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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: 

 Efektem dwumiesięcznej intensywnej debaty wokół obligacji jest powstanie nowej 

wspólnotowej instytucji: Funduszu Odbudowy, finansowanego z budżetu Komisji Europejskiej 

za pomocą emisji wspólnych obligacji, gwarantowanych przez państwa członkowskie zgodnie 

z ich procentowym udziałem w budżecie unijnym. Kwestią nadal otwartą jest skala tej emisji, 

forma przyznawania środków oraz cele, na które fundusze mogą być wydawane. Będzie to 

przedmiotem pertraktacji w ramach stanowienia wieloletniego budżetu unijnego na l. 2021-

2027. Zaprezentowana w dn. 18.05.2020 r. francusko-niemiecka wersja Funduszu Odbudowy 

w wysokości 500 mld euro została oceniona jako jakościowa zmiana w funkcjonowaniu UE. 

Niektórzy uważają, że jest to krok do unii fiskalnej. W debacie pojawia się też pojęcie tzw. 

„Hamilton moment”1 w procesie integracji. 

 Wypracowany kompromis można by uznać za klasyczny przykład funkcjonowania zasady 

Monneta, zakładającej zwiększanie kompetencji wspólnotowych w wyniku sytuacji 

kryzysowych, które wymuszają na skutek podziału kompetencji między płaszczyzną unijną a 

państwami członkowskimi rozwiązania wspólnotowe. W tym przypadku Komisja Europejska 

uzyska po raz pierwszy na taką skalę podmiotowość kredytobiorczą, zastrzeżoną do tej pory 

dla państw członkowskich. Komisja będzie redystrybuować większe środki, co wzmocni jej 

wpływ i znaczenie dla gospodarek korzystających z Funduszu Odbudowy. Niemniej zasada 

Monneta zakładała, że rozwiązania będą proponowane przez niezależną od państw 

członkowskich i silną Komisję, co ma zapewnić równe traktowanie i sprzyjać wyrównywaniu 

różnic. W tym przypadku to jednak dwa najsilniejsze państwa unijne przejęły inicjatywę, a 

realne możliwości wypracowania alternatywnych propozycji przez Komisję stoją pod znakiem 

zapytania.  

 W odróżnieniu od proponowanych corona-bonds, obligacje Komisji Europejskiej są, czasowo, 

ilościowo i celowo ściśle określone.  W ten sposób udało się połączyć postulat solidarności, 

mocno akcentowany przez prezydenta Macrona, z zasadami ordoliberalnego ładu istotnymi w 

niemieckiej debacie.  

 Zgadzając się na dodatkowe (ograniczone czasowo) kompetencje Komisji, Niemcy 

zablokowały de facto pogłębianie tzw. unii fiskalnej, w której budżety państw członkowskich 

byłyby bezpośrednio powiązane. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5.05.2020 r. zdefiniował 

dodatkową barierę dla tego kierunku integracji europejskiej. Jednocześnie proponując 

wspólnie z Francją utworzenie Fundusz Odbudowy, Niemcy nie tylko wyszły z defensywy, w 

jakiej się znalazły na początku debaty na temat euroobligacji, lecz  przywróciły także 

ładotwórczą funkcję motoru francusko-niemieckiego.  

 Premier Morawiecki pozytywnie odniósł się do idei obligacji emitowanych przez Komisję i do 

wsparcia solidarnościowego w postaci dotacji dla gospodarek najbardziej dotkniętych 

kryzysem. W tym kontekście zarysowują się z polskiej perspektywy trzy krytyczne kwestie (1) 

czy i na ile polityka solidarności będzie wpływała na politykę spójności Unii; (2) czy 

zasygnalizowane w Funduszu Odbudowy zmiany w architekturze wspólnego rynku nie pogorszą 

warunków konkurencji dla polskich przedsiębiorstw i pracowników; (3) na ile Komisja w 

 
1 Jest to odniesienie do decyzji A. Hamiltona w 1790 r.  o przejęciu przez rząd federalny USA zobowiązań dłużnych państw 
stanowych powstałych w czasie wojny o niepodległość. To uwspólnotowienie długów miało przyspieszyć proces federalizacji 
USA.   
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obecnym składzie jest w stanie pełnić rolę neutralnego arbitra czuwającego nad „unijnym 

dobrem wspólnym”, a na ile ulega presji najsilniejszych państw członkowskich.  
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WSTĘP 

Emisja wspólnych europejskich obligacji (eurobonds) urosła do probierza europejskiej solidarności i 

zdolności przetrwania Unii w jej obecnym kształcie. Jeśli nie będzie eurobonds, to możemy spisać 

Unię Europejską na straty, argumentował zarówno premier Włoch, Hiszpanii, jak i prezydent Francji. 

Z drugiej strony przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także kanclerz Niemiec, 

Austrii czy premier Holandii zwracali uwagę na fakt, że emisja eurobonds to system powiązań i 

gwarancji implikujących transfer dochodów między państwami. Wprowadzenie tego typu instrumentu 

finansowania wiąże się ściśle nie tylko z redystrybucją dochodów, ale również miałoby wpływ na 

charakter relacji między państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi.  

Debata wokół euroobligacji dotykała jądra podziału władzy i kompetencji w Unii Europejskiej. Była 

klasycznym „momentem Moneta”, w którym ustalone zostały nowe granice między obszarami 

kompetencji instytucji wspólnotowych i państw członkowskich. Kompetencje Komisji wzrosły, gdyż 

może występować jako podmiot na rynkach finansowych, co dotychczas było zastrzeżone jedynie dla 

państw członkowskich. Jednocześnie uniknięto pogłębienia bezpośrednich powiązań fiskalnych 

między państwami członkowskimi, co byłoby skutkiem realizacji obligacji zaproponowanych w 

pierwszej wersji przez kraje Europy Południowej. Kompromis nie wpływa na zmianę relacji pomiędzy 

państwami unijnymi, gdyż nie wprowadza bezpośredniego uzależnienia finansowania od decyzji 

państw członkowskich. Ponadto emisja obligacji w wyniku porozumień międzyrządowych                  

wiązałaby się z koniecznością dalszego pogłębiania federalizacji Unii, przynajmniej w strefie euro. 

Trudno bowiem wyobrazić sobie swobodny przepływ sum pochodzących z podatków między 

państwami członkowskimi bez pogłębienia unii politycznej. Ustalona forma obligacji gwarantowanych 

przez instytucje unijne nie stanowi jeszcze unii fiskalnej, ale stwarza dodatkowe więzi, które z kolei 

siłą rzeczy będą wymuszały dalszą współpracę i koordynację między państwami członkowskimi. Każdy 

bowiem transfer podatków z jednego obszaru do drugiego ustanawia nowe współzależności i nowe 

zarzewia konfliktu (patrz Janosikowe).  

Poniższa ekspertyza obejmuje okres od 17.03.2020 r., kiedy Europejski Bank Centralny (ECB) 

zapowiedział program wsparcia PEPP, do 18.05. br., kiedy kanclerz Angela Merkel i prezydent 

Emmanuel Macron zaproponowali stworzenie unijnego Funduszu Odbudowy. Lektura tej analizy 

pozwala prześledzić dynamikę kształtowania instytucji unijnych w wyniku ścierania się różnych 

interesów. Szczególnie fascynujące jest śledzenie zmiany pozycji Niemiec w tej debacie z 

defensywnego „rule takers” do ofensywnego, w tandemie francusko-niemieckim, „rule makers”. 

