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Luka PKB na głowę między UE a USA 
Od końca II wojny światowej Europa Zachodnia zawęziła lukę dobrobytu mierzoną PKB na 
mieszkańca z 33% PKB na głowę Amerykanina w 1945 roku do 71% w 1980 roku. Od tego czasu 
jednak luka ta ustabilizowała się. Dane publikowane przez Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu 
(Eurochambres) wskazują na pogłębiające się, 20 – 30 letnie, zapóźnienie Unii Europejskiej w 
zakresie konkurencyjności w stosunku do USA. Według danych CIA Factbook średni PKB na 
mieszkańca 27 krajów UE wynosił w 2012 roku (według parytetu siły nabywczej) $35100/$50700 = 
69,2% PKB na mieszkańca USA. Innymi słowy, przez ostatnie trzy dekady proces konwergencji Europy 
Zachodniej do USA został zatrzymany na poziomie niewiele większym od 2/3 PKB na mieszkańca 
USA. 

Tendencja ta nasiliła się także w ostatnich latach: Malejące od 2000 roku stopy wzrostu PKB Unii 
Europejskiej oraz większe wskaźniki spadków PKB i wzrostu bezrobocia w okresie Wielkiej Recesji 
2008-2012 wskazują na zatrzymanie konwergencji poziomów dobrobytu mierzonych PKB/głowę 
między dwoma głównymi obszarami Zachodu. 

Tabela 1 Stopa wzrostu PKB EU15 i USA: 1971-2012 (%) 
   1971-80 1981-90 1991-2000 2001-2010 2008-12 
EU15   3,1   2,5   2,3   1,2   0,3 
USA   3,2   3,3   3,4   1,5   0,6 
Różnica w pp -0,1  -0,8  -1,1  -0,3  -0,3 

Źródło: World Bank, World Development Indicators, International Financial Statistics of the IMF IHS 
Global Insight, and Oxford Economic Forecasting, & The Economic Research Service, dane 
skonwertowane do roku bazowego 2005, 3/2012. 

Do możliwych przyczyn narastającej ostatnio luki między USA a UE zaliczyć można przede wszystkim 
relatywne przeregulowanie w UE rynków, w tym rynku  pracy w porównaniu z USA owocujące 
(por. tabela poniżej) relatywnym spadkiem po 1995 roku wydajności pracy w UE mierzonej 
dochodem (Y) na roboczogodzinę (HW), względnym spadkiem po 1973 roku liczby godzin pracy na 
zatrudnionego (HW/E) oraz relatywną redukcją udziału zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności UE 
w relacji do USA (E/P). 

Tabela 2 Dekompozycja relacji EU15/USA realny PKB/głowę: 1950-2007 
   Y/P  Y/HW  HW/E  E/P  
1950  0.482  0.381  1.190  1.063 
1973  0.680  0.629  1.092  1.000 
1995  0.700  0.853  0.974  0.843 
2007  0.675  0.769  0.974  0.928 

Tabela pokazuje ewolucję tożsamości:  Y/P = Y/HW x HW/E x E/P dla relacji UE15/USA. 
gdzie: Y = PKB, P = ludność, HW = godziny pracy, E  = zatrudnienie. 
 

Źródło: Crafts N., Competitive Advantage in the Global Economy Research Centre, University of 
Warwick, 2011. 

Warto zauważyć m. in.: 

 relatywny spadek długości czasu pracy (HW/E) 15 krajów Europy zachodniej 
(względem USA) w pierwszym okresie 1950-1995 

 relatywny spadek wydajności pracy (Y/HW) UE15 po 1995 roku; 

 relatywny spadek proporcji zatrudnionych (E/P) w UE15 do 1995 r. 

 
Większy stopień centralizacji i wścibskości prawa UE niż prawa USA z pewnością przyczynia się do 
niższego stopnia elastyczności rynków unijnych w tym rynku pracy. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Związek_Izb_Przemysłu_i_Handlu
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A oto przykłady relatywnie niskiego stopnia konkurencyjności UE w porównaniu z USA: 

 niższy jest stopień wykorzystania czynnika pracy w UE niż w USA: 
o tydzień pracy w UE jest znacząco (o ok. 15%) krótszy niż w USA; 
o w USA prawo do płatnego urlopu rocznego wynosi 1 tydzień, w UE w wielu krajach 4 

tygodnie lub więcej; 
o udział ludności w wieku produkcyjnym oraz stopa zatrudnienia ludności są znacząco 

niższe w UE niż w USA 
o osoby z wykształceniem poniżej wyższego są zatrudniane w stopniu mniejszym w UE 

niż w USA;  
o wyższa jest stopa, szczególnie długofalowego bezrobocia, w UE niż w USA, lecz  

 wyższy jest poziom płac minimalnych w UE niż w USA; 
o niższa jest średnia wydajność pracy w UE niż w USA: wyj: Belgia, Holandia, Włochy, 

Irlandia; 

 o 7 punktów procentowych wyższy jest udział w PKB konsumpcji publicznej i transferów 
społecznych w UE niż w USA; 

 w rankingach międzynarodowych uczelnie UE zajmują znacząco niższe miejsca niż uczelnie 
amerykańskie; 

o „powalające w swej wymowie wyniki rankingów szkolnictwa wyższego Europy 
kontynentalnej (7 uczelni w rankingu szanghajskim wśród pierwszych 50) uczynią 
marzenia Strategii Lizbońskiej 2000 - 2010: „najbardziej konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy” tylko marzeniami i pustym zapisem”2; 

o niższe jest tempo wynalazczości i postępu technicznego w UE niż w USA. 

Wielowymiarowość celów Strategii Lizbońskiej  
Zmiana w 1993 roku nazwy ugrupowania z Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) na Unia 
Europejska (UE) dobrze odzwierciedla brak uprzywilejowania wzrostu gospodarczego wśród szeregu 
innych zadań i celów tego ugrupowania. Świadczą o tym zapisy w prawie najwyższym UE tj. 
Traktatach Europejskich. I tak, warto przypomnieć, że Konstytucja USA składa się z 7 artykułów i 27 
poprawek [w tym 10 praw (wolności) mieszkańca USA] tj. razem z 34 artykułów. Natomiast Traktaty 
Europejskie (Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht 1992) i Traktat o funkcjonowaniu UE (Rzym 
1957) - stanowiące odpowiednik amerykańskiej Konstytucji składają się odpowiednio z 55 i 358 
artykułów, a Karta praw podstawowych UE (Lizbona 2007) zawiera 54 artykuły. Razem prawo 
najwyższe Unii Europejskiej zawiera, nie licząc 37 protokołów, 467 artykułów – tj. 14 razy więcej niż 
Konstytucja USA. 

Z punktu widzenia teorii ekonomii, mankamentem UE wydaje się być łączenie, względnie 
kombinowanie, często sprzecznych celów ekonomicznych, ideologicznych, politycznych, 
kulturowych, socjalnych, sektorowych i ekologicznych3. 

UE wspiera z jednej strony wzrost konkurencyjności ekonomicznej, z drugie zaś strony kładzie nacisk 
na kosztowną (często jednostronną, bez proporcjonalnego udziału innych regionów świata4) ochronę 
środowiska; z jednej strony stawia sobie za cel zasadniczą redukcję bezrobocia, z drugiej zaś strony 
dąży do tworzenia bardziej atrakcyjnych z punktu widzenia pracobiorców miejsc pracy („więcej 

                                            
2 

Bieńkowski W., Figurski A. ,,Źródła dominacji sektora publicznego w europejskim sektorze szkolnictwa 
wyższego”, w Bieńkowski W. et al., Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, 2012, s. 266.

 

3 „
Zjawisko łączenia celów, które sprawia, że trzeba się liczyć z pewną wypadkową tych działań - niekorzystną 

pod względem ekonomicznym i finansowym,, Szałek B., w Toszek B., Perspektywy Rozwoju.., 2012, s. 30. 
4
 „W styczniu 2013 poziom toksyczności Pekinu był 40 razy wyższy od poziomu uznanego za bezpieczny przez 

Światową Organizację Zdrowia…Od 1990 roku wielkość CO2 wydobywającego się z kominów chińskich wzrósł z 
2 miliardów ton rocznie do 9 miliardów – około 30% emisji CO2 świata”; The Economist, 10 sierpień 2013. 
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lepszych miejsc pracy”5), z jednej strony UE zabiega o zwiększenie konkurencyjności i wysoki stopień 
liberalizacji rynków, z drugiej strony Karta praw podstawowych UE w artykule 28 akceptuje m. in. 
...”zawieranie układów zbiorowych pracy...oraz podejmowanie...działań zbiorowych, w tym strajku, 
w obronie własnych interesów6.” Zapis tego artykułu nie wspiera konkurencyjności rynków pracy 
przyczyniając się raczej do wzrostu bezrobocia UE7. 

W marcu 2000 roku przywódcy piętnastu krajów Unii Europejskiej przyjęli na szczycie w Lizbonie 
ambitny, długofalowy program dynamizacji gospodarek Unii tak, aby stała się ona, w stosunkowo 
krótkim czasie, tj. do 2010 roku: „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w świecie 
opartą o wiedzę, zdolną do zrównoważonego (sustainable) wzrostu o coraz większej liczbie lepszych 
miejsc pracy i większej zwartości społecznej8.” 

Strategia Lizbońska oparła się o teorię wzrostu endogennego i zakładała, że gospodarki krajów 
europejskich wykorzystają do maksimum innowacyjność opartą o szeroko zakrojone badania i 
inwestycje w, zwłaszcza nowoczesne, dziedziny wiedzy, co miało się stać głównym motorem 
rozwoju. W związku z tym zdefiniowano następujące cele do osiągnięcia do 2010 roku: 

 wydatki inwestycyjne na badania i rozwój (BiR) wzrosną do 3% PKB9, 

 zredukowane zostaną biurokracja i utrudnienia dla przedsiębiorczości, 

 nastąpi wzrost zatrudnienia do 70% siły roboczej mężczyzn10 i 60% kobiet. 
W zamiarze osiągnięcia tych bardzo ambitnych celów, Strategia Lizbońska koncentrowała 

wysiłki państw członkowskich Unii na następujących zadaniach: 

 dokończenie procesu liberalizacji i integracji rynku wewnętrznego oraz reform strukturalnych 
przemysłów sieciowych (elektryczność, gaz, telekomunikacja, transport, poczta, etc.); 

 rozwój przedsiębiorczości11; 

 stosowanie właściwej polityki makroekonomicznej; 

                                            
5
 Innymi słowy, UE stara się jednocześnie redukować bezrobocie oraz liczbę i zasięg tzw. „umów śmieciowych”. 

W rezultacie, niższa proporcja osób z wykształceniem poniżej wyższego zatrudnionych jest w UE niż w USA. 
6
 Zapis ten oddaje z góry pole krajom, innej, bardziej konkurencyjnej kultury politycznej. I tak np. prawo Hong-

kongu delegalizowało akcje strajkowe oraz ustanawiało ogólny zakaz zrzeszania się wg kryterium zawodowego. 
Por. Tarchalski K., Dobrobyt, konkurencja, demokracja, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1993, s. 219. 
7
 Warto zauważyć, że ewentualna implementacja tego artykułu Karty Praw Podstawowych nie dotyczy Polski (i 

