to te  t  
zalet , e uruchomi oby zasoby w tej chwili le ce od ogiem. 
 
Natychmiast jednak pojawiaj  si  zastrze enia: je li z prowadzeniem "dobrej" polityki czekamy 
na wy onienie si  "dobrej" Europy, prawdopodobnie jeszcze sobie troch  poczekamy. By oby 
absurdem spodziewa  si  skoordynowanego zwrotu w ka dym pa stwie europejskim 
jednocze nie. Do pomy lenia jest tylko taka hipotetyczna strategia, która za punkt wyj cia 
przyjmie do wiadczenie spo ecznej transformacji zapocz tkowanej na poziomie jednego tylko 
kraju. Rz d takiego pa stwa musia by podj  kroki w celu wprowadzenia podatku od kapita u - 
my l c trze wo, musia by jednak zarazem spodziewa  si  dzia a  odwetowych: wprowadzi by 
wi c kontrol  kapita ow . Takie rodki ochrony prowadzonej reformy podatkowej wesz yby 
natychmiast w otwarty konflikt z europejskimi regu ami gry. Jednak podj cie jednostronnej 
inicjatywy wyj cia ze strefy euro nie le a oby w jego interesie, gdy  now  walut  natychmiast 
by zaatakowano, by os abi  gospodark  "zbuntowanego" kraju. 
 
Nale y za o y , e konflikt jest nieuchronny, i pracowa  nad stosunkami si . Pierwszym punktem 
oparcia by aby potencjalna szkodliwo  wzgl dem interesów kapitalistów. Nowatorska polityka 
umo liwi aby restrukturyzacj  d ugu pa stwowego, nacjonalizacj  zagranicznego kapita u itp... 
albo tylko zagrozi , e si  to zrobi. Je li nie b dzie chodzi o o bardzo ma y kraj, zdolno  
odpowiedzi powinna si  okaza  znaczna (bior c pod uwag  wzajemne powi zania gospodarek). 
Zbyt wielu mog oby na tym straci : równowaga si  powinna zosta  zachowana.  
 
Ale najsilniejszym argumentem by by kooperacyjny charakter podj tych rodków - bezsprzecznie 
ró ny od klasycznego protekcjonizmu, który w ostatecznym rachunku zawsze stara si  wygra , 
po eraj c udzia y w rynku swoich konkurentów. Wszystkie progresywne rozwi zania s  
tymczasem o wiele bardziej skuteczne, je li rozci gaj  si  na jak najwi ksz  liczb  krajów. 
Nale a oby mówi  wi c o strategii rozszerzania opartej na nast puj cym programie: 
potwierdzamy wol  opodatkowania kapita u i podejmujemy odpowiednie rodki 
zabezpieczaj ce. W mi dzyczasie zaproponowane rozwi zanie powinno przekona  ca  Europ . 
Zerwanie z obecnie istniej c  Europ  dokona oby si  wi c w imi  nowej - innej - Europy. 
Zamiast oprotestowywa  projekt europejskiej odnowy, nale a oby przyjrze  si  jego mo liwym 
powi zaniom z zerwaniem z Europ  neoliberaln . 
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