Ekspertyza najpierw w sposób chronologiczny przedstawia dynamikę zmian stanowisk i 

wypracowywanych kompromisów, po czym analizuje ideologiczne założenia reprezentowanych 

stanowisk zwolenników i przeciwników euroobligacji. Ostatni rozdział poświęcony jest wnioskom z 

punktu widzenia ekonomicznego i ładotwórczego oraz implikacji dla Polski.  
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IDEA OBLIGACJI EUROPEJSKICH − HISTORIA  

 Powrót tematu emisji wspólnych europejskich obligacji pojawił się nieprzypadkowo w dn. 

20.03.2020 r. w „Corriere della Sera” w artykule byłego premiera Włoch Mario Montiego2. Było 

to trzy dni po ogłoszeniu przez Europejski Bank Centralny (EBC) programu zakupu papierów 

dłużnych strefy euro „Pandemic Emergency Purchase Programme” (PEPP) o wartości 750 mld 

euro do końca 2020 r.3 oraz przed spotkaniem przywódców państw Unii Europejskiej zwołanym 

na 26.03. br. w celu ustalenia strategii pomocy dla unijnych gospodarek dotkniętych skutkami 

pandemii koronawirusa. M. Monti, który jako premier Włoch mocno popierał ideę emisji 

wspólnych obligacji, uważając wówczas, że realizacja tego pomysłu to tylko kwestia czasu, 

zwrócił uwagę na fakt, że PEPP może funkcjonować jedynie wtedy, jeśli dodatkowe 

zadłużenie nie wpłynie na pogorszenie ratingu obligacji. Włochy znajdowały się wówczas dwa 

stopnie przed statusem „śmieciowym”, co zgodnie z Traktatami wykluczałoby je z udziału w 

programie PEPP. Jako rozwiązanie dylematu M. Monti powrócił do idei eurobonds. 

Jednocześnie pozwolił sobie w artykule na drobną uszczypliwość w kierunku Angeli Merkel, 

przypominając jej słowa z 2012 r., że eurobonds są możliwe tylko po jej trupie i zapytując, 

czy miała na myśli trupa politycznego, gdyż tym razem będzie zmuszona eurobonds 

zaakceptować.   

 Debata rozpoczęta we Włoszech zaskoczyła środowiska unijne. Świadczy o tym chociażby fakt, 

że jeszcze 22.03.2020 r. komisarz do spraw gospodarczych i finansowych w Komisji 

Europejskiej, Włoch Paolo Gentilioni w wywiadzie dla „Financial Times” zapewniał, że nie ma 

planów uwspólnotowienia długów, również uwagi na fakt, że w niektórych krajach wyrażane 

są obawy z powodu tzw. pokusy nadużycia (moral hazard). 24.03. br. minister gospodarki 

Niemiec Peter Altmaier w wywiadzie dla „Handelsblatt” nazwał dyskusję wokół eurobonds 

wyimaginowaną debatą4. Z kolei pełniący obowiązki prezydenta strefy euro, minister finansów 

Portugalii Mario Centeno zapewnił 25.03. br., że istnieje szerokie poparcie dla idei stworzenia 

w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) specjalnej linii kredytowej o niskim 

oprocentowaniu.  

 Równolegle, również 25.03. br. przywódcy dziewięciu państw członkowskich strefy euro 

skierowali list do Przewodniczącego  Rady Europejskiej Charles’a Michela z apelem o wspólny 

instrument finansowy, który nazwali corona-bonds. W liście podpisanym przez prezydenta 

Francji i przywódców Hiszpanii, Belgii, Grecji, Włoch, Luxemburga, Portugalii, Słowenii i 

Irlandii nie wspomniano o faworyzowanej dotychczas formie wsparcia poprzez preferencyjne 

kredyty w ramach ESM.   

 Zwołane na 26.03. br. spotkanie przywódców zostało przerwane na skutek braku porozumienia 

w kwestii finansowania programów pomocowych. Charles Michel zaproponował 15-dniową 

przerwę do 7.04. br. w celu wypracowania kompromisu przez ministrów finansów. Po 

spotkaniu zarówno Angela Merkel, jak i premier Holandii Mark Rutte podtrzymywali swoje 

negatywne stanowisko wobec idei wspólnej emisji obligacji. A. Merkel podkreśliła, że list 

 
2 https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_20/eurobond-ora-si-puo-154160e8-6aeb-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml 
3 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
4 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-wirtschaftsminister-altmaier-die-diskussion-ueber-
Eurobonds-ist-eine-gespensterdebatte/25672030.html?ticket=ST-3256654-6zqN6Up4ZTe9uJt0gzAs-ap1 

https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_20/eurobond-ora-si-puo-154160e8-6aeb-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-wirtschaftsminister-altmaier-die-diskussion-ueber-euro-bonds-ist-eine-gespensterdebatte/25672030.html?ticket=ST-3256654-6zqN6Up4ZTe9uJt0gzAs-ap1
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-wirtschaftsminister-altmaier-die-diskussion-ueber-euro-bonds-ist-eine-gespensterdebatte/25672030.html?ticket=ST-3256654-6zqN6Up4ZTe9uJt0gzAs-ap1


 

 7 z 18 
Opracowanie dla organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej 

podpisany przez dziewięciu prezydentów i premierów nie odzwierciedla opinii wszystkich 

członków strefy euro. Minister finansów Austrii Gernot Blümel z kolei zarzucał, że corona-

bonds to odgrzewanie przedwczorajszych idei, których zwolennicy wykorzystują kryzys 

koronawirusa. Przeciwne idei corona-bonds były obok Niemiec, Holandii i Austrii również 

Finlandia i kraje bałtyckie.  

 Krytycznie o corona-bonds wypowiedziała się 29.03. br. Przewodnicząca Komisji Europejskiej 

Ursula von der Leyen. W wywiadzie dla Deutsche Presse Agentur (DPA) zwróciła uwagę na 

fakt, że corona-bonds to „slogan”, za którym kryją się głębsze pytania dotyczące gwarancji. 

Nazywając corona-bonds sloganem, wywołała falę oburzenia we Włoszech. Na jej słowa 

zareagował premier i prezydent Włoch oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

(Włoch),  ubolewając, że w ogóle takie słowa padły i oczekując wyjaśnienia. Jeszcze tego 

samego dnia wieczorem Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym zadeklarowała 

swoją neutralność i poparcie dla kompromisu wypracowanego przez ministrów państw strefy 

euro5. W dn. 3.04. br. premier Włoch Giuseppe Conte skierował list do von der Leyen, 

ponawiając apel o europejską solidarność i emisję „European recovery bonds”. Był to 

początek europejskiej kampanii na rzecz emisji wspólnych obligacji, w którą                  

zaangażowały się środowiska polityczne, naukowe i artystyczne6, inicjując ogólnoeuropejską 

debatę. Zaznaczyć należy, że w tej pierwszej fazie przywódcy Francji i Niemiec nie 

angażowali się otwarcie. Aktywni byli natomiast politycy z Włoch i Hiszpanii po stronie 

zwolenników oraz z Austrii i Holandii po stronie przeciwników wspólnych obligacji.   

 W mediach niemieckich obecny był szczególnie premier Włoch Giuseppe Conte. W dn.                 

31.03. br. udzielił wywiadu w pierwszym programie telewizji publicznej ARD, w najlepszym 

czasie oglądalności, bezpośrednio po wieczornych wiadomościach. W tym samym dniu 

prezydenci miast włoskich zamieścili we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” całostronicowe 

ogłoszenie w formie listu do przyjaciół Niemców, apelując o zrozumienie wyjątkowości 

sytuacji, przypominając solidarność z Niemcami po II wojnie światowej i przekonując o 

konieczności wspólnych europejskich obligacji7. Z kolei 5.04. br. w „The Guardian” hiszpański 

premier Pedro Sanchez wzywał o ustanowienie wspólnych obligacji, strasząc w przeciwnym 

wypadku rozpadem Unii.  