UK), ponieważ Protokół 30 w/s stosowania Karty praw podstawowych  UE do Polski i UK stwierdza, że „nic, co 
zawarte jest w Artykule IV Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających 
zastosowanie do Polski i Zjednoczonego Królestwa...”. 
8
 “The most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable 

economic growth with more and better jobs and greater social cohesion.” 
9
 Brak jest jednak jednoznacznej zależności między wzrostem ekonomicznym a wzrostem nakładów na 

edukację lub B&R w średnim okresie: wysokie wzrosty osiągnięć edukacyjnych w latach 1999 – 2002 np. w 
Danii, Portugalii, Belgii i Włoszech nie przekładały się na silny wzrost gospodarczy, z kolei kraje z ujemnym 
wzrostem wydatków na B&R notowały szybki wzrost PKB na głowę (Luksemburg, Finlandia, etc.). 
10 

W 2010 roku w strategii „Europa 2020” cel ten podniesiono do 75% dla mężczyzn i 65% dla kobiet. 
11

 Unia przykłada dużą wagę do popierania przedsiębiorczości jako motoru kreacji zatrudnienia i wzrostu 
wydajności pracy. trening menedżerski, obniżanie ryzyka inwestycji oraz zwiększanie mobilności siły roboczej 
stają się hasłami ogniskującymi wysiłki Unii na polu wspierania przedsiębiorczości. A oto lista identyfikująca 
główne potrzeby w tej dziedzinie: 

 potrzeba redukcji wymogu certyfikacji niektórych profesji (por. reformy zapoczątkowane przez 
ministra Jarosława Gowina w latach 2012-13); 

 potrzeba treningu menedżerskiego na kursach zawodowych i uniwersyteckich; 

 potrzeba rewizji prawa o niewypłacalności w celu redukcji nadmiernego ryzyka przedsiębiorców;  

 potrzeba zwiększenia mobilności zawodowej i geograficznej;  

 potrzeba popierania adaptacyjności poprzez trening zawodowy; 

 potrzeba ustawicznego kształcenia, szczególnie osób niskokwalifikowanych i starszych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_krajowy_brutto
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 kontynuację polityki ochrony środowiska naturalnego. 
Dużą uwagę zwraca się na rozwój kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie uczestnictwa wszystkich 
grup wiekowych w edukacji i treningu, ze szczególnym naciskiem na promocję ustawicznego 
kształcenia się i większego uzależnienia kierunków edukacji od struktury popytu na rynku pracy. 
Podejmuje się szereg inicjatyw dla większego uznania i wzajemnej certyfikacji istniejących 
umiejętności we wszystkich krajach Unii. Zaleca się równość płac kobiet i mężczyzn, integrację 
upośledzonych, niepełnosprawnych, imigrantów, mniejszości etnicznych, niewykwalifikowanych, 
„samotnych rodziców”, etc. 

U podstaw Strategii Lizbońskiej stoi założenie zbieżności celów ekonomicznych, politycznych, 
socjalnych, sektorowych, ekologicznych, edukacyjnych, etc., poprzez podniesienie stopnia 
wykształcenia i zasadniczego wzrostu nakładów na BiR. Dalsze podniesienie stopnia edukacji i 
kwalifikacji społeczeństw krajów członkowskich powinno zwiększyć zarówno rozmiary kapitału 
ludzkiego jak i stopień zwartości społecznej12. 

Warto jednak zauważyć, że dążenie do większej spójności i bezwarunkowego włączania mniejszości 
może redukować konkurencyjność, a ponieważ lepsze miejsca pracy są z reguły kosztowne, i ich 
kreacja w efekcie, może obniżać wzrost gospodarczy zwiększając bezrobocie. Ponieważ zasób 
środków produkcji i środków pieniężnych jest zawsze ograniczony w stosunku do potrzeb, tworzenie 
„lepszych miejsc pracy” odbywa się często kosztem redukcji liczby miejsc pracy. „...cele Strategii 
Lizbońskiej są bardzo rozdrobnione, ... różnorodne, ambitne cele, które...z całą pewnością odwracają 
uwagę państw członkowskich od głównego, ekonomicznego celu, jakim jest zwiększenie 
konkurencyjności gospodarki europejskiej13”. 

Polityczna zasada przezorności a ekonomiczna zasada dyskonta przyszłości 

Zgodnie z zapisaną w art. 191 Traktatu o Funkcjonowaniu UE (TFUE) zasadą przezorności 
(ostrożności), zrównoważony i trwały wzrost (sustainable growth) gospodarczy minimalizuje ryzyka 
nieekonomiczne: ryzyko socjalne, ekologiczne, sektorowe (dot. np. rolnictwa i rybołówstwa), 
geograficzne (regionalne) i inne. Jednak zważywszy na podstawowy fakt ekonomiczny leżący u 
podstaw teorii inwestowania, że stopa zwrotu z inwestycji jest pozytywną funkcją ryzyka 
inwestycyjnego (high risk – high return, low risk low return), polityka sustainable growth nie 
maksymalizuje  możliwego do osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Innymi słowy nie minimalizuje 
ona okresu konwergencji realnej. A zatem, polityka ekonomiczna, która w mniejszym stopniu bierze 
pod uwagę względy nieekonomiczne tj natury politycznej, ekologicznej, sektorowej, socjalnej itp., to 
znaczy, która nie minimalizuje m. in. ryzyka socjalnego, sektorowego i ekologicznego, generować 
powinna wyższą stopę wzrostu gospodarczego. 

Tymczasem stosowanie ładnie brzmiącej zasady przezorności, która rezygnuje z koronnej metody 
podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych tj. metody dyskontowania przyszłych kosztów i 
korzyści, jest w teorii ekonomii kontrowersyjne. Zamiast zwiększać koszty rozwoju gospodarczego 
poprzez przeznaczanie znacznych sum na prewencyjną walkę z ociepleniem planety, powinniśmy, 
zdaniem np. noblisty Gary Beckera, inwestować w kapitał fizyczny, co owocować powinno znacznym 
przyrostem majątku np. w okresie kilku pokoleń. Wytworzony w ten sposób ekstra majątek można 

                                            
12

 Związek między transferami natury społecznej a zwartością społeczną i wzrostem ekonomicznym jest często 
kontrowersyjny. Ekspansja transferów podnosi podatki i w efekcie koszty zatrudniania, a także generuje efekty 
hazardu moralnego tj liczenie na pomoc państwa. Niektóre kraje, jak np. Irlandia (pogorszenie wskaźnika 
ryzyka ubóstwa), Finlandia i Luksemburg, nie wspominając o reżimie ‘hukou’ w Chinach,  notowały słabszą 
zwartość socjalną ale wyższe tempo wzrostu. Mimo, a może z powodu, wysokich transferów socjalnych, 
ostatnie lata ujawniły poważne problemy ze zwartością socjalną w głównych krajach UE w formie zamieszek i 
aktów terroru, np: Francja, październik - grudzień 2005, Londyn (Tottenham), lipiec 2005, sierpień 2011, etc. 
13

 Siek J., Strategia Lizbońska w: Karasińska-Fendler M., Unijne Dylematy, Instytut Europejski, Łódź, 2005, s. 
168. 
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będzie za np. lat 50 zainwestować w dużo wówczas lepsze technologie do walki z lepiej 
udowodnionymi efektami działalności człowieka na Ziemi: 

„...załóżmy, że długoterminowy zwrot z inwestycji w kapitał fizyczny wynosi 3%. Załóżmy, że 
zamiast wydać 800 mld dolarów na eliminację gazów cieplarnianych, obecne pokolenie inwestuje 
w kapitał fizyczny i że cały dochód z tej inwestycji jest także zainwestowany z 3-procentowym 
zwrotem. Wówczas wartość sumy zaoszczędzonej dla pokoleń żyjących za pół wieku wyniesie 800 
mld x (1,03)50, czyli ponad 3 biliony dolarów. Dla przyszłych pokoleń byłoby więc lepiej, gdyby 
zamiast przeznaczyć 800 mld na technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych, obecne 
pokolenie zainwestowało tę sumę w dostępny w przyszłości kapitał. ... winniśmy przypisać niską 
wagę skutkom, na jakie przyszłe pokolenia narażone będą za 150 lat, a tym bardziej za 400. 
Zdrowy rozsądek podpowiada zarazem, że w przyszłości pojawią się znacznie lepsze technologie - 
także takie, które poprawiają stan zdrowia, podnoszą dochody i pozwalają zadbać o środowisko. 
Dodatnia, niepomijana stopa dyskontowa, jest formalnym sposobem uznania wagi tych i 
pokrewnych problemów14”. Pochodną „zasady przezorności” stała się zasada „wzrostu 
gospodarczego dającego się podtrzymać w długim okresie” (sustainable growth15). 

Wzrost możliwy do osiągnięcia a wzrost możliwy do utrzymania w dłuższym 
okresie (sustainable) 

Warto zauważyć, że wielowymiarowość polityki ekonomicznej np. Chin jest ograniczona. W 
odróżnieniu od UE przez długi okres czasu a nawet i dziś wzrost Chin nie jest równoważony 
(redukowany) wysokimi kosztami (wydatkami) niwelowania problemów socjalnych, sektorowych, 
ekologicznych lub regionalnych. Prawna dyskryminacja mieszkańców wsi (system hukou), duże 
rozpiętości dochodów (6:1) w przekroju regionalnym (koncentracja inwestycji w prowincjach 
wschodnich i w miastach kosztem prowincji zachodnich i terenów wiejskich) należą do przyczyn 
raczej niż rezultatów unikalnego w historii świata 34 letniego rekordowego wzrostu gospodarczego 
rzędu 9% rocznie. Stopa życiowa przeciętnego mieszkańca Chin wzrosła (według parytetu siły 
nabywczej 2012 roku) z około $510 w 1978 r. do ok. $9300 w 2012 r. – tj. 18 razy. 

Z tego historycznego faktu można wnioskować, że w pewnych warunkach politycznych akceptacja 
ryzyka braku spójności socjalnej, geograficznej i ekologicznej wspiera tempo wzrostu gospodarczego 
i tym samym kreuje bazę dla bardziej efektywnej polityki spójności w przyszłości na wyższym 
poziomie PKB na mieszkańca. Jak dowodzi przykład Chin, stopa wzrostu zrównoważonego i trwałego 
tj. możliwego do podtrzymania w długim okresie (sustainable) jest niższa od wzrostu możliwego do 
osiągnięcia w długim okresie. Warto zauważyć, że np. w 2012 roku PKB na mieszkańca Chin (według 
parytetu siły nabywczej) był o 24% wyższy od PKB na mieszkańca np. Ukrainy. 

