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Federalizm fiskalny � szansa czy zagro enie
dla europejskiej unii walutowej 

1. Poj cie i funkcje federalizmu fiskalnego w unii walutowej 

Podstaw  federalizmu jest zasada �ró norodno ci w jedno ci�. Ró norodno
zapewnia stosowanie zasady subsydiarno ci, a jedno  zasada dobra publicznego. Jak 
zaznaczaj  R. A. Musgrave i P. B. Musgrave, na problemy zdecentralizowanego sys-
temu fiskalnego lub federalizmu fiskalnego, zwrócono wi ksz  uwag  wraz z rozwo-
jem teorii dobra publicznego. W federalizmie fiskalnym rozpatruje si  rozwój struktury 
fiskalnej w pa stwie federalnym, a szczególnie nierównowagi w dystrybucji zasobów i 
potrzeb pomi dzy poszczególnymi jurysdykacjami rz du federalnego, rz dów stano-
wych i rz dów lokalnych. Kwestia ta wymaga rozwa enia roli tych ró nych poziomów 
rz du w polityce fiskalnej i zachodz cych wspó zale no ci pomi dzy nimi. Bada si
przyporz dkowanie ka dej z trzech podstawowych funkcji polityki fiskalnej, a miano-
wicie alokacyjnej, dystrybucyjnej i stabilizacyjnej, do poziomu rz du federalnego lub 
rz du ni szego poziomu, lub te  do obu1.

Podobnie H. R. Davoodi podkre la, i  federalizm fiskalny jest cz sto definiowa-
ny jako przekazywanie kompetencji od rz du centralnego do ni szych poziomów rz du 
(decentralizacja), ale jak zaznacza ta definicja nie jest kompletna. Faktycznie, podsta-
wow  spraw  w federalizmie fiskalnym jest przyporz dkowanie okre lonych kompe-
tencji odpowiedniemu poziomowi rz du. Uwypukla on, i  przyporz dkowanie tych 
kompetencji ró nym poziomom rz du zale y jak korzystanie z tych kompetencji 
wp ywa na równowag  pomi dzy trzema podstawowymi celami polityki fiskalnej: 
efektywno ci w alokacji zasobów, redystrybucji dochodów i stabilizowania gospodar-
ki. H. R. Davoodi zauwa a, i  ogólnie skuteczno  alokacyjna wymaga przypisania do 
ni szych poziomów rz du, gdzie koszty i korzy ci s  ograniczone do lokalnej jurys-
dykcji i odzwierciedlaj  preferencje lokalnej wspólnoty. Polityka redystrybucji docho-
du (np. emerytury i pomoc spo eczna) i polityka redystrybucji wydatków (np. finanso-
wanie wydatków rz du) s  ogólnie przyporz dkowane rz dowi centralnemu, polityka 
stabilizowania cen przekazywana jest bankowi centralnemu2.

Warto podkre li , i  polityk  alokacyjn  i redystrybucji przyznaje si  organowi 
polityki fisklanej, przy czym t  pierwsz  ni szym poziomom rz du od federalnego, a t
drug  poziomowi federalnemu. W tym przypadku uwidacznia si  proces pogodzenia 
narodowych to samo ci ni szych szczebli w adzy z federalnym interesem wy szego 
poziomu rz du, zgodnie z zasad  subsydiarno ci. Kwesti  stabilizowania cen powinien 

1  R. A. Musgrave, P. B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill Book Com-
pany, Nowy Jork i in. 1980, s. 514. 

2  H. Davoodi, Fiscal Decentralization, �IMF Research Bulletin� vol. 2 nr 2/2001, s. 6. 
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rz d pozostawi  niezale nemu bankowi centralnemu, który traktuje pieni dz jako 
dobro wspólne, zwracaj c uwag  nie tylko na sposób jego tworzenia, ale równie  na 
konieczno  jego regulacji w interesie ogó u spo ecze stwa3.

2. Czy proces integracji europejskiej mo e zatrzyma  si  na etapie inte-
gracji walutowej?  

Jednoczenie pa stw europejskich jest niejako naturalnym nast pstwem zmian 
sytuacji ekonomiczno-politycznej w Europie, które wyst powa y po zako czeniu II 
wojny wiatowej. Trudno jednak e stwierdzi , co odegra o najwa niejsz  rol : zmiany 
polityczne czy te  gospodarcze. St d E. B. Haas dostrzega zjawisko tzw. rozprzestrze-
niania (spill-over) prowadz ce do sprz enia zwrotnego pomi dzy rozwojem integracji 
gospodarczej i integracji politycznej4. Mo na zauwa y , i  w celu post pu procesu 
integracji europejskiej konieczny jest post p w miar  równolegle w integracji gospo-
darczo-walutowej i polityczno-spo ecznej. Zastój w integracji gospodarczo-walutowej 
mo e z powodowa  zatrzymanie integracji polityczno-spo ecznej i na odwrót. 

Rozwój etapów integracji europejskiej przedstawiono w tab. 1. Zaprezentowano 
tam, e osi gni cie jednego etapu nie powoduje zanikania wszystkich poprzednich 
etapów tej integracji. I tak, zrealizowanie unii walutowej nie przyczynia si  do zanik-
ni cia wspólnego rynku. Z kolei, osi gni cie unii politycznej nie powoduje zanikni cia 
unii walutowej. 