 Jednocześnie pojawiły się w debacie alternatywne propozycje. W dn. 4.04. br. Mário Centeno 

w wywiadzie dla „Süddeutsche Zeitung” zaproponował pakiet pomocowy w wysokości pół 

biliona euro, który miałby wesprzeć rządy, firmy i pracowników8. Zapytany o corona-bonds 

zwrócił uwagę na ich sporny charakter i zagrożenie, że brak porozumienia zablokuje 

przygotowywane pakiety pomocowe. W dn. 5.04. br. dwaj komisarze unijni, Francuz Thierry 

Breton i Włoch Paolo Gentiloni przedstawili na łamach europejskich gazet − również w 

„Rzeczpospolitej” − ideę „Europejskiego Funduszu Odbudowy Gospodarczej”. W dn. 6.04. br. 

 
5 David M. Herszenhorn, Hans von der Burchard, Von der Leyen brands corona bonds a ‘slogan,‘ setting off firestorm in 
Italy, „Politico” 30.03.2020. „The word corona bond is really just a slogan”, von der Leyen said. „Behind it, though, there 
is the larger question of guarantees. And there, the concerns in Germany, but also in other countries, are justified”.  
6 
https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,3753,b4d1e0c27c15a583165db17570be2ffa/Tlumaczenielist%20artystow%20i%20na
ukowcow.pdf. 
7 
https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,3754,374ecb28cd04e4eb8352732c2abd1dba/Tlumaczenielist%20politykow%20wlos
kich.pdf 
8 Mário Centeno w wywiadzie dla „Süddeutsche Zeitung”: „Diese Zahlen rauben einem den Atem”,  4. April 2020. 

https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,3753,b4d1e0c27c15a583165db17570be2ffa/Tlumaczenielist%20artystow%20i%20naukowcow.pdf
https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,3753,b4d1e0c27c15a583165db17570be2ffa/Tlumaczenielist%20artystow%20i%20naukowcow.pdf
https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,3754,374ecb28cd04e4eb8352732c2abd1dba/Tlumaczenielist%20politykow%20wloskich.pdf
https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,3754,374ecb28cd04e4eb8352732c2abd1dba/Tlumaczenielist%20politykow%20wloskich.pdf
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minister finansów Niemiec Olaf Scholz oraz minister spraw zagranicznych Heiko Maas, obydwaj 

członkowie SPD, zaproponowali w artykule opublikowanym jednocześnie w „Les Echos” 

(Francja), „La Stampa” (Włochy), „El País” (Hiszpania), „Público” (Portugalia) i „Ta Nea” 

(Grecja) kredyty w ramach ESM, które nie będą uzależnione od reform strukturalnych i cięć 

budżetowych, jak w przypadku kryzysu w 2012 r. Autorzy nie odnieśli się do idei corona-bonds.  

 W dn. 7.04. br. ministrom finansów strefy euro nie udało się wypracować porozumienia i 

obrady zostały przełożone na 9.04. W przeddzień spotkania, 8.04. br. w niemieckiej prywatnej 

telewizji Bild TV Giuseppe Conte ponowił apel o wspólne obligacje, zwracając uwagę na fakt, 

że problemy Włoch jako trzeciej co do wielkości gospodarki w strefie euro dotkną również 

innych gospodarek. Zapewnił, że nie chodzi o pieniądze, ale o wspólną porękę dla emisji 

nowych papierów dłużnych. Na zakończenie podziękował Angeli Merkel za wsparcie i 

podkreślił, że Niemcy i Włochy łączą serdeczne i głębokie więzy.  

 W dn. 9.04. br. ministrowie finansów strefy euro wypracowali kompromisowy program 

wsparcia w 4 obszarach: (1) 240 mld euro na kredyty w ramach ESM mające na celu wsparcie 

rządów w wysokości do 2% PKB. Jedynym warunkiem przyznania kredytu jest jego 

przeznaczenie na bezpośrednie lub pośrednie wzmacnianie systemu zdrowotnego, natomiast 

jego spłata ma się odbywać według ogólnie obowiązujących zasad dla kredytów z ESM;                       

(2) 200 mld euro na kredyty przyznawane przez Europejski Bank Inwestycyjny dla małych i 

średnich przedsiębiorstw; (3) 100 mld euro, które Komisja może uzyskać jako kredyt 

zabezpieczony gwarancjami państw członkowskich w wysokości 25 mld euro, na sfinansowanie 

instrumentu wsparcia SURE (Support to mitigate Unemployment Risks and Emergency) dla 

krajowych systemów „postojowych” oraz (4) fundusz na rzecz odbudowy gospodarek państw 

członkowskich, którego szczegóły mieli ustalić przywódcy państw unijnych na kolejnym 

spotkaniu zaplanowanym na 23.04. br. Trzy pierwsze punkty  porozumienia były zgodne 

zarówno z propozycjami Centeno, jak również postulatami opublikowanymi w non-paper 

niemieckiego Ministerstwa Finansów. Nie budziły one większych kontrowersji. Czwarty punkt 

dotyczący funduszu na rzecz odbudowy, którą mocno popierał minister finansów Francji Bruno 

Le Maire, stanowił nowy element porozumienia. Sama idea funduszu zyskała szerokie 

poparcie. Pozytywnie wypowiedział się na ten temat m.in. premier Mateusz Morawiecki, 

minister finansów Zdravko Maric z Chorwacji, kraju pełniącego obowiązek prezydencji Radzie 

Europejskiej czy prezes banku centralnego Grecji, a wcześniej minister finansów Yannis 

Stournaras, który odnosząc się do doświadczeń greckich, podkreślił konieczność wspólnego 

działania.  

 Kontrowersyjna debata rozgorzała natomiast wokół konstrukcji jego finansowania.  

Dyskutowane były dwie opcje: (1) emisja obligacji gwarantowanych przez unijną instytucję i 

(2) emisja obligacji gwarantowanych przez rządy państw członkowskich, tzw. eurobonds. Tym 

razem głos w debacie zabrali przywódcy Francji i Niemiec. W dn. 17.04. br.  w wywiadzie dla 

„Financial Times” Emmanuel Macron argumentował na rzecz wspólnych „między-rządowych” 

obligacji. Natomiast 23.04., w dniu spotkania przywódców, A. Merkel w Bundestagu 

przekonywała, że przeniesienie części kompetencji budżetowych z poziomu narodowego na 

poziom unijny, konieczne przy „między-rządowych” obligacjach, jest procesem 

długotrwałym, trudnym i wymagającym zgody wszystkich parlamentów narodowych. Z tego 

względu jest to odpowiedź nieadekwatna wobec wyzwań obecnego kryzysu, który wymaga 

szybkich reakcji. Merkel opowiedziała się za instrumentem finansowym w ramach unijnego 
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budżetu9. Charakterystyczny dla tej fazy debaty jest fakt, że podczas gdy przywódcy i politycy 

Europy Południowej, w tym G. Conte na łamach „Süddeutsche Zeitung” apelowali o wspólne 

obligacje, Olaf Scholz w wywiadzie udzielonym 19.04. dla „Welt am Sonntag” nie odniósł się 

ani jednym słowem do toczącej się debaty, nie padło też ani jedno pytanie na ten temat ze 

strony dziennikarza. Cały wywiad skupiony był na wewnątrzniemieckich kwestiach.  