Kontrowersyjne zapisy prawa UE 
Traktaty unijne i Karta praw podstawowych UE (KPP) zawierają, niestety, szereg zapisów o 
kontrowersyjnym charakterze, których realizacja może redukować długofalowy wzrost gospodarczy. 
Należą do nich m.in.: 

Art 5 KPP. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej: czy nie 
wolno np. kierować bezrobotnych do prac obowiązkowych w miejsce wypłacania zasiłku? 

Art 6 KPP: „Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”: abstrahując od logicznej 
niemożliwości jednoczesnego zapewnienia pełnej wolności osobistej i pełnego bezpieczeństwa 
osobistego i jeśli ten piękny zapis interpretowany jest jako wolność od ryzyka i (bezwarunkowe) 

                                            
14

 Becker G. S. w Becker G. S. & Posner R.A, „Nieoczywistości”, Oficyna Wolters Kluwer business, 2013/2009, 
ss. 247-248. 
15

 Termin „sustanable growth” jest często nieadekwatnie tłumaczony jako: „wzrost zrównoważony”, „wzrost 
trwały”, etc. 
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prawo do bezpieczeństwa osobistego, to zapis ten przypomina inwestowanie w indeks z ochroną 
kapitału (gwoli bezpieczeństwa zainwestowanych środków) kompensowanego znaczną redukcją 
stopy zwrotu; 

Art 17 KPP: Każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazywania w drodze 
spadku mienia nabytego zgodnie z prawem: Karta praw podstawowych UE zachowuje milczenie w/s 
proporcji prywatnych praw własności lub potrzeby prywatyzacji majątku państwowego – szczególnie 
w krajach transformacji; nie chroni przed wzrostem roli sektora państwowego i przejmowaniem 
własności prywatnej przez państwo (za odpowiednią kompensatą)16; 

Art 22 KPP: Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową: zapis ten można posądzić o 
marginalizowanie własnej (tj. wspólnej europejskiej) kultury i religii; zapis ten czyni Unię bezradną w 
przypadku kultur, które np. zwiększają koszty transakcji nie tylko ekonomicznych; 

Art: 23 KPP: Unia aprobuje środki …”zapewniające specyficzne korzyści dla osób płci niedostatecznie 
reprezentowanej”: innymi słowy, Unia wspiera akcje afirmatywne i kwoty zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn17: zapis zatem sprzeciwia się podręcznikowej w ekonomii zasadzie „kosztów i korzyści 
komparatywnych” 

Art 28 KPP: „Prawo do rokowań i działań zbiorowych...w tym strajku , w obronie swoich interesów:” 
aprobując otwarcie prawo do umów zbiorowych i prawo do strajku (bez aprobaty prawa do 
lokautów i bez reafirmacji zasady wolności umów na rynku pracy), zapis tego prawa marginalizuje 
umowy indywidualne i przyczynia się do wzrostu jednostkowych kosztów pracy i w efekcie do 
wzrostu stopy bezrobocia i redukcji wzrostu gospodarczego18; 

Art 31 KPP. „Należyte i sprawiedliwe warunki pracy”: zapewnienie należytych i (szeroko 
interpretowanych) „sprawiedliwych” warunków pracy może przyczyniać się do wzrostu 
jednostkowych kosztów pracy i bezrobocia19; 

Art 32 KPP: „Młodociani dopuszczeni do pracy muszą mieć zapewnione warunki pracy odpowiednie 
dla ich wieku oraz być chronieni przed wyzyskiem ekonomicznym oraz jakąkolwiek pracą, która 
mogłaby ... utrudniać edukację”: z uwagi na imperatywną formę („muszą”), zapis ten przyczynia się 
do zwiększenia i tak wysokiego bezrobocia wśród młodzieży20; 

Art 34 KPP. Unia „...zapewnia godną egzystencję wszystkim osobom pozbawionym wystarczających 
środków” zapis ten jest tak ogólny i ambitny także z punktu widzenia implikacji fiskalnych, że można 
go obarczyć współodpowiedzialnością za problem chronicznych deficytów budżetowych i zadłużenia 
publicznego nie tolerowanego przez rynki finansowe21. 

Podobnie, prawo unijne kładzie nacisk m.in. na integrację upośledzonych (disadvantaged): 
inwalidów, migrantów i mniejszości etnicznych, osób bez kwalifikacji, samotnych rodziców i 
pobierających zasiłki społeczne. Jednak, ponieważ  integracja tych grup ma z reguły charakter 
bezwarunkowy, grupy te mogą i często stosują strategię ryzyka moralnego lub wyuczonej 
bezradności, tym samym zwiększają stopień opiekuńczości i fiskalizmu państwa, co redukuje wzrost 
gospodarczy. 

Także wiele celów narodowych i sektorowych (np. aspekty polityki rolnej) ma charakter 
kontrowersyjny - obniżający potencjalny wzrost gospodarczy. Ten szeroki front tj wielocelowość 

                                            
16

 Podstawowe prawo gospodarki rynkowej -  prawo własności prywatnej, zostało relegowane dopiero na 17-te 
miejsce wśród 19 praw Tytułu II: „Wolności” Karty Praw Podstawowych. 
17

 Np więcej pielęgniarzy i traktorzystek. 
18

 Polska i UK na mocy Protokołu Nr 30 zostały wyłączone z dochodzenia tych praw na drodze sądowej. 
19

 Jak wyżej. 
20

 Jak wyżej. 
21

 Jak wyżej. 
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zarówno polityk narodowych jak i polityki unijnej redukuje potencjalny wzrost gospodarczy UE. 
  

Wykres 1 Wpływ regulacji ryzyk na wzrost PKB (ujęcie makroekonomiczne) 

PKB 

Wr1 

Wr2 

PKBr      B krzywa PKB 
 
PKB*          Wa  C 
 

PKBa 

 

A 

0        Ra      R*    Rr  ryzyka nieekonomiczne  

AB = krzywa oferty PKB (PKB rosnącą funkcją poziomu ryzyk); 

Wr1 = oryginalna (pierwotna) krzywa preferencji PKB kraju – ryzykanta; 

Wr2 = wymuszona (niższa) krzywa preferencji PKB kraju – ryzykanta; 

Wa = krzywa preferencji „sustainable PKB” kraju – asekuranta; 

Rr = stopień dobrowolnego ryzyka kraju ryzykanta; 

Ra = stopień dobrowolnego ryzyka kraju asekuranta; 

R*, PKB* = stopień ryzyka regulowanego i odpowiadający mu poziom PKB 

PKBr = PKB równowagi ryzykanta;  

PKBa = PKB równowagi asekuranta. 

 
Źródło: opracowanie własne w oparciu o: Maddala G.S. & Miller E., Microeconomics, 1989, s. 455. 

Krzywa oferty PKB (AB) przedstawia wysokość PKB jako (coraz wolniej) rosnącą funkcję stopnia ryzyk 
ponoszonych przez dany rząd. Funkcje preferencji Wa i Wr1 należą do dwóch typów rządów: 
asekuranta i ryzykanta. Rząd unikający ryzyka wybiera poziom ryzyka Ra i otrzymuje PKBa, a rząd 
akceptujący ryzyka wybiera poziom ryzyk Rr i otrzymuje PKBr. Jeśli rząd ustanowi obowiązujący 
maksymalny poziom ryzyka R*, krzywa oferty PKB ulegnie redukcji do odcinka AC, a rząd ryzykant 
znajdzie się na niższej krzywej preferencji Wr2 i, w rezultacie, generuje dochód niższy (PKB*). 

Nadmiar regulacji dotyczących ograniczania ryzyk może zredukować np. zagrożenia ekologiczne i 
socjalne, lecz odbędzie się to kosztem redukcji wzrostu gospodarczego krajów o dużej tolerancji 
ryzyk (i w rezultacie wywołać może innego typu ryzyka w krajach nadmiernie regulujących ryzyka 
nieekonomiczne). Nadmierna redukcja takich ryzyk odbywa się kosztem wzrostu PKB. 

Niektóre kraje, nastawione na maksymalizację wzrostu PKB (np. kraje Azji Wsch. i Azji Płd. Wsch.) 
skłonne są tolerować wyższe poziomy ryzyk nieekonomicznych, natomiast inne kraje lub 
ugrupowania dążą do maksymalizacji dobrostanu raczej niż aktywności gospodarczej kosztem 
redukcji możliwego do osiągnięcia wzrostu PKB możliwego do utrzymania w dłuższym okresie 
(sustainable growth).  
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Zasada subsydiarności (pomocniczości) a centralizacja decyzji UE 

Definicja i implikacje zasady subsydiarności 

Nacisk na realizację pozytywnych praw człowieka bez obowiązków człowieka ogranicza, a w każdym 
razie utrudnia, realizację zasady pomocniczości. Zasada ta ma dwa aspekty. Jeden to inicjatywy 
oddolne i opór niższych szczebli samorządów lub administracji przed wścibskością centrum. 
Pomocniczość oznacza nieingerowanie przez państwo, jeśli samorządy lub grupy obywateli są w 
stanie same sobie poradzić. Drugi aspekt to domniemany obowiązek ingerencji centrum lub 
wyższych segmentów administracyjnych w przypadku niewydolności segmentów niższych. 
A zatem wiele zależy od kultury i zaangażowania niższych szczebli w hierarchii administracyjnej i 
struktur samorządowych członków UE. Wbrew intuicji, zasada subsydiarności może być 
wykorzystywana do większej aktywności władzy centralnej i lokalnej. Niższe szczeble w wielu 
przypadkach same ignorują zasadę subsydiarności przerzucając domniemane (jeszcze) obowiązki na 
szczeble wyższe. Nie ma dowodów, że nowe kraje członkowskie UE (w tym Polska) są wrogami 
centralizacji UE. Okazuje się, że nowi członkowie Unii kontestują decyzje Rady (prawdopodobnie z 
uwagi na korzyści płynące z transferów unijnych) dwa razy mniej niż pozostałe - tj stare kraje unijne.  
Formalnie integracja UE oparta jest o zasadę subsydiarności (pomocniczości). Jednak Unia respektuje 
działania swobodne do momentu okazania się ich niewystarczalności, kiedy interwencja Unii staje 
się zasadna w imię realizacji dobra ogólnego22. W teorii interwencja władzy wyższej winna mieć 
charakter tymczasowy, co wiąże się z dynamicznym charakterem zasady pomocniczości, jednak 
Trybunał Sprawiedliwości UE w sposób restrykcyjny ogranicza intensywność i stosowność kontroli 
zasady pomocniczości przez sądy krajowe. 

Mechanizm traktatowy zabiegów o stosowanie zasady pomocniczości  

Według Protokołu 2 Traktatu Lizbońskiego (2009), parlamenty krajowe mają prawo wysyłać do 
Brukseli i Sztrasburga (KE, Parlamentu i Rady UE) zapytania i opinie co do zgodności projektu ustawy 
z zasadą pomocniczości w ciągu 8 tygodni (dawniej 6 tygodni) od momentu pojawienia się projektu 
ustawy w językach oficjalnych Unii.  
Jeżeli 1/3 głosów parlamentu krajowego opowiedziała się za niezgodnością projektu z zasadą 
pomocniczości - parlament UE (PE) musi się do takiej opinii ustosunkować, projekt zachować lub 
zmienić. 
Jeżeli ½ głosów parlamentu krajowego opowiedziała się za niegodnością projektu z zasadą 
pomocniczości – parlament UE (PE) musi się do takiej opinii ustosunkować, projekt zachować lub 
zmienić, ale jeżeli 55% głosów Rady lub 50% Parlamentu Europejskiego potwierdzi brak 
kompatybilności, to projekt upada. 