 Decydująca dla wypracowania kompromisu przywódców na spotkaniu 23.04. była decyzja 

podjęta przez EBC w przeddzień spotkania, 22.04., zgodnie z którą obligacje ze „śmieciowym” 

ratingiem również będą dopuszczone do zakupów w ramach programu PEPP10.  

 Na spotkaniu przywódców 23.04. ustalono, że trzy pierwsze punkty pakietu pomocowego 

wypracowanego przez Ministrów Finansów na spotkaniu 09.04. wchodzą w życie z                          

dn. 1.06. br. Fundusz Odbudowy (Recovery Fund, RF) będzie uwzględniony w 

przygotowywanym siedmioletnim planie budżetowym na l. 2021-2027, do którego składka ma 

być zwiększona z planowanych 1,2% (ok.1,0948 bln euro) do 1,7%,  ewentualnie 2% PKB 

poszczególnych państw członkowskich Ponadto fundusz będzie miał prawo pozyskiwać 

dodatkowe środki na rynkach finansowych poprzez emisję obligacji (Recovery bonds) w 

wysokości do 320 mld euro gwarantowanych zgodnie z udziałami państw członkowskich w 

budżecie unijnym. Celem jest mobilizacja środków w wysokości do 10% PKB Unii, czyli                       

ok. 1,5 bln euro. Komisja została zobligowana do przedstawienia projektu funduszu do                   

6.05. br. W tym czasie rozgorzała debata, czy państwa członkowskie powinny pozyskiwać 

środki z funduszu w formie kredytu czy dotacji.   

 G. Conte uznał wynik spotkania za polityczne zwycięstwo11. Zgodzono się bowiem na 

rozwiązania, które jeszcze kilka tygodni temu byłyby nie do pomyślenia. Kolejna debata, 

argumentował, toczyć się będzie wokół udziału kredytów i transferów w funduszu. Na rzecz 

transferów przemawia konieczność stworzenia porównywalnych warunków konkurencji w 

państwach członkowskich.  

 Również polski rząd zaprezentował swoje stanowisko w tej kwestii w non-paper „Stability and 

investment EU responses to the COVID-19 crisis and beyond”, w którym opowiedział się za jak 

największym udziałem dotacji w funduszu, głównie skierowanych do rządów. Sektor prywatny 

mógłby natomiast otrzymywać nisko oprocentowane kredyty. W polskim stanowisku poruszono 

kwestię adresatów tych środków. Fundusz powinien uwzględniać nadrzędny cel, jakim jest 

konwergencja gospodarek, oraz nie ograniczać obszarów wsparcia do polityki związanej z 

Green Dealem i cyfryzacją.  

 Parlament Europejski poparł ideę Recovery Bonds zabezpieczonych przez budżet unijny i 

przeznaczonych na finansowanie przyszłych inwestycji z wykluczeniem spłaty istniejącego już 

zadłużenia. Jednocześnie największa frakcja w PE domagała się uwzględnienia roli 

Parlamentu Europejskiego w konstrukcji funduszu. Sprawa, czy i w jaki sposób zaangażowane 

będą parlamenty narodowe, nie była przedmiotem zainteresowania.  

 W dn. 12.05. br. „Politico” poinformowało o liście wysłanym do Komisji przez przywódców 

Włoch, Francji, Portugalii, Grecji i Cypru. Przypominając w nim, że Francja jest drugim co do 

 
9 https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-merkel-1746554 

10 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html 

11 G. Conte: „Die Gesundheit unserer Kinder steht auf dem Spiel”, „Die Welt” 27. April 2020.   

https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-merkel-1746554
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html
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wielkości płatnikiem netto, a także Włochy są płatnikiem netto, postulowano jednocześnie,  

by środki skierowane były do najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarek, głównie jako 

dotacje. Według „Politico” list ten podpisało początkowo 12 państw, a po zapoznaniu się ze 

szczegółami zostało 5.  

 W dn. 13.05. br. przewodnicząca Komisji von der Leyen zaprezentowała w Parlamencie 

Europejskim zarysy planowanego funduszu, zapewniając, że parlament będzie pełnił funkcję 

kontrolną na wzór już istniejących funduszy unijnych. Konieczność nadzorowania funduszu 

uzasadniała zagrożeniem dla warunków konkurencji w Unii Europejskiej ze względu na różnice 

w potencjale fiskalnym państw członkowskich.  

 W dn. 18.05. br. kanclerz A. Merkel i prezydent E. Macron zaprezentowali francusko-

niemiecką propozycję Funduszu Odbudowy w wysokości 500 mld euro. Miałby on być 

finansowany z budżetu Komisji przez emisję europejskich obligacji gwarantowanych przez 

rządy państw członkowskich. Ograniczony czasowo i celowo fundusz udostępniałby środki 

wyłącznie na zasadzie dotacji. Propozycja ta wymaga zgody wszystkich rządów państw 

członkowskich oraz częściowo parlamentów narodowych ze względu na transfer nowych 

kompetencji dla Komisji, która uzyskałaby zdolność kredytobiorczą, oraz zwiększenie 

gwarancji budżetowych udzielanych przez państwa członkowskie. Inicjatywa ta spotkała się z 

entuzjastyczną reakcją w krajach Europy Południowej, rezerwą w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej oraz odrzuceniem w Austrii, Holandii, Szwecji i Danii. W dn. 27.05. Komisja 

Europejska ma przedstawić swoją propozycję Funduszu Odbudowy. 

 Propozycja francusko-niemiecka zakończyła pewien etap w debacie na temat obligacji 

gwarantowanych bezpośrednio przez budżety państw członkowskich i wniosła impuls nie tylko 

do dyskusji na temat planowanego Recovery Fund, ale również na temat struktury budżetu 

unijnego na l. 2021-2027 oraz warunków funkcjonowania wspólnego rynku.    

DEBATA WOKÓŁ EUROOBLIGACJI  

ARGUMENTY ZWOLENNIKÓW 

 Argumentacja zwolenników wspólnotowych „między-rządowych” obligacji  opierała się na 

trzech filarach: (1)  wyjątkowości wyzwań wymagających nadzwyczajnych środków (2) 

solidarności jako fundamentu wspólnoty europejskiej i (3) długofalowych konsekwencji dla 

Unii na skutek zaniechania wspólnych działań. 

(1) Korzystanie z wypracowanych podczas kryzysu strefy euro w 2010 r. instrumentów, 

szczególnie kredytowania poprzez ESM, jest przedstawiane jako nieadekwatna odpowiedź ze 

względu na nieporównywalnie większą skalę wyzwań oraz odmiennych przyczyn obecnego 

kryzysu. Ponadto zarzuca się, że warunki ESM, zakładające cięcia budżetowe, osłabiły sektor 

publiczny, w tym służbę zdrowia w krajach Europy Południowej. Przywoływany jest przykład 

USA i Chin jako kontrast wobec fragmentarycznej europejskiej odpowiedzi na kryzys. 

Zwolennicy postulują konieczność synergii potencjału europejskich gospodarek w zakresie 

możliwości mobilizacji kapitału na rynkach kapitałowych i odejście od dotychczasowych zasad 

i reguł. Jak podkreślają, zarówno Komisja, jak i Niemcy nie trzymają się sztywno reguł. 

Komisja zawiesiła tymczasowo obowiązujące zasady stabilności fiskalnej czy zasady pomocy 

publicznej dla przedsiębiorstw, a Niemcy zrezygnowały ze zrównoważonego budżetu (tzw. 

polityki czarnego zera) i zawiesiły zapisany w Ustawie Zasadniczej hamulec zadłużeniowy. 

Podobnie elastyczne podejście jest konieczne wobec idei wspólnego poręczenia przez państwa 
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członkowskie europejskich obligacji. Kryzys przedstawiany jest jako historyczna szansa na 

wprowadzenie nowych, wspólnotowych rozwiązań.  

(2) Odmawianie działań w duchu solidarności przedstawiane było jako zaprzeczenie 

normatywnym wartościom, na których powinno opierać się współżycie między państwami 

członkowskimi, a które zapisane są w artykule 2 Traktatu Lizbońskiego. Skala zagrożenia 

legitymuje z tej perspektywy podejmowanie kroków przez Komisję w celu egzekucji norm 

solidarności, nawet jeśli wykraczałoby to poza zapisy traktatowe. Naczelnym dobrem jest 

bowiem ochrona poczucia wspólnoty europejskiej. Jako wzór solidarności prezentowany jest 

plan Marshalla. Szczególnie ciekawy jest w tym kontekście wywiad E. Macrona dla „Financial 

Times”12. Krytycznie odniósł się w nim do polityki Francji po I wojnie światowej i żądania 

reparacji zgodnie z zasadą − tutaj aluzja do obecnej postawy Niemiec − że grzesznik musi być 

ukarany. Był to błąd, w efekcie którego doszło do  populistycznej reakcji w Niemczech i wojny. 

Tego błędu nie popełniono po II wojnie światowej, oferując plan Marshalla będący dzisiejszym 

odpowiednikiem „pieniędzy z helikoptera”. W związku z powyższym należy zapomnieć o 

przeszłości i dokonać nowego otwarcia. Parafrazując głosy „populistów”, Macron wymienił 

cały szereg obszarów, w których Niemcom można zarzucić egoistyczne zachowanie. Populiści 

argumentują bowiem, że w przypadku migrantów oczekiwana jest solidarność, której 

odmawia się w przypadku pandemii, że nie można powoływać się na Europę jedynie wtedy, 

kiedy chodzi o eksport towarów albo czerpanie korzyści z taniej siły roboczej, która produkuje 

części do samochodów, a odwracać się od Europy, kiedy chodzi o wspólne dźwiganie ciężarów. 

Pojawiły się też zarzuty wobec Niemiec z powodu nadmiernych nadwyżek handlowych, co 

również stanowi hamulec dla rozwoju Europy. W ocenie Macrona transfery finansowe i 

solidarność będą oznaką tego, że Unia jest czymś więcej niż tylko wspólnym rynkiem. W 

wypowiedziach włoskich polityków szczególnie ostro formułowane były oskarżenia wobec 

Holandii za tworzenie „rajów podatkowych” kosztem dochodów budżetowych pozostałych 

państw członkowskich. W sferze politycznej podkreślano, że brak solidarności może stać się 

pożywką dla populistów przeciwnych Unii Europejskiej w wyborach we Włoszech, Hiszpanii i 

we Francji. 

(3) Argumenty wskazujące na negatywne dalekosiężne konsekwencje zaniechania działań 

wspólnotowych koncentrowały się wokół dwóch zagadnień: (1) relacji pomiędzy gospodarkami 

państw unijnych i (2) funkcjonowania wspólnego rynku. W odniesieniu do pierwszego punktu 

podkreślano groźbę pogłębiania się różnic gospodarczych między Europą Północną i 

Południową. G. Conte wskazywał, że problemy Włoch mogą też stać się problemem Niemiec, 

ze względu na fakt, że chodzi o trzecią co do wielkości gospodarkę w strefie euro. 

Przypominał, że niemieckie sukcesy gospodarcze nie byłyby możliwe bez powiązań również z 

gospodarką włoską. Drugi punkt dotyczy gwarancji równości szans dla przedsiębiorstw w 

sytuacji poluzowania zasad wsparcia finansowego ze strony państwa i znacznych różnic w 

potencjale fiskalnym poszczególnych rządów. Ta tymczasowa zmiana w dotychczasowej 

architekturze funkcjonowania wspólnego rynku niesie ze sobą groźbę nierównej konkurencji i 

obniżenia akceptacji dla rozwiązań unijnych. W debacie w Niemczech zarówno zwolennicy, 

jak i przeciwnicy eurobonds zgodnie akceptowali konieczność pomocy dla najbardziej 

dotkniętych kryzysem gospodarek Europy Południowej. Spór dotyczył formy tej pomocy. 

Dyskutowano trzy opcje: transfer pieniężny jako pomoc „między-rządową”, pomoc w ramach 

 
12  Emmanuel Macron says it is time to think the Unthinkable, FT, 17 April 2020. 
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ESM oraz eurobonds. Spośród ugrupowań politycznych jedynie Partia Zielonych opowiedziała 

się zdecydowanie za eurobonds, a Alternatywa dla Niemiec (AfD) definitywnie przeciw. 

Pozostałe ugrupowania zachowywały się ambiwalentnie z przewagą przeciwników wspólnych 

obligacji. Charakterystyczny jest tutaj podział w SPD. Podczas gdy minister finansów Olaf 

Scholz jednoznacznie sprzeciwiał się idei eurobonds, współprzewodniczący SPD Norbert 

Walter-Borjans pozytywnie odnosił się do tej idei, ale w dalszej perspektywie13. Na obecnym 

etapie optował za kredytami w ramach ESM bez wpływu Trojki i cięć budżetowych. Z kolei 

dwaj byli ministrowie spraw zagranicznych, Sigmar Gabriel i Joschka Fischer, we wspólnym 

artykule zwrócili uwagę na koszty polityczne dla Unii generalnie i dla Niemiec w szczególności, 

wynikające z zaniechania udzielenia pomocy Europie Południowej. Włochy i Hiszpania nie 

zapomną Europie i przede wszystkim Niemcom przez sto lat, jeśli teraz pozostawimy ich 

samym sobie, argumentowali autorzy. Według ich oceny ta największa próba dla Unii od jej 

powstania stwarza niebezpieczeństwo rozpadu. Ponadto przypomnieli plan Marshalla i most 

lotniczy w czasie blokady Berlina, nie konkretyzując formy pomocy, za którą się opowiadają. 

Zaskoczeniem było natomiast stosunkowo wysokie poparcie dla idei wspólnych obligacji ze 

strony środowiska ekonomistów, co pokazały wyniki ankiety przeprowadzonej przez ifo-

Institut w Monachium. Ponadto, w apelu opublikowanym 21.03. br. ekonomiści kojarzeni z 

różnymi opcjami politycznymi argumentowali za emisją wspólnych, czasowo i celowo 

ograniczonych, obligacji w wysokości 1000 mld euro (8% PKB strefy euro)14. Stanowiłyby one 

ważne wsparcie dla transmisji polityki monetarnej EBC, oferując bezpieczne, gdyż niezależne 

od kondycji finansowej danego państwa, aktywa dla systemu bankowego. Pomogłyby one 

również rozwiązać problem niebezpiecznych współzależności między solidnością bankowych 

bilansów i solidnością rządowego zadłużenia, wynikających z faktu, że banki krajowe są 

największymi odbiorcami obligacji danego rządu15. Wspólnotowe obligacje pozwoliłyby 

rozłożyć koszty kryzysu na wiele podmiotów. Wspólna poręka sprawiłaby, że przy ocenie 

zdolności płatniczych dodatkowe zadłużenie państw najbardziej dotkniętych kryzysem nie 

obciążałoby w pełni ich rachunku. Dochody z oprocentowania i zobowiązanie spłaty powinny 

odpowiadać kluczowi kapitałowemu w EBC. Ekonomiści zakładali również, że sprzedaż emisji 

na rynku nie nastręczałaby problemów. W przeciwnym razie, argumentowali, można 

odsprzedać obligacje bankom, które z kolei mogłyby je refinansować w EBC. 