 

Dwie funkcje centralizacji kompetencji UE 

Pozytywna funkcja centralizacji kompetencji UE dotyczy walki z protekcjonizmem gospodarczym. Z 
drugiej strony negatywna funkcja dotyczy spraw podatkowych, regulacji ekonomicznej i spraw 
natury politycznej. 
Patrząc uważniej na doktrynę acquis communautaire oraz praktykę ujednolicania i harmonizacji 
prawa na obszarze Wspólnoty można wyróżnić dwa rodzaje centralizacji lub harmonizacji: 

 harmonizację zwiększającą wydajność ekonomiczną i zmniejszającą jednostkowe 
koszty obrotu, produkcji i inwestycji, np.: harmonizację miar i wag, parametrów 
technicznych, prawa antymonopolowego, antykorupcyjnego, anty-protekcyjnego, 
etc., 

                                            
22

 Por. Brodecki Z., Prawo integracji w Europie, 2009, s. 41 
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 harmonizację zmniejszającą wydajność ekonomiczną i zwiększającą jednostkowe 
koszty obrotu, produkcji i inwestycji, np: prawa pracy, prawa podatkowego, prawa 
opieki socjalnej, niektórych aspektów prawa kryminalnego, polityki kulturalnej, etc., 

Tymczasem w praktyce UE, zasada jak najszerszej harmonizacji prawa podporządkowała sobie 
zasadę subsydiarności. W praktyce stosowanie narodowych przepisów lub standardów jest 
dozwolone tylko w przypadku, jeśli przepisy czy standardy narodowe są bardziej restrykcyjne niż 
przepisy czy standardy Unii.  
W wielu przypadkach presja na rzecz harmonizacji prawa w oparciu o acquis communautaire 
wykorzystywana jest do ubiegania się o relatywne uprzywilejowanie lub o opóźnienie wprowadzania 
w życie usuwania różnych form protekcji, a płacącemu wyższe podatki państwo stara się pomóc 
chroniąc go od konkurencji zagranicznej. Oczywiście, redukuje to wydajność gospodarowania i 
zwiększa jednostkowe koszty produkcji, inwestycji i obrotu gospodarczego krajów o bardziej 
liberalnych przepisach lub standardach. Wzrost tych kosztów nie może nie przyczyniać się do 

pogorszenia sytuacji na rynkach pracy UE
23

. 

 

Pełzająca centralizacja UE 
Mimo ideologii i zapisu oparcia prawa UE o „zasadę subsydiarności”, która skłaniałaby do 
decentralizacji, w praktyce działalność Unii ulega coraz większej centralizacji. Mimo jednoznacznie 
brzmiącego zapisu i przywiązania do zasady pomocniczości, przestrzeganie zasad subsydiarności i 
wzajemnego uznania prawodawstwa narodowego w praktyce Unii uległo erozji. 
Traktat z Maastricht (1992) wyposażył Wspólnotę w szerokie uprawnienia umożliwiające interwencję 
w narodowe prawodawstwa jej członków, ułatwiające i przyspieszające harmonizację przepisów. 
Tendencja ku harmonizacji lub ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich Unii 
obejmuje bez mała wszystkie możliwe dziedziny: prawo rolne i przemysłowe, prawo patentowe i 
przepływu technologii, prawo podatkowe, ochronę konsumenta, ochronę środowiska, prawo pracy, 
warunków pracy, równość płci, (zakaz) kary śmierci, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, prawa 
socjalne i opieki społecznej, etc. 
Tendencja do harmonizacji i ujednolicenia prawa Wspólnoty została wzmocniona w Traktacie 
Maastricht, szczególnie w odczuciu nowych kandydatów do Unii (do których zaliczała się także 
Polska), doktryną „acquis communautaire”, tj. doktryną „wspólnotowego dorobku”. Doktryna ta 
zakłada, że dorobek Wspólnoty, lub innymi słowy, zbiór praw, rozporządzeń i dyrektyw Unii, jest 
niepodzielny i nie może być kwestionowany i wybiórczo stosowany przez kraje ubiegające się o 
przyjęcie do Unii. Doktryna ta osiągnęła w praktyce przewagę nad zasadą subsydiarności. Zasada 
subsydiarności, w rozumieniu nieingerowania przez państwo lub UE, jeśli obywatele lub kraje 
członkowskie są w stanie sami sobie poradzić, wydaje się, jak wspomniano, w większym zakresie 
aniżeli X Poprawka do Konstytucji USA24, coraz bardziej mieć charakter formalny i być coraz bardziej 
relegowana na dalszy plan.  
Mechanizm polityczny integracji – szczególnie nowych krajów unijnych, w tym Polski – uwypukla 
widoczne korzyści z transferów wypłacanych z funduszy konkurencyjności (€126 mld na lata 2014-
2020), spójności  (€325 mld na lata 2014-2020), rozwoju rolnictwa, terenów wiejskich, zarządzania i 
ochrony zasobów naturalnych (€373 mld na lata 2014-2020) etc., pozostawiając niewidocznymi 
wysokie często koszty regulacji i często zbytecznej harmonizacji. Tymczasem np. preferencje czy 
gotowość społeczeństw akceptacji np. standardów socjalnych zależą, przede wszystkim, od stopnia 

                                            
23

 I tak np. po niebywałej ekspansji wydatków socjalnych i podatków w EWG w latach sześćdziesiątych i 
później, w okresie 1970-96 średnia stopa bezrobocia w EWG/UE zwiększyła się ponad czterokrotnie: z 2.6% do 
11.3%! Nie za wszystko winą obciążać można kryzysy naftowe lat siedemdziesiątych! W latach 1992-96 
wydatki na „programy rynku pracy” osiągnęły €1000mld = €1 bilion, kiedy liczba bezrobotnych w UE wzrosła z 
13.8 mln do 18.7 mln. 
24

 „Władza (the powers) nie delegowana przez Konstytucję Stanom Zjednoczonym, ani nie odebrana przez nią 
Stanom, należy, odpowiednio, do Stanów lub do ludu”, por. Bolick C., 1994, p. 51. 
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ich zamożności, od dochodu, gęstości zaludnienia, tradycji, poziomu bezrobocia, itp. Narzucanie 
ustalanych na szczeblu centralnym jednolitych standardów generuje dodatkowe koszty przerzucane 
na społeczeństwa, które, z uwagi na np. niskie dochody, nie są zainteresowane ich przestrzeganiem. 
Narzucanie takich standardów stoi, przede wszystkim, w sprzeczności z traktatowym statusem 
zasady subsydiarności. 

Dwie teorie dotyczące charakteru i działalności Komisji Europejskiej (KE) 

Wiodącą rolę w procesie centralizacji Unii wydaje się pełnić, przede wszystkim, organ wykonawczy 
Unii: Komisja Europejska (KE). W strukturze władz Unii KE ma specjalną, uprzywilejowaną pozycję. 
Posiada ona bowiem monopol inicjatywy legislacyjnej a także przygotowuje podstawy prawne 
określające wymaganą większość podczas głosowania w Radzie Ministrów Unii.  
Czy KE jest organem redukującym tendencje populistyczne (w szczególności fiskalizm) w większości 
„państw dobrobytu” UE - czy też KE jest nieodpowiedzialnym organem par excellence oligarchicznym 
z inklinacją do praktyk korupcyjnych (por. afera korupcyjna w KE w 1999 r., i dymisja jej członków po 
raporcie van Buitenena)? 
Istnieją dwie opinie o charakterze (szerokich) kompetencji KE. Na przekór teorii podziału władz Johna 
Locke’a: KE komasuje wszystkie 3 rodzaje władz: władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą 
(wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej) oraz elementy władzy sądowniczej (strażnik traktatów 
unijnych, kontrola i orzekanie dotyczące praktyk25 monopolistycznych, prowadzenie procesów 
antydumpingowych, etc.); 
Charakterystyczną cechą KE jest jej skłonność do ekspansji regulacyjnej. Szacuje się, że KE i jej 376 
komitety wydały już nie mniej niż 1 700 dyrektyw i 24 000 przepisów i regulacji obrotu 
gospodarczego. Większość aktów legislacyjnych Komisji nie podlega kontroli ani Parlamentu 
Europejskiego w Sztrasburgu, ani parlamentów narodowych krajów członkowskich UE26. O 
opłacalności pielęgnowania zażyłych stosunków z KE świadczyć także może wielka liczba organizacji 
zajmujących się lobbingiem. Ocenia się, że już z końcem lat osiemdziesiątych w Brukseli usadowiło 
się około 3 000 organizacji oraz około 10 000 osób zajmujących się zawodowo ‘lobbingiem’27. 
Komisja Europejska preferuje ekspansjonizm regulacyjny nie tylko z wymienionego poniżej powodu 
niewidoczności kosztów regulacji w porównaniu z widocznymi przepływami subsydiów i podatków. 
Uchwalenie zwiększonego budżetu Wspólnoty wymaga bowiem jednomyślności, natomiast 
ustanowienie regulacji ceny, jakości lub ilości wymaga większości kwalifikowanej członków Komisji. 
Tradycja KE szczególnym upodobaniem darzy m.in. regulacje wspólnej polityki rolnej, polityki 
przemysłowej i stosowanie prawa anty-dumpingowego28. 
Wysoki prestiż i wysokie honoraria (por. Ramka poniżej) członków KE także sprzyjają zwiększaniu 
prestiżu procesów centralizacyjnych aniżeli traktatowej deklaracji subsydiarności. 

                                            
25

 Łączna suma malwersacji wśród urzędników UE szacowana jest na €943 mld: por. Vaubel R., IEA, 2009 
26

 Vaubel, 1995, s. 42; 
27

 ibidem s. 44; 
28

Teoria międzynarodowych stosunków gospodarczych jest mniej nieprzychylna praktykom dumpingowym niż 
praktyka w przypadku kiedy popyt krajowy charakteryzuje się małą elastycznością cenową (np. na rynku 
oligopolistycznym) w porównaniu z wysoką elastycznością cenową popytu światowego. Por np. Budnikowski 
A., Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, 2006, s. 209. 
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Ramka: Mandaryni Europy? 
Dla przykładu, uposażenia netto komisarzy europejskich przekraczały już w 1994 roku 

uposażenia netto np. federalnych urzędników ministerialnych Niemiec o 72-89%, urzędników 
OECD o 39-76%, urzędników IMF o 64%. Obecnie, w 2012 roku, maksymalna pensja dyrektorów 
generalnych KE wynosi €18300 miesięcznie (ok. 77000 złotych) plus 16% za rozłąkę z ojczyzną, 
plus dodatek na dzieci, niepracującą żonę lub małżonka, etc. Sekretarka ze stażem może liczyć 
na €5230 miesięcznie (około 22000 złotych) [Por. Dziennik Gazeta Prawna, 27-29 lipca 2012, 
m5]. Nic dziwnego, że stosunek liczby wolnych etatów do kandydatów do pracy w KE 
przypominał analogiczny iloraz w systemie egzaminów urzędniczych cesarskich Chin. Wynosił on 
bowiem ok. 1994 roku 400/55,000, tj. 0.7%! [Vaubel, 1995, s. 37]. A zatem, bez złośliwości, 
można powiedzieć, że urzędnicy Komisji Europejskiej to „mandaryni Europy”. W 2013 r. 
zainicjowano dyskusję nad redukcją uposażeń urzędników zatrudnionych w licznych agencjach 
UE i UGiW. 