ARGUMENTY OPONENTÓW 

 Oponenci uwspólnotowienia emisji obligacji odwoływali się głównie do trzech argumentów: 

(1) niezgodności eurobonds z zapisami traktatowymi, (2) zaprzeczenia zasadom ładu 

ordoliberalnego, (3) braku merytorycznych podstaw dla transferu podatków z Europy 

Północnej do Południowej. 

(1) Z faktu że Unia nie jest ani państwem ani pogłębioną federacją, ale unią niezależnych 

państw, które w traktatowo zdefiniowanych obszarach zobowiązały się do współpracy, 

wyciągany jest wniosek, że oczekiwanie solidarności może nastąpić tylko w tych obszarach, w 

których istnieje wspólnotowe zobowiązanie. W wyniku kryzysu w 2010 r. nie zrezygnowano z 

 
13 Artykuł ukazał się we włoskich dziennikach „La Repubblica” i „Il Messagero” oraz hiszpańskim „El País” 
14 Michael Hüther, Peter Bofinger, Sebastian Dullien, Gabriel Felbermayr, Moritz Schularick, Jens Südekum i Christoph 
Trebesch. Artykuł ukazał się równolegle w FAZ, „New Statesman”, „Le Monde”, „Het Financieele Dagblat” i „El Mundo”. 
(Europa muss jetzt finanziell zusammenstehen, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-pandemie-gastbeitrag-
europa-muss- jetzt-finanziell-zusammenstehen-16688858.html 
15 https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-pandemie-gastbeitrag-europa-muss-jetzt-finanziell-zusammenstehen-16688858.html
https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
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zasady odpowiedzialności państw członkowskich za stabilne finanse, a jedynie podjęto kroki 

zwiększające koordynację budżetów narodowych. Zgodnie z tą interpretacją obowiązek 

przezwyciężenia kryzysu spoczywa na państwie członkowskim, a walka z kryzysem 

ekonomicznym nie jest zadaniem wspólnotowym. Możliwe jest wsparcie międzyrządowe, 

które nie konstytuuje obowiązku solidarności, ale stanowi, jako dobrowolny akt, przejaw 

cnoty politycznej16. Transfery finansowe w ramach pomocy międzyrządowej wzmacniają 

zasady demokratycznej kontroli, gdyż legitymują je świadome decyzje narodowych 

parlamentów, które z kolei odpowiadają przed swoimi wyborcami. Świadomość, że transfery 

środków publicznych opierają się na prawie i umowach jest  tym bardziej konieczna w strefie 

euro, gdzie odstępstwa od tych zasad wzmacniają przeciwników Unii Europejskiej w Europie 

Północnej17. 

(2) Obligacje gwarantowane wspólnie przez budżety państw członkowskich łamią 

podstawowe zasady ordoliberalnego i demokratycznego ładu. W pierwszym przypadku 

obowiązuje zasada, że podejmowanie ryzyka i ponoszenie za to kosztów muszą być wzajemnie 

powiązane. W drugim przypadku obowiązuje zasada „no taxation without representation”. W 

przypadku długu krajowego kontrola sprawowana jest przez parlamenty narodowe. 

Uwspólnotowienie procesu zadłużania oznaczałoby transfer podatków z jednego obszaru do 

drugiego bez wpływu na decyzje, jak te środki będą wydawane. Uznano za nadużycie 

traktowanie Unii jako mechanizmu, za pomocą którego państwa członkowskie mogą 

generować środki dla dowolnego użycia. A. Merkel czy W. Schäuble posługiwali się 

pragmatycznym argumentem, zwracając uwagę na fakt, że wspólne obligacje wymagają 

radykalnych i czasochłonnych zmian, które znacznie opóźniłyby działania pomocowe. W tak 

trudnej sytuacji należy korzystać z istniejących już instrumentów w ramach ESM czy budżetu 

unijnego. Ten ostatni argument wpisywał się w propozycje artykułowane przez Komisję.  

Ursula von der Leyen już np. w dn. 05.04. br. w „Welt am Sonntag” wypowiadała się za 

wzmocnieniem budżetu unijnego, który mógłby posłużyć jako forma nowego planu Marshalla 

dla Europy poprzez solidarnościowe wyrównywanie różnic między członkami Unii. Podobnie 

jak amerykański program po II wojnie postawił Europę na nogi, tak obecnie miliardy pomogłyby 

stworzyć poczucie wspólnoty między europejskimi narodami.  

(3) Ekonomicznym argumentem podważającym konieczność transferów z Europy Północnej 

do Południowej było powoływanie się na statystyki porównujące pozycje majątkowe obywateli 

w państwach unijnych. Wynika z nich wyraźnie przewaga Europy Południowej nad Północną. 

Szczególnie społeczeństwo niemieckie charakteryzuje niska pozycja majątkowa. Majątek 

przeciętnego Włocha, Greka czy Hiszpana jest prawie dwukrotnie większy niż przeciętnego 

Niemca. Poziom opodatkowania jest również większy w Europie Północnej. Eurobonds 

oznaczałyby, że biedniejsze gospodarstwa domowe z Europy Północnej transferują dochody 

do Europy Południowej tylko dlatego, że rządy w Europie Południowej nie są w stanie stworzyć 

systemu egzekwowania podatków, który finansowałby aspiracje tych społeczeństw w zakresie 

zabezpieczeń socjalnych. Eurobonds interpretowano jako transfer siły fiskalnej państw Europy 

Północnej do Europy Południowej, która nie próbuje poprzez podwyższenie opodatkowania 

przynajmniej dla tej zamożnej części swoich obywateli zwiększyć swojego potencjału 

 
16 Martin Nettesheim, Es geht nur gemeinsam, FAZ, 9. April 2020. 
17 Otmar Issing, Der Notfall „Pandemie” rechtfertigt nicht den Rechtsbruch. Solidarität führt über Staatshilfen, die die 
nationalen Parlamente billigen müssen. Ein kritischer Blick auf die EZB-Programme, FAZ 24. März 2020.  
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kredytobiorczego. Oszczędzając swoich obywateli, państwa te wysuwają roszczenia wobec 

dochodów podatkowych innych państw unijnych. Podział na bogatą Północ i biedne Południe 

jest mylący. Rzeczywiście sektor publiczny jest w Europie Południowej bardziej zadłużony i 

jego efektywność niższa niż w krajach Europy Północnej. Poziom majątku prywatnego jest 

natomiast w Europie Południowej wyższy niż w Północnej, jak również stopień realnego 

opodatkowania tego majątku jest na Południu mniejszy niż na Północy. Lepsza pozycja 

fiskalna państw Europy Północnej wynika częściowo z ich większej skuteczności podatkowej i 

wyższego opodatkowania w celu sfinansowania zadań sfery publicznej.  

WNIOSKI 

OCENA EKONOMICZNA 

 Z ekonomicznego punktu widzenia ewolucję od emisji obligacji z poręczeniem między-

rządowym do emisji obligacji z poręczeniem instytucji unijnych gwarantowanych przez 

budżety państw członkowskich zgodnie z kluczem udziałów w budżecie unijnym należy 

oceniać pozytywnie, przynajmniej z trzech względów. Po pierwsze, na rynku istnieją już 

obligacje emitowane przez instytucje unijne, takie jak ESM i EIB na kwotę ok. 800 mld euro. 