 
Istnieje wszelako teoria bardziej przychylna roli KE. KE ma za zadanie być organem korygującym 
znane słabości ustrojów demokratycznych, w tym przede wszystkim, skłonność do rozwiązań 
populistycznych, takich jak generowanie ustawicznych deficytów budżetowych i zadłużenia ponad 
tolerancję rynków kapitałowych29. 
Z uwagi na systematyczną kumulację deficytów budżetowych uchwalanych przez populistyczny 
elektorat większości demokracji europejskich – można dostrzegać w Komisji Europejskiej konieczny 
element władzy wykonawczej UE dyscyplinujący finanse publiczne członków UE, a w szczególności 
Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) tj. Eurostrefy. Należy żywić nadzieję, że ostatnie reformy 
wprowadzane w UE w celu zwalczania efektów Wielkiej Recesji mogą przyczynić się do zawężenia 
omawianej tu luki dobrobytu między UE a USA. 

Pełzająca centralizacja władzy politycznej w UE 

Instytucje UE mają własny interes w zacieśnianiu Unii, bo to podnosi ich prestiż i władzę. Nie trzeba 
być politologiem, aby zauważyć, że preferencje elit odbiegają od preferencji obywateli krajów 
członkowskich UE.  
Liczba dyrektyw emitowanych przez KE wzrosła z 22 rocznie w latach 70. XX wieku do 98 rocznie np 
w 2006 r., tj. 4 razy w ciągu 35 lat; a w okresie 1968-2006 liczba urzędników wzrosła o 85% do ponad 
40,000. Wzrost liczby urzędników unijnych pociągnął za sobą komplementarny wzrost liczby 
urzędników do obsługi relacji z UE w krajach członkowskich – szacowany na ok 2/3 liczby urzędników 
unijnych tj. ok. (2/3*40 000 =) 26 000. Podobnie, głosowanie większością w Radzie UE wspiera 
centralizację i harmonizację podatków i świadczeń, ponieważ nowych i biednych członków jest 11 a 
starych i bogatych jest 17. 

Przykłady zapędów centralistycznych UE 

 Propozycja jednolitych opłat za użytkowanie dróg tranzytowych od ciężkich pojazdów 
powyżej 3,5 ton wymierzona jest przeciw konkurencji cenowej: realizacja tej 
propozycji zredukuje konkurencyjność usług transportowych pochodzących z 
biedniejszych członków Unii; 

 Nadmiar szkoleń; np. ustawiczne reklamy kilkanaście razy dziennie finansowane przez 
UE o znikomej wartości  netto w rodzaju: „miasteczka ruchu drogowego - razem 
bezpieczniej” 

                                            
29 Podobnie, Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) też ma tendencje, a raczej jest motorem centralizacji: 
istnieje propozycja 2-giej izby PE, losowo rekrutowanej spośród narodowych posłów, która miałaby możliwość 
głosowania w/s projektów ustaw wzmacniających centralizację UE; 

 



13 | S t r o n a  

 

 Szkolenia np. dojenia owiec dla górali (doświadczenie kilkudziesięcioletnie nie 
wystarcza);  

 KE nakazała podwyższyć Polsce VAT na ubranka dziecięce do 22% i w zamian 
ustanowić dopłaty celowe (KE była nieświadoma podręcznikowego dowodu, iż 
finansowanie subsydiów przy pomocy wzrostu podatków generuje straty netto zwane 
stratami martwej wagi (deadweight losses) lub nieskompensowanymi stratami 
dobrobytu);,  

 Np. instrukcja użytkownika kaloszy zajmuje 24 strony w 10 językach, 

 KE domaga się jednolitych rozmiarów prezerwatyw30, etc. 

 Unia dofinansowuje podgrzewanie psich bud, etc. 

 Według danych przedstawionych przez KE przestrzeganie przepisów unijnych 
kosztuje firmy krajów UE rocznie €600 mld (co implikuje koszt €27 mld dla firm 
polskich31). 

 dot. czasu pracy (the Working Time Directive) 

 dot. wymogu bezpieczeństwa i zdrowia dla pracujących na statkach poławiających 
ryby (Safety and Health Requirements for Work on Fishing Vessels) 

 dot. wymogu bezpieczeństwa i zdrowia dla używających narzędzi pracy (Safety and 
Health Requirements for the Use of Work Equipment). 

Tendencja do przechodzenia od jednomyślności w Radzie UE do głosowania 
(coraz mniej) kwalifikowaną większością sprzyja centralizacji UE 

Od dłuższego czasu rysuje się wyraźna tendencja w Radzie UE porzucania zasady jednomyślności w 
głosowaniach nad projektami ustaw na rzecz głosowania (coraz mniej) kwalifikowaną większością 
głosów. Proces ten dotknął prawa unijnego regulującego m. in sektory zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
informowania i konsultowania pracowników. Rezygnacja z jednomyślności na rzecz głosowania 
większością pozwala bowiem krajom o wysokim stopniu regulacji, których jest więcej, narzucać 
regulacje np. rynku pracy krajom w większym stopniu przestrzegającym zasadę wolności umów, 
których jest mniej. Głosowanie większością głosów w Radzie UE można też interpretować jako 
strategię „starych”: tj. rozwiniętych gospodarczo członków UE podnoszenia kosztów nowoprzyjętych 
do Unii rywali. Od wprowadzenia w 1987 roku głosowania większością w Radzie wprowadzono 
ponad 50 regulacji rynku pracy, 
Warto zauważyć, że Traktat Lizboński (2009) obniżył definicję wymaganej większości głosowania w 
Radzie z 73,9% obecnie do 65% populacji w 2017 (plus większość 55% członków Rady), co sprzyjać 
będzie dalszej centralizacji UE. Co więcej, Traktat dramatycznie rozszerzył klauzule umocowania 
generalnego32. Parlamenty narodowe nie będą w stanie kontrolować legislacji Unii. 
Wbrew oczekiwaniom, Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) także sprzyja raczej centralizacji 
Unii aniżeli przestrzeganiu zasady subsydiarności. Sformułowana w 1964 roku doktryna 
pierwszeństwa prawa Wspólnoty przed prawem narodowym, łącznie ze znaczną częścią prawa 
traktatowego, stworzyła silną podstawę dla procesów centralizacyjnych w Unii. Jednym z przejawów 
rozszerzania swej jurysdykcji w sprawach nie zawsze bezdyskusyjnych, jest np. poparcie udzielone 
przez ETS ideologii „akcji afirmatywnej”33. ETS uświęcił zatem, jakieś dwie dekady później niż Sąd 
Najwyższy USA, praktykę akcji afirmatywnych w Unii Europejskiej. Silna władza wykonawcza 
Wspólnoty leży w interesie ETS, ponieważ zwiększa ona wagę spraw, jakie trafiają do ETS, rozszerza 

                                            
30

 Sommer T., 2009, s. 195 
31

 ibidem, s. 218. 
32

 Art 352 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE): „Rada przyjmuje odpowiednie środki” - jeśli 
Traktaty nie przewidziały odpowiednich środków we wszytkich sprawach, nie tylko dotyczących wspólnego 
rynku. 
33

 Np. w decyzji z 11 listopada 1997 w sprawie: Hellmut Marshall contra Land Nordrhein Westfallen, ETS 
poparł, choć w ograniczonym zakresie, zasadę dającą w miejscu pracy pierwszeństwo awansu kobietom. 
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ona zakres orzekania i znaczenie ETS. ETS zdaje się stosować starą rzymską zasadę: „Boni judicis est 
ampliare jurisdictionem” („Dobry sędzia rozszerza zakres jurysdykcji”). 
W UE ma miejsce powolny proces przechodzenia od narodowych polityk socjalnych do polityki 
socjalnej Unijnej (UE i jej instytucji)  korzystającej ze wszystkich metod integracji  prawnej: od 
bezpośrednio obowiązujących norm traktatowych i rozporządzeń do koordynacji i harmonizacji  za 
pomocą dyrektyw, do uznania, opinii, zaleceń i nietypowych aktów prawnych34. Od 1989 roku 
obowiązywała w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG) ‘Karta praw socjalnych pracowników’ 
a od 2000 roku tzw.  Europejska Agenda Społeczna. 

Zamienność podatkowania i regulacji mikroekonomicznej: 
zastępowanie podatkowania przez regulację 
mikroekonomiczną i odwrotnie 

„Można pobierać wyższe podatki 

proporcjonalnie do wolności jednostek. 

... W państwach umiarkowanych istnieje 

pewna rekompensata ciężaru danin – jest 

nią wolność; w państwach despotycznych 

ekwiwalentem braku wolności są niskie 

podatki”, Monteskiusz
35

 

 

Geniusz Monteskiusza przewidział (porównując prawdopodobnie stosunkowo niskie podatki w 
ówczesnej Turcji Otomańskiej i wysokie podatki w monarchii francuskiej) pewien stopień substytucji 
między wysokimi podatkami a daleko idącą regulacją życia, brakiem wolności. Z tego powodu 
szacunki interwencjonizmu państwa w procesy gospodarcze mierzone udziałem podatków w 
dochodzie narodowym nie muszą być dokładne. 
I tak np. zasiłki dla rodzin przyznawane są albo w formie gotówki, implikując pobór podatku na ten 
cel, albo w formie kredytu podatkowego, implikując redukcję nominalnego podatku i spadek ilorazu 
przychód państwa/PKB. Podobnie, wprowadzenie prywatnych planów (filarów) emerytalnych obniża 
udział podatków w PKB (zwiększając jednocześnie deficyt budżetowy), kiedy np. finansowanie 
emerytur z budżetu zwiększa udział podatków w dochodzie narodowym. 
Warto także zauważyć, że duży udział przedsiębiorstw państwowych dostarczających np. tanie 
towary poniżej ich ceny równowagi rynkowej, może kamuflować subsydiowanie przez państwo 
konsumpcji pewnych towarów, które w gospodarce rynkowej musiałoby znaleźć swój wyraz w 
zwiększonych subsydiach, a zatem w długim okresie i podatkach państwa. 
Analogicznie, wysoki udział podatków w PKB nie musi koniecznie świadczyć o wyższym stopniu 
zniekształceń alokacyjnych zasobów niż w kraju o niższym udziale podatków w PKB, jeżeli w kraju o 
wysokim udziale podatków rząd finansuje inwestycje w infrastrukturę materialną i niematerialną, a 
w kraju o niższym udziale rząd finansuje konsumpcję i wydatki bieżące. 
W UE daje się zaobserwować skłonność do zastępowania większego opodatkowania regulacjami, 
ponieważ decyzje dotyczące nałożenia podatków wymagają jednomyślności a decyzje rozszerzające 
regulacje unijne wymagają większości mniej lub bardziej kwalifikowanej. W UE podatki centralne są 
niskie (1% Produktu Unijnego Brutto) lecz stopień regulacji unijnych jest bardzo wysoki 
(rozporządzenia, dyrektywy, acquis communautaire, etc), albowiem jednomyślności potrzeba dla 
zwiększenia podatków, ale głosowanie większościowe wystarcza dla ustanowienia regulacji36. 