Dodatkowo Komisja uzyska zgodnie z planami możliwość emisji własnych obligacji, co 

wzbogaci ofertę relatywnie stabilnych europejskich aktywów inwestycyjnych będących 

alternatywą dla obligacji krajowych. Odpowiada to polityce pogłębiania europejskiego rynku 

kapitałowego, co już od dłuższego czasu postulują środowiska finansowe. Po drugie, z punktu 

widzenia rynków finansowych tak głębokie uwspólnotowienie finansowych zobowiązań 

byłoby na obecnym etapie unii fiskalno-politycznej niestabilne. Corona-bonds zakładały 

bowiem, że wierzyciel np. obligacji włoskich może domagać się zapłaty od każdego 

dowolnego gwaranta danej emisji. Każde państwo ręczyłoby − tak jak w przypadku 

narodowych obligacji − za całą emisję niezależnie od wielkości swojego w niej udziału. 

Biorąc pod uwagę reakcje w Europie Północnej, istniałoby duże prawdopodobieństwo, że ten 

mechanizm nie zadziała w sytuacji kryzysu, a wręcz stanie się źródłem pojawiania się 

tendencji dezintegrujących. Powtórzyłby się scenariusz z wprowadzeniem wspólnej waluty. 

Konieczności ekonomiczne wynikające z kryzysowych sytuacji na skutek braku pogłębionej 

unii polityczno-fiskalnej wymuszałyby dalsze kroki w kierunku federalizacji Unii, których 

społeczeństwa jednak nie akceptują. Obecne rozwiązanie z punktu widzenia rynków 

finansowych jest bardziej przewidywalne. Po trzecie, fakt, że duża część planowanego 

funduszu będzie przyznawana w formie dotacji, stanowi pozytywną odpowiedź na szczególny 

charakter kryzysu i wysoki poziom zadłużenia państw strefy euro, którego spłata dla 

niektórych członków może być dużym wyzwaniem. Jako problematyczne na rynkach 

finansowych oceniane są gospodarki Grecji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Kredyty 

zmniejszałyby dodatkowo wiarygodność tych gospodarek na rynkach finansowych. Stworzona 

możliwość pozyskania kredytu poprzez ESM i EIB zapewni tym krajom ponadto korzystne 

warunki finansowania i nie będzie w takim stopniu obciążać oceny ich zdolności płatniczych.  

 Obok tych pozytywnych efektów ważna jest świadomość wyzwań, których rozwiązanie 

wymaga jeszcze odpowiedzi instytucjonalnych. Można je zgrupować w następujących trzech 

obszarach: (1) moral hazard problem, (2) równe warunki konkurencji w ramach wspólnego 

rynku, (3) efekty redystrybucyjne dochodów w wyniku polityki monetarnej ECB.   
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(1)  Podnoszony przez Niemcy problem „pokusy nadużycia” w obecnym rozwiązaniu jest 

większy i może stać się zarzewiem konfliktu w sytuacji, kiedy część gospodarek będzie 

wymagała ciągłego wsparcia, a w opinii pozostałych państw członkowskich będzie wynikało 

to z braku odpowiednich reform strukturalnych. Można bowiem zakładać, że zarówno kredyty 

przyznawane przez ESM, EIB czy dotacje z RF będą głównie kierowane do państw Europy 

Południowej, podczas gdy zobowiązania z tego tytułu będą obciążały częściowo wszystkie 

państwa członkowskie. W proponowanej przez A. Merkel i E. Macrona formie funduszu Polska 

gwarantowałaby przy udziale w budżecie unijnym wynoszącym 4% zobowiązania na ok. 20 

mld euro.  

(2)  Szok kryzysowy dotknął wprawdzie wszystkich gospodarek symetrycznie, ale 

odpowiedź na jego skutki jest ze względu na różnice w potencjale fiskalnym między 

państwami niesymetryczna. Nie stanowiłoby to większego problemu, gdyby nie poluzowanie 

zasad pomocy państw dla przedsiębiorstw w ramach wspólnego rynku, które narusza 

dotychczasowo obowiązujące warunki równej konkurencji. Ta nierównowaga, wynikająca 

m.in. z faktu, że na zezwoloną do tej pory pomoc finansową państw w wysokości 1,8 bln 

euro połowa przypada na Niemcy, jest problematyczna również z punktu widzenia Komisji. 

Dodatkowo Niemcy i Francja dążą do zmian w architekturze działania wspólnego rynku w 

dwóch kierunkach: rozbudowy socjalnej oraz wsparcia państwowego dla tworzenia 

narodowych i europejskich czempionów oraz transformacji technologicznej. Biorąc pod 

uwagę przewagę fiskalną tych gospodarek, istnieje zagrożenie dla wewnętrznej konkurencji 

na rynku europejskim i różnorodności podmiotów gospodarczych. Te zmiany mogłyby 

pogłębić istniejące już różnice między państwami strefy euro, których dywergencja w sferze 

gospodarek realnych rozpoczęła się jeszcze przed kryzysem w 2010 r. Również dla procesu 

konwergencji gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej może mieć to negatywne skutki z 

dwóch względów: narzucania standardów socjalnych, które osłabiają pozycję konkurencyjną 

tych gospodarek, oraz drenaż głównych siedzib firm, które są decydujące dla procesu 

konwergencji gospodarczej.   

(3) Mimo zarzutów braku solidarności nie ulega wątpliwości, że kraje Południa Europy 

mogą korzystnie finansować swoje zobowiązania dłużne mimo niskich ratingów dzięki 

polityce EBC, a szczególnie programów masowego zakupu obligacji rządowych. W ramach 

programu PEPP ogłoszonego 17.03. br.  ECB zniósł nawet te bariery, których przestrzegał w 

poprzednich programach pomocowych: rozłożenie zakupu według klucza kapitałowego, 

ograniczenie zakupu do 1/3 emisji czy utrzymanie zasad rynkowych standardów dla 

zabezpieczeń. Interwencje te trafnie podsumował Jean Tirole, francuski ekonomista i 

laureat nagrody Nobla, w wywiadzie dla „Les Echos”, optując za wsparciem poprzez kanały 

polityki monetarnej: „Tego można dokonać. Można to zrobić szybciej, nie wymaga to 

jednomyślności i przede wszystkim jest mniej przejrzyste dla opinii publicznej w krajach 

Europy północnej, które tak jak Niemcy są mniej zadłużone i martwią się, że muszą 

finansować Europę Południową”18. Osiągnięcie kompromisu 23.04. br. nie byłoby możliwe, 

gdyby nie decyzja podjęta 22.04. przez EBC o obniżeniu standardów dla zabezpieczeń, co 

zapobiegło odcięciu Włoch od transakcji refinansowych i stworzyło większe pole manewru 

dla szukania europejskiego kompromisu. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 

 
18 FAZIT− das Wirtschaftsblog, 21. April 2020, Sollen Rentner höhere Steuern für Corona zahlen? (artykuł w „Les Echos” 
1.04.2020, https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/jean-tirole-quatre-scenarios-pour-payer-la-facture-de-la-crise-
1191019. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/jean-tirole-quatre-scenarios-pour-payer-la-facture-de-la-crise-1191019
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/jean-tirole-quatre-scenarios-pour-payer-la-facture-de-la-crise-1191019
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5.05. br., kwestionujący legalność zakupów obligacji przez EBC w ramach poprzedniego 

programu PSPP, w którym te wszystkie wymienione powyżej ograniczenia funkcjonowały, 

wyznacza jednak granice tej strategii oraz limit czasowy. Pamiętać należy, że Bundesbank 

jest kluczowym bankiem centralnym dla strefy euro, jeśli chodzi o rozliczenia 

międzybankowe. To w jego bilansie akumulowane są głównie zobowiązania banków 

centralnych państw dłużniczych (Target), które w ramach specyficznego systemu rozliczeń 

w ramach strefy euro nie wymagają clearingu, czyli są czasowo i ilościowo bezlimitowe. 