                                            
34

 Brodecki Z., Prawo integracji w Europie, LexisNexis, Wyd. 3, 2009, s. 142. 
35

„O duchu praw”, t. I, Warszawa, 1957, s. 313, za H. Kuzińską, op. cit. s. 40. 
36

 Dobrego przykładu korzyści z relatywnie niskiego stopnia regulacji dostarcza casus Szwecji, w której wysokim 
wydatkom publicznym i podatkom towarzyszy stosunkowo niski stopień regulacji obrotu gospodarczego. 
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Co to jest zatem regulacja obrotu gospodarczego? Czy można ją uznać za formę podatkowania? 
Chwila namysłu pozwala twierdzić, że regulacja jest formą podatkowania implicite. Groźba 
zastosowania sankcji kryminalnej wobec tych, którzy nie stosują się do przepisów, jest podobna do 
podatkowania majątku, zdrowia, lub wolności osób naruszających prawo: „negatywna wartość 
oczekiwana ewentualnych sankcji może wyczerpać wszelką wartość  pozytywną możliwą do 
uzyskania przez nie stosowanie się do przepisów”37. 
Jak wspomniano, często stawianym zarzutem pod adresem Unii Europejskiej, a w szczególności jej 
organu wykonawczego tj. Komisji Europejskiej, jest zarzut przeregulowania – nadmiernej regulacji 
życia gospodarczego i społecznego. Pakiet regulacyjny UE składa się bowiem z ok. 100,000 stron i 31 
rozdziałów acquis communautaire i każdy kraj członkowski Unii ma obowiązek przyswoić go i 
inkorporować w swój system prawny. Zarzut przeregulowania odnosi się w szczególności do: 

 regulacji rynków produktów 

 regulacji rynku pracy38; 

 protekcji dochodów rolników39; 

 ochrony środowiska naturalnego40 oraz  

 ochrony socjalnej41. 

  
Tabela 3 Regulacja rynków produktów (skala 0 – 6) 

1975         1990     1998a   1998b  2008  

Austria  5.2  4.5  3.9  2.33  1.45  

Belgium  5.5  5.3  3.4  2.17  1.43  

Denmark  5.5  4.7  3.0  1.59  1.06  

Finland  5.5  4.6  2.7  2.08  1.19  

France  6.0  5.2  4.3  2.52  1.45  

Germany  5.2  4.6  2.8  2.06  1.33  

Greece  5.7  5.7  5.3  2.99  2.37  

Ireland  5.7  5.0  4.4  1.65  0.92  

Italy  5.8  5.8  4.7  2.59  1.38  

                                                                                                                                        
Szwecja kompensuje wysoki fiskalizm poprzez tradycję silnych prywatnych praw własności, otwartość 
gospodarki na obroty z zagranicą, relatywnie niski stopień regulacji ekonomicznej oraz (jeszcze) wysoki stopień 
zaufania społecznego. Według Heritage Foundation Index36, po 1993 r. w Szwecji miało miejsce zmniejszenie 
regulacji ekonomicznych tj. zwiększenie zakresu wolności gospodarczych: częściowa prywatyzacja systemu 
emerytalnego, wprowadzenie systemu voucherów w szkolnictwie, prorynkowa reforma systemu ochrony 
zdrowia, etc. 
37 

Oraz: „osoby schwytane na łamaniu regulacji stawiane są przed gradacją sankcji (podobnej do krzywej 
podaży) łącznie z utratą wolności”, Gruen Fred, „Surveys of Australian Economics”, vol. III, Allen and Unwin, 
Sydney, 1983, s.60, przypis 3. 
38

 A oto przykład drobiazgowości regulacji aspektów rynku pracy UE: „Pracodawca oceni, a jeśli to konieczne, 
zmierzy poziomy wibracji mechanicznych, na jakie narażeni są robotnicy. Pomiary te powinny być wykonane 
zgodnie z właściwym przepisem w Punkcie 2 Części A lub w Punkcie B Aneksu do tej Dyrektywy”: (the employer 
shall assess and, if necessary, measure the levels of mechanical vibration to which workers are exposed. 
Measurement should be carried out in accordance with Point 2 Part A or Point B of the Annex to this Directive, 
as appropriate..) 
39

 Karykaturalne przykłady nadmiaru przepisów i regulacji w tym sektorze dotyczyły np. regulacji określających 
kształty i rozmiary ogórków i bananów: Angres V., Hutter C.-P., Ribbe L., „Banany dla Brukseli: ciemne strony 
Unii Europejskiej”, EON, Wrocław 2002/2000. 
40

 UE groziła karami Polsce, ponieważ rząd polski zaproponował, aby specjalną ochroną objąć mniej niż 10% 
powierzchni kraju, tj ponad dwa razy mniej, niż zalecała Unia (por. Rzeczpospolita, 23 sierpnia 2006). 
41

 W 1989 roku Unia [wówczas jeszcze Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)] ustanowiła Kartę Socjalną 
(Social Charter), która stała się częścią Traktatu z Maastricht z 1992 roku. W. Brytania i Polska nie przystąpiły 
wówczas do postanowień Karty Socjalnej. 
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Netherlands  5.6  5.6  2.9  1.66  0.97  

Norway  5.5  4.5  3.2  1.85  1.16  

Portugal  5.9  5.3  4.4  2.25  1.43  

Spain  5.1  4.7  3.5  2.55  1.03  

Sweden  4.5  4.4  2.4  1.93  1.30  

Switzerland  4.1  4.2  3.7  2.48  1.18  

UK  4.8  3.0  1.4  1.07  0.84  

USA  3.7  2.3  1.6  1.28  0.84  

Źródło: Crafts N., Western Europe’s Growth prospects: an Historical A Perspective, University of 
Warwick, 12/2011, s. 35. Product Market Regulation (PMR): inidykator dla lat: 1975, 1990 and 1998a 
bazuje na REGREF z Conway and Nicoletti (2006); PMR na lata 1998b i 2008 zaczerpnięto z Wolfl et 
al. (2009). 

Regulacja rynku produktów ograniczała wejście outsiderów do danej branży i podnosiła zyski 
insiderów. Jak można wnioskować z tabeli powyżej, UE znacznie zredukowała stopień regulacji 
rynków produktów po 1975 roku, ale mimo to poziom regulacji tych rynków w 2008 r. był, z 
wyjątkiem UK, większy w krajach UE niż w USA. 

Warto zauważyć także, iż charakterystyczną cechą wysiłków UE jest jej wielkowymiarowość. I tak np. 
w przypadku polityki zatrudnienia wytyczne Unii zalecają jednoczesne osiągnięcie poprawy na wielu 
odcinkach zarówno o charakterze ekonomicznym jak i socjalnym. Wszystkie kraje Unii mają dążyć z 
jednej strony do poprawy celów ilościowych, takich jak zwiększenie liczby zatrudnionych i obniżenie 
bezrobocia, z drugiej zaś strony poprawić zadania o charakterze jakościowym, takie jak wydajność 
pracy, dążenie do jednoczesnego wzrostu liczby oraz poprawy „jakości stanowisk pracy”, poprawiać 
wskaźniki o charakterze socjalnym i edukacyjnym, jak np. wskaźniki zatrudnienia i włączania 
socjalnego, zatrudniania grup marginalnych i dyskryminowanych (imigrantów42, „rodziców bez 
partnerów”, osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży, etc.) 

Niestety, analiza mikroekonomiczna sugeruje, iż np. poprawa jakości stanowisk pracy, wiąże się 
zazwyczaj ze zwiększeniem kosztu stanowiska pracy i prowadzi do redukcji zysków przedsiębiorstwa. 
Rezultatem netto nacisku biurokracji unijnej na ”coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy” jest 
zatem prawdopodobny spadek dynamiki inwestycji produkcyjnych i zatrudnienia oraz wzrost 
bezrobocia. Wykres poniżej przedstawia zależność między zyskiem a wydatkami na jakość miejsc 
pracy. 

                                            
42

 Warto zauważyć, że także niektóre kraje Unii stawiają sobie ambitne niekiedy cele natury socjalnej. I tak np. 

Holandia stawia sobie za cel podnieść stopę zatrudnienia mniejszości etnicznych do 54%, W. Brytania pragnie 
zwiększyć stopę zatrudnienia „samotnych rodziców” do 70%, a Dania usiłuje wprowadzić kwotę 3,5% 
zatrudnienia mniejszości etnicznych w służbie publicznej. 
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Wykres 2 Jakościowe miejsca pracy (etaty) a preferencja wydatków menedżerów i poziom zysków 
 

Stopa zysku 

Preferencje wydatków  

E      F   
           
 
 
 

C       D 
 
 
 
 

   0    G        A B 
Wydatki na jakość etatów 
 

OEFDB = krzywa zamienności między poziomem wydatków na jakość miejsc pracy a stopą zysku; 

GEFA = żółty prostokąt: masa zysku osiągnięta przy optymalnych wydatkach na jakość miejsc pracy; 

OCDB = zielony prostokąt:: masa zysku osiągnięta przy nieoptymalnych wydatkach na jakość miejsc 
pracy: 

OCDB<GEFA 

Źródło: na podstawie Pashigian P. B., Price Theory and Applications, II ed., Irwin McGrow Hill, 
Boston, etc., 1998, , ss. 430, 433. 
 

Zakładając, iż ekstra wydatki na jakość miejsc pracy nie są rekompensowane proporcjonalnym 
wzrostem wydajności pracy, nadmiar tego rodzaju wydatków redukuje stopę i masę zysku (z GEFA do 
OCDB) i tym samym wywiera negatywny wpływ na plany inwestycyjne firmy i poziom zatrudnienia.  

Jednoczesne dążenie do osiągnięcia szybkiej poprawy na szerokim froncie zarówno celów o naturze 
ekonomicznej, socjalnej, sektorowej lub ochrony środowiska, redukuje wrażliwość gospodarek 
krajów należących do UE na zmiany parametrów polityki gospodarczej, takich jak: zmiany w 
dochodach, stopach procentowych, stawkach podatkowych i cenach, a także ich wrażliwość na 
zmiany w prawodawstwie i regulacji obrotu gospodarczego. 

Modernizacja europejskiego modelu społecznego zaproponowana przez Strategię Lizbońską (2000) 
uważana jest przez niektórych autorów za zbyt ambitną a nawet kontrowersyjną. Jeden z autorów za 
największą słabość Strategii Lizbońskiej uważał „pominięcie w niej kwestii rzeczywistej reformy 
europejskiego modelu społecznego43”. Oczywiście, nacisk na równoczesne osiąganie ambitnych 
celów w przekroju wielowymiarowym pociąga za sobą także konieczność ekspansji zadań dla aparatu 
administracyjnego Unii, a zatem także wzrost liczebności i znaczenia unijnej i narodowych 
biurokracji. 

Organizacje biurokratyczne, podatne są bowiem na generowanie „negatywnych efektów 
wewnętrznych” - tzn. nadmiernych z punktu widzenia społeczeństwa kosztów podaży dóbr 
publicznych. Biurokracje, działając w środowisku wielozadaniowym lub nierynkowym, dążą raczej do 

                                            
43

 Radło M.J., „Strategia Lizbońska a problemy gospodarcze w Unii Europejskiej”, w Biała Księga 2004, PFSL, 
Gdańsk–Warszawa, 2004, za: Pawłowicz Leszek, „Strategia Lizbońska – założenia i realizacja”, w : Bieliński J., 
„Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki”, CeDeWu.pl, Warszawa, 2005. 
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maksymalizacji przydzielonych im budżetów - tzn. kosztów z punktu widzenia społeczeństwa, aniżeli 
do maksymalizacji różnicy między przychodami a kosztami swych operacji. Rezultatem powyższej 
asymetrii staje się nadprodukcja dóbr publicznych, nadprodukcja przepisów i regulacji. W wielu 
przypadkach krańcowa wartość społeczna „produkcji biurokratycznej” okazuje się bliska zeru lub 
nawet ujemna (por. wykres 3). 

 

Wykres 3: Produkcja dóbr publicznych kanałami biurokratycznymi 

 
wartość, koszt 
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Qoptb Qoptm    Qmaxb               Q 

Q = podaż dobra publicznego; 
SB=całkowita korzyść społeczna; TSC = całkowity koszt społeczny; 
MSB=krzywa rzeczywistych społecznych korzyści krańcowych,  
MCmt=krzywa kosztów krańcowych na rynku konkurencyjnym; 
MCbiur = krzywa kosztów krańcowych organizacji biurokratycznych;  
trójkąt „A”=ABC=obszar korzyści społecznych między MSB=krzywą społecznych korzyści krańcowych 
położoną na lewo od punktu Qoptb a MCmt = krzywą kosztów krańcowych na rynku 
konkurencyjnym; 
trójkąt „B”=DEF = obszar strat społecznych między MCbiur=krzywą ‘biurokratycznych’ kosztów 
krańcowych a MSB=krzywą społecznych korzyści krańcowych położonej na prawo od punktu 
optymalnej produkcji Qopt = redukcja wydajności alokacyjnej (Pareto);  
Qoptm, kiedy MSB = MCmt = optymalna podaż dobra publicznego zakupionego na rynku; 
Qoptb, kiedy MSB = Mcbiur = optymalna podaż dobra publicznego wyprodukowanego kanałami 
biurokratycznymi; 
Qmaxb, kiedy MSB = 0 < MC= maksymalna podaż dobra publicznego wyprodukowanego kanałami 
biurokratycznymi; 

=  = obszar zaznaczony między MCmt a MCbiur = różnica między wydajnością w 
systemie 

biurokratycznym a wydajnością w systemie rynkowym tzw. redukcja wydajności X (tj. 
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Leibensteina44). 
Źródło: Tisdell A., Microeconomics of markets, John Wiley and Sons, Brisbane etc., 1982, s. 442, por. 
także Tarchalski K., Sens i bezsens podatkowania, CAS, 2002, s .39. 

Zamrożenie luki dobrobytu 
Od około trzech dekad UE15 nie redukuje luki dobrobytu mierzonego wielkością PKB na mieszkańca 
w stosunku do lidera światowego – USA. Proces konwergencji realnej zatrzymał się. Obok relatywnie 
krótkiego tygodnia (i roku) pracy w UE15 w porównaniu do USA oraz relatywnego spadku wydajności 
pracy po 1995 roku (por. Tabela 2) odpowiedzialnością za stabilizację około 30% luki dobrobytu 
mierzoną poziomem PKB na mieszkańca obarczyć można upolitycznienie UE, szczególnie po zmianie 
nazwy z EWG na UE w traktacie Maastricht (1992), objawiające się w przeregulowaniu, centralizacji i 
wielolekowości UE oraz w polityce minimalizacji większości ryzyk. 

Wielocelowość ugrupowania podbudowana została zapisaną w Traktacie o Funkcjonowaniu UE z 
2007 r. (Art. 191) zasadą przezorności (zasada wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo 
wystąpienia negatywnych skutków traktować tak, jak pewność ich wystąpienia). Pochodną zasady 
przezorności jest, jak wspomniano, kryterium wzrostu gospodarczego dającego się podtrzymać w 
długim okresie (sustainable growth). Podobnie, UE zdaje się, mimo formalnego zapisu, 
marginalizować rolę zasady pomocniczości (subsydiarności) poprzez nadmiar regulacji 
podejmowanych na szczeblu centralnym oraz lekceważyć podstawowe zasady ekonomii jak np. 
zasadę zamienności między jakością a ilością miejsc pracy w optymistycznej nadziei skorzystania z 
efektów endogennego postępu technicznego. 

Podobnie, towarzyszący wielocelowość i centralizacji polityki UE proces postępującej biurokratyzacji 
ugrupowania powoduje zawyżenie statystyk aktywności gospodarczej, ponieważ towary i usługi 
produkowane przez sektor rządowy nie sprzedawane na rynku wyceniane są według kosztów 
czynników produkcji (factor costs), a nie według użyteczności krańcowej jak to ma miejsce na rynku.  

Biurokracje i sektor publiczny nie maksymalizują zysków w sytuacji konkurencji rynkowej (tj. różnicy 
między przychodami i kosztami) ale maksymalizują przychody (budżety) wzmacniane sytuacją 
monopolistyczną większości biur i ograniczane tylko w długim okresie perspektywą utraty zaufania 
wierzycieli i rynków finansowych. Z tego powodu, włączanie produkcji sektora rządowego w znacznej 
mierze zawyża wartość PKB. Warto przytoczyć opinię twórcy agregatu PKB - Simona Kuznetza: 
„Wiemy, co usługi publiczne kosztują rząd, ale nie wiemy co są one warte dla ludzi, którzy je 
konsumują45”. 

Rezultatem powyższej asymetrii staje się nadprodukcja dóbr publicznych, nadprodukcja przepisów i 
regulacji. W wielu przypadkach krańcowa wartość społeczna „produkcji biurokratycznej” okazuje się 
bliska zeru lub nawet ujemna (por. wykres 3). 

Polityka UE minimalizacji ryzyk socjalnych, ekologicznych, sektorowych i regionalnych wydaje się nie 
maksymalizować aktywności gospodarczej standardowo mierzonej poziomem PKB, ale może 
maksymalizować różnie pojęty dobrostan mieszkańców UE szacowany np. takimi wskaźnikami jak: 
Human Development Index, Legatum Institute Index lub Gross National Happiness (por Aneks).  

Niestety, ponieważ natura świata i globalizacja opiera się w długim okresie na konkurencji przede 
wszystkim materialnej, minimalizacja ryzyk nieekonomicznej natury i doktryna wzrostu możliwego 
do podtrzymania (sustainable growth) – będąca pochodną zasady przezorności - mogą zamrozić albo 
nawet poszerzyć obecną lukę aktywności ekonomicznej UE15 w stosunku do liderów (np. USA) - 
mierzoną poziomem PKB na mieszkańca. 

Aneks poniżej przedstawia 3 rodzaje mierników i wskaźników ekonomicznych: 

                                            
44

 Leibenstein A., „Allocative Efficiency vs X-Efficiency”, American Economic Review, vol. 56, 1966. 
45

 Kuznetz S., On the Valuation of Social Income”, Economica 15:57, 1948, s. 11. 
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I. Mierniki strumienia produkcji i dochodów według wartości rynkowych (sektor prywatny) 
lub według kosztów (sektor publiczny) i ich modyfikacje; 

II. Wskaźniki (indeksy) konkurencyjności, 
III. Wskaźniki dobrostanu. 
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ANEKS  
Mierniki dobrobytu i wskaźniki konkurencyjności i 
dobrostanu 
 
I Mierniki aktywności gospodarczej: wartości produkcji i dochodów 
1. Gross Domestic Product (GDP): Produkt Krajowy Brutto (PKB)46 
PKB to suma wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty gospodarujące w danym 
okresie czasu i na danym terytorium. Agregacja produkcji sektora prywatnego następuje według 
wartości rynkowych, które są wyrazem wartościowania krańcowego uczestników rynku. Towary i 
usługi produkowane przez sektor rządowy nie sprzedawane na rynku wyceniane są według kosztów 
czynników produkcji (factor costs). 
PKB nie uwzględnia amortyzacji środków trwałych, nie ujmuje efektów zewnętrznych takich jak: 
nierównomierny podział PKB, szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, prace niepłatne np 
domowe, wartość dóbr wolnych jak np. software’u (lub np. muzyki z You Tube) pozyskiwanych 
bezpłatnie, w niektórych krajach wartości produkcji finalnej w sektorze nierejestrowanym, wymiany 
bezpieniężnej, obsługi długu,  

Ponieważ jednak rządy i ich biurokracje nie maksymalizują zysków lecz własne budżety, innymi 
słowy, produkcja sektora publicznego nie jest wyceniana według użyteczności krańcowej jak to ma 
miejsce na rynku, dlatego włączanie produkcji sektora rządowego w znacznej mierze zawyża wartość 
PKB.  

Co więcej, skutki dążenia biurokracji do maksymalizacji ich budżetów oraz często produkcji tych 
usług na zasadzie monopolu i w sytuacji „poszukiwania rent” tj. wynagrodzenia ponad 
wynagrodzenie gwarantujące podaż, etc., zwiększają koszty podaży dóbr publicznych ponad ich 
wartość rynkową. 

Istnieje też pogląd47 że większość usług produkowanych przez rządy to dobra pośrednie (inputs) i 
jako takie powinny być wyłączone z agregatu PKB. W konsekwencji PKB krajów o relatywnie dużym 
stopniu fiskalizmu takich jak np. Francja i Szwecja (i Polska wśród krajów na średnim poziomie 
rozwoju) są przesadzone, a krajów o niskim stopniu fiskalizmu (np. Tajlandii, Singapuru, Indonezji, 
Tajwanu, Korei Płd. i Chin) są relatywnie niedoszacowane48. 

Mimo swych wad, PKB uważany jest za najlepszy miernik zmian aktywności i konkurencyjności 
ekonomicznej; stopa życiowa zmienia się równolegle do zmian PKB. 

1a. Gross National Income (GNI): Dochód Narodowy Brutto (DNB) = PKB minus obsługa długu 
publicznego. 

2. PDP: Private Domestic Product (PPK: Prywatny Produkt Krajowy) = PKB minus koszt 
administracji  publicznej, obrony narodowej i usług publicznych49. 