Utrzymywanie tych otwartych pozycji stabilizuje istotnie sytuację w strefie euro. W związku 

z powyższym pojawiają się w debacie niemieckiej głosy, aby zmienić strategię i też 

monetaryzować dług publiczny, podobnie jak kraje Europy Południowej przeznaczając środki 

na inwestycje w infrastrukturę. Skoro nie można ze względu na rozkład głosów w Radzie EBC 

zatrzymać dekonstrukcji euro poprzez nadmierne zadłużenie, należy wziąć w tym aktywny 

udział, budując i modernizując własną infrastrukturę, argumentują zwolennicy tej opcji. 

Wówczas Niemcy stracą tylko w momencie strukturalnego cięcia długów w strefie euro, które 

musi nastąpić w przyszłości. Przy obecnej polityce Niemcy stracą dwukrotnie: teraz 

oszczędzając i później spisując wierzytelności na straty. Jeśli Niemcy zdecydowaliby się na 

tę strategię, można oczekiwać w przyszłości konieczności rekonstrukcji architektury strefy 

euro ze względu na spadek wartości waluty.   

OCENA Z PUNKTU WIDZENIA ŁADU EUROPEJSKIEGO 

 Uzyskany kompromis jest klasycznym przykładem funkcjonowania „zasady Monneta”, który 

uważał, że przenoszenie kompetencji na poziom wspólnotowy powinien wynikać z oddolnego 

przekonania o lepszej efektywności takiego rozwiązania w porównaniu z rozwiązaniem na 

poziomie narodowym. Nie obawiał się on zastopowania integracji, gdyż jak stwierdzał, 

podział kompetencji między płaszczyzną wspólnotową a państwami narodowymi będzie 

wymuszał siłą rzeczy w sytuacjach kryzysowych konieczność zwiększania koordynacji na 

poziomie unijnym. W efekcie każdy kryzys będzie prowadził do zwiększenia kompetencji 

instytucji wspólnotowych. Tak też było w przypadku debaty o euroobligacjach, w której 

efekcie Komisja uzyskała po raz pierwszy czasowo i ilościowo limitowaną zdolność 

kredytobiorczą. Należy jednak zauważyć, że w debacie również kompetencje państw 

członkowskich zostały potwierdzone. Jest to bardziej widoczne w przypadku wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 5.05. br., co będzie przedmiotem oddzielnej 

ekspertyzy, ale również w kwestii euroobligacji obszar odpowiedzialności państw 

członkowskich i kompetencji wspólnotowych stanowił przedmiotem refleksji.  

 Jean Monnet zakładał, że kompetencje będą transferowane do silnych i niezależnych od 

państw członkowskich instytucji, które gwarantują równe traktowanie państw 

członkowskich. W przypadku obligacji Komisja spełnia tę rolę. Nie tylko bowiem stanowi 

tarczę ochronną dla zachowania suwerenności budżetów państw członkowskich, ale również 

zapobiega sytuacji, że postępująca integracja odbywa się poprzez horyzontalne 

oddziaływanie państw członkowskich na siebie czy wzajemnie narzucanie odpowiedzialności 

i obowiązków. Koordynacja została delegowana do instytucji wspólnotowych, w których 

państwa są jedynie reprezentowane. Dystrybucja środków będzie odbywała się poprzez 

unijne instytucje EIB, ESM, SURE, EBC i RF, które odpowiadają przed Parlamentem 

Europejskim. Systemowa rola Komisji dla państw członkowskich znacznie wzrośnie. Podobnie 

jak w odniesieniu do państw Europy Środkowo-Wschodniej i znaczenia funduszy spójności, 

również dla państw Europy Południowej Komisja stanie się źródłem istotnych dochodów.  
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 Niemcy po chwilowej utracie kontroli nad debatą, uszczerbku dla soft power − w debacie 

pojawiły się  zarzuty o brak solidarności, o nadwyżki handlowe, o wymuszanie cięć 

budżetowych po 2010 r. przez Trojkę, o zachowania z okresu II wojny światowej czy 

„świętoszkowaty europeizm”  − oraz przejściu na defensywne pozycje jako „rule taker” 

odzyskały dzięki propozycji funduszu przez A. Merkel i E. Macrona pole manewru, 

przywracając funkcjonowanie motoru francusko-niemieckiego i stając się ponownie „rule 

maker”.   

POLSKA PERSPEKTYWA 

 Premier Morawiecki udzielając wywiadu dla hiszpańskiej gazety i dla niemieckiego dziennika 

FAZ, popierał emisję wspólnych obligacji emitowanych przez instytucje unijne oraz 

opowiadał się za przewagą dotacji nad kredytami. Podobne postulaty zawierał non-paper 

ogłoszony 08.05 br. W tym ostatnim zastrzegano jednak, że pomoc solidarnościowa nie może 

odbywać się kosztem polityki spójności. Zakres tematyczny pomocy nie powinien ograniczać 

się do polityki Green Deal i rewolucji cyfrowej. Z punktu widzenia interesu Polski wydaje 

się, że RF nie jest kwestią pierwszoplanową. Istnieje niebezpieczeństwo przeciwstawiania 

polityki spójności i polityki solidarności z państwami najbardziej dotkniętymi kryzysem 

wywołanym epidemią koronawirusa, czego należałoby unikać, aby nie antagonizować 

regionu Europy Południowej, tym bardziej że byłoby to sprzeczne z wcześniejszymi 

deklaracjami. Natomiast kluczowym zagadnieniem będzie próba zmiany architektury 

funkcjonowania wspólnego rynku. Postulat ten pojawił się w przedstawianym przez A. Merkel 

i E. Macrona koncepcie RF. Walka o równe warunki konkurencji, w tym dla usług, równe 

warunki finansowania, zbliżoną skalę pomocy państw dla przedsiębiorstw czy dotacji 

unijnych dla rolnictwa będzie wyznaczała przyszłe warunki funkcjonowania wspólnego 

rynku. Sprzymierzeńcami Polski w tym zakresie wydają się średnie i małe państwa 

członkowskie obawiające się dominacji Francji i Niemiec.  

 Niewątpliwie Komisja uzyskała dodatkowe kompetencje i jej systemowe znaczenie dla 

finansowania państw członkowskich wzrośnie. Z polskiej perspektywy ważne byłoby, aby 

Komisja spełniała również w odniesieniu do mniejszych członków funkcję, którą spełniła 

wobec Niemiec w kontekście corona-bonds, „tarczy ochronnej” przed horyzontalną 

ingerencją państw członkowskich w sprawy wewnętrzne innego członka.   

 Nie doszło też do pozatraktatowego poszerzenia kompetencji unijnych, czego domagali się 

częściowo zwolennicy euroobligacji, powołując się na normatywny zapis o solidarności. Tym 

razem zapis traktatowy wziął górę nad duchem prawa, co w sporze Polski z Unią na temat 

kompetencji w sprawie reformy sądowniczej warto odnotować.   
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