3. GDPP: Gross Domestic Private Product (PPKB: Prywatny Produkt Krajowy Brutto ) = PKB minus 
zakupy rządu50. 

4. PPRP: Private Product Remaining with Producers51 ( PPPP: Prywatny Produkt Pozostały w 
rękach Producentów) = PKB minus wydatki publiczne lub opodatkowanie (jeśli wpływy podatkowe są 
większe od wydatków publicznych). 

                                            
46

 Miejsce Polski pod względem PKB według parytetu siły nabywczej w 2012 r.: 20/200. 
47 Halcombe R., Government unnecessary but inevitable, 2004. 
48 Novak J., Should government be included in the national accounts?, Policy, Sydney, Winter 2013 
49 Kasper W., „Australia’s negative growth rate”, IPA Review 40: 1, 1985. 
50

 Higgs R., “Government bloat is not growth: real gross domestic private product, 2000-2011”, 2012. 
51

 I tak np w okresie 1960 – 2012 stosunek PPRP do PKB Australii obniżył się z 70% do 61%. 
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II Indeksy konkurencyjności 

1. Global Competitiveness Index52 
World Economic Forum (WEF) opracowało ramy globalnego indeksu konkurencyjności dla trzech 
stadiów rozwoju gospodarczego: dla gospodarek na relatywnie niskim poziomie rozwoju, dla 
gospodarek na średnim poziomie i dla gospodarek wiodących – na wysokim poziomie rozwoju: 
Warto zauważyć, że dwa pierwsze stadia opierają się o teorię wzrostu egzogennego. Gospodarka 
Polski sklasyfikowana została między stadium 2 a stadium 3. 

1. Stadium niskiego poziomu rozwoju: .gospodarki ciągnione przez czynniki produkcji  

Subindeks podstawowych wymogów: 

- instytucje 
- infrastruktura 
- otoczenie makroekonomiczne 
- ochrona zdrowia i edukacja podstawowa 

 
2. Stadium średniego poziomu rozwoju: gospodarki ciągnione przez wydajność czynników produkcji 

Subindeks wzmacniania wydajności 

- wykształcenie wyższe i trening 
- wydajność rynku towarów 
- wydajność rynku pracy 
- rozwój rynków finansowych 
- gotowość technologiczna 
- rozmiary rynku 

 
3. Stadium wysokiego poziomu rozwoju: gospodarki ciągnione przez innowacyjność 

Subindeks innowacji i sztuki zarządzania biznesowego 

- stopień zarządzania biznesowego (business sophistication) 
- innowacyjność 

 
The Global Competitiveness Index obejmuje 12 grup czynników zwanych dwunastoma filarami. 

1. Środowisko instytucji: praworządność, stopień regulacji i korupcji, przejrzystość operacji 
sektora prywatnego; 

2. Infrastruktura transportu, łączności, dostawy energii elektrycznej, telekomunikacja, 
dostępność Internetu; 

3. Stabilność makroekonomicznego środowiska: niskie deficyty publiczne i zadłużenie państwa, 
brak inflacji, etc.; 

4. Zdrowie i wykształcenie podstawowe; 
5. Szkolnictwo wyższe, popularność i jakość, rola szkolenia zawodowego; 
6. Wydajny rynek towarowy: zdrowa konkurencja, minimum ingerencji rządu, brak uciążliwych 

podatków i restrykcji oraz dyskryminujących przepisów dotyczących bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (FDI) , brak protekcjonizmu; 

7. Efektywność rynku pracy: elastyczność rynku pracy, niskie bezrobocie i wysoki wskaźnik 
aktywności zawodowej; 

8. Rozwój rynku finansowego: właściwa ocena ryzyka, spolegliwość; 
9. Technologiczna gotowość. zdolność do wchłaniania i korzystania z wynalazków; 
10. Wielkość rynku towarów, usług i kapitału; 
11. Zaawansowanie (sophistication) biznesu; 
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12. Innowacyjność: innowacje, inwestycje w badania i rozwój (BiR) zwłaszcza przez sektor 
prywatny, ochrona własności intelektualnej, dostęp do finansowania i kapitału 
podwyższonego ryzyka, etc. 
 

2. World Competitiveness Index53 
International Management Development (IMD) prezentuje złote reguły konkurencyjności: 

 Stabilność prawa 

 Promocja oszczędności prywatnych 

 Agresywność i atrakcyjność w obrotach z zagranicą; 

 Wzrost płac równoważony wzrostem wydajność pracy  

 Rozpiętość płac mitygowana względami socjalnymi 

 Wspieranie edukacji i treningu 
 
Prezentowany od 1988 roku miernik jest podzielony na 4 główne grupy z których każda zawiera 5 
podgrup: 

1. wyniki gospodarcze: 
a. gospodarka krajowa, 
b. handel międzynarodowy, 
c. inwestycje międzynarodowe, 
d. poziom zatrudnienia, 
e. ceny, 

2. efektywność rządu; 
a. finanse publiczne, 
b. polityka fiskalna, 
c. ramy instytucjonalne, 
d. ustawodawstwo biznesowe, 
e. ramy społeczne, 

3. efektywność przedsiębiorstw; 
a. produktywność, 
b. rynek pracy, 
c. finanse, 
d. zarządzanie, 
e. wartości i nastawienie, 

4. infrastruktura; 
a. infrastruktura podstawowa, 
b. infrastruktura technologiczna, 
c. infrastruktura naukowa, 
d. zdrowie i środowisko, 
e. edukacja. 

 
Na kalkulację indeksów składają się:  

1. poziom i tempo zmian PKB, 
2. poziom inflacji, 
3. wysokość bezrobocia, 
4. sytuacja bilansu płatniczego, 
5. kierunek rozwoju, 
6. wymiana zagraniczna, 
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7. polityka zagraniczna, 
8. stosunek władz do inwestycji bezpośrednich, 
9. obszar regulacji i deregulacji, 
10. polityka gospodarczą, 
11. polityka podatkowa, 
12. polityka edukacyjna, 
13. polityka wobec technologii, 
14. postawy społeczne, 
15. stan systemu ubezpieczeń społecznych, 
16. kondycja systemu bankowego, 
17. stopień rozwoju telekomunikacji i transportu, 
18. zarządzanie przedsiębiorstwami. 

 

Raporty roczne IMD prezentują 10 zasad konkurencyjności międzynarodowej: 

1. Przewidywalne i stabilne środowisko legislacyjne, 
2. Szybka, przejrzysta i odpowiedzialna administracja ułatwiająca kierowanie działalnością 

gospodarczą, 
3. Inwestowanie w utrzymanie infrastruktury społecznej (zdrowotnej, edukacyjnej, emerytalnej 

itp.) podobnie jak i gospodarczej (transport drogowy, lotniczy, telekomunikacja itp.), 
4. Wzmacnianie klasy średniej - głównego źródła dobrobytu i stabilności, 
5. Rozwijanie średnich przedsiębiorstw prywatnych - kluczowego elementu różnorodności w 

biznesie, 
6. Utrzymanie równowagi między poziomem płac, produktywnością oraz opodatkowaniem, 
7. Rozwijanie rynków lokalnych przez wspieranie i promowanie prywatnych oszczędności i 

krajowych inwestycji, 
8. Balansowanie między agresywnością na rynkach międzynarodowych, a atrakcyjnością 

operacji rynkowych, 
9. Umiejętne przeciwważenie zalet globalizacji i imperatywu bliskości w celu zachowania 

socjalnej spójności i systemu wartości, 
10. Zwiększenie ruchliwości społecznej i zapewnienie wyższego poziomu dobrobytu dla 

wszystkich jako owoc zwiększonej  konkurencyjności. 
 
Według osób które tworzą The World Competitiveness Yearbook Index idealny miernik 
konkurencyjności międzynarodowej nie został jeszcze wynaleziony. Najbliższy takiemu ideałowi jest 
produkt krajowy brutto na osobę (PKB per capita) według parytetu siły nabywczej. 

3. Index of Economic Freedom wg Heritage Foundation54 
Indeks wolności ekonomicznych przygotowywany jest corocznie przez Heritage Foundation oraz The 
Wall Street Journal. Do sporządzenia tego indeksu używa się czterech zbiorów, a w każdym ze 
zbiorów jest od dwóch do trzech czynników tj.: 

 Zasada praworządności; 
o Prawa własności, 
o Poziom korupcji, 

 Ograniczenia nałożone na rząd: 
o Wolność fiskalna, 
o Rozmiary wydatków rządowych, 

 Efektywność prawa; 
o Wolność biznesowa 
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o Wolność rynku pracy, 
o Wolność monetarna, 

 Wolne rynki; 
o Wolność handlu, 
o Wolność inwestycji, 
o Wolność finansowa. 

 

III Wskaźniki dobrostanu 

1. Human Development Index (HDI55) = Indeks Rozwoju Ludzkiego publikowany przez ONZ: 
Łączy 4 wskaźniki: 

 wysokość PKB, 

 długość życia, 

 dostępność szkolnictwa dla dzieci zaczynających edukację, 

 ilość lat edukacji otrzymanych przez ludzi dorosłych (25 lat i starszych). 
HDI wykorzystuje wysoki stopień korelacji z PKB: 0,92. 
 
2. Genuine Progress Indicator (GPI: Wskaźnik prawdziwego postępu) 
Uwzględnia: podział dochodu narodowego, wartość prac domowych, prac wykonywanych w 

ramach wolontariatu, straty powodowane zanieczyszczeniem środowiska  i działalnością 
kryminalną. 

3: Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW: Indeks możliwego do utrzymania na długa 
metę dobrostanu gospodarczego) 
Wersja GPI. 

 
4. Gross National Happiness (GNH: Szczęście narodowe brutto), Bhutan, 1972 

Poziom dobrostanu psychologicznego, witalności kulturowej, poziomu zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego, optymalny bilans pracy i wolnego czasu, częstotliwość zmiany 
pracy, częstotliwość mobbingu, konfliktów rodzinnych, stopy rozwodów i przestępstw 
kryminalnych. 

 
5. Happy Planet Index (HPI : Indeks szczęśliwej planety), 2006:  

“Wydajność środowiskowa”, stopień rozpowszechnienia śladów człowieka na Ziemi. 
 
6. World Governance Index: (WGI : Indeks Ładu Światowego) stopień bezpieczeństwa 

międzynarodowego, demokracji, rządów prawa, przestrzegania praw człowieka, wzrostu 
gospodarczego możliwego do utrzymania na długa metę (sustainable), rozwóju (osobowości) 
człowieka. 

 
7. Legatum Institute Index, (Indeks Instytutu Legatum), Londyn, 2007 Indeks składa się z 9 
elementów: 
1. poziom zdrowotności 
2. poziom życia rodzinnego 
3. poziom życia wspólnot– np religijnych, lokalnych,  
4. poziom dobrostanu materialnego 
5. stabilność polityczna i poziom bezpieczeństwa 
6. klimat i geografia 
7. stopień pewności zatrudnienia 
8. wolność polityczna 
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9. równość płci. 
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