Jednak e, te wzajemne wspó zale no ci pomi dzy integracj  gospodarczo-
walutow  i polityczno-spo eczn  nie mog  oddzia ywa  na uzale nienie odpowiednich 
decyzji w dziedzinie polityki pieni nej i gospodarczej od nacisku partii politycznych i 
grup interesów. St d wprowadzono niezale no  funkcjonaln , instytucjonaln , perso-
naln  i finansow  Europejskiego Banku Centralnego i narodowych banków central-
nych w Europejskim Systemie Banków Centralnych. 

Wydaje si  zatem, e proces integracji europejskiej nie mo e zatrzyma  si  na 
unii walutowej. W procesie integracji europejskiej wyst powa o dotychczas zjawisko 
tzw. rozprzestrzeniania. St d powstaje pytanie, czy teraz przestanie ono wyst powa , a 
w zwi zku z tym czy mo e nast pi  bezpo rednie przej cie z unii walutowej do unii 
politycznej? 

3  G. Paluszak, Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wyd. 2, Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna  2002, s. 44-45. 

4  E. B. Haas, Technocracy Pluralism and the New Europe w: A New Europe? pod red. S. R. Graubard, 
Wyd. 2, Beacon Press, Boston 1967, s. 65. 
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Tabela 1. Rozwój etapów integracji europejskiej

Lp. Wyró niki Unia
Celna

Wspól-
ny  

Rynek 

Rynek
We-

wn trz-
ny 

Unia
Gospo-
darcza 

Unia
Walu-
towa 

Unia
Waluto-

wa  
Federacji

Unia  
Poli-

tyczna 

1 Zniesienie ce , op at i 
innych pozataryfo-

wych barier polityki 
celnej oraz wprowa-

dzenie wspólnej 
taryfy celnej wobec 

pa stw trzecich 

      

2 Zapewnienie tzw. 
czterech wolno ci

gospodarczych (swo-
bodny przep yw 

towarów, osób, us ug
i kapita u)

     

3 Normalizacja wymo-
gów dotycz cych 

swobodnego przep y-
wu towarów, osób i 
us ug; usprawnienie 
ruchu granicznego; 

ujednolicenie standar-
dów jako ci produk-
tów i us ug i ujed-

nolicenie zasad 
obliczania podatku 

VAT

    

4 Wspólna polityka 
gospodarcza koordy-
nowana przez Rad

Ministrów WE 
5 Zniesienie wszelkich 

ogranicze  ruchu 
kapita u; przyj cie 
zasady sta ych kur-
sów walutowych; 
wspólna jednostka 
pieni na i wspólny 

ponadnarodowy bank 
centralny i

6 Wprowadzenie 
ponadnarodowej

polityki podatkowej 
7 Ustanowienie wspól-

nych instytucji poli-
tycznych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: G. Paluszak, Systemy bankowe w procesie europejskiej inte-
gracji walutowej, Wyd. 2, Akademia Ekonomiczna, Pozna  2002, s. 28.  
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3. Czy mo e nast pi  bezpo rednie przej cie z unii walutowej do unii 
politycznej?  

Jak zauwa a J. Pinder, J. Monnet w swoim przemówieniu z okazji inauguracji 
Wysokiej W adzy w sierpniu 1952 r. podkre li  i  jedn  z cech instytucji federalnych 
jest pobieranie podatków bezpo rednio na o onych na produkcj , a nie jak uzyskuje 
Wspólnota z wp at-udzia ów pa stw cz onkowskich5. Natomiast R. Sannwald i J. 
Stohler rozpatruj  kwesti  podatków w procesie integracji, odnosz c si  do koncepcji 
konfederacji i federacji. Ich zdaniem, przyj cie ustroju konfederacji oznacza, i  ponad-
narodowy rz d nie pobiera samodzielnie podatków, ale posiada swoje udzia y w do-
chodach podatkowych pa stw cz onkowskich. Uwa aj  oni, i  rz dy lokalne i rz dy 
pa stw cz onkowskich mog  wp aca  podwy szone udzia y do bud etu rz du ponad-
narodowego, gdy podwy sz  podatki na swoim obszarze. Natomiast w przypadku 
federacji twierdz , i  oznacza ona po czenie wszystkich bud etów w adz regionalnych 
w jeden bud et ponadnarodowej w adzy z autonomi  finansow 6.

Z kolei D. Grimm porusza zagadnienie dochodów bud etowych, omawiaj c
kwesti  ewentualnej konstytucji Unii w znanym artykule �Czy Europa potrzebuje 
konstytucji?�. Stwierdza on, e w adza Unii nie pochodzi od narodu, lecz zale y od 
woli rz dów pa stw cz onkowskich, st d ustanowienie konstytucji nie jest mo liwe. 
Suwerenem konstytucji ka dego pa stwa jest naród, a w Europie nie ma jednego narodu 
Europejczyków. Nie ma te  jednego j zyka europejskiego, co mo e utrudnia  stworzenie 
parlamentaryzmu na poziomie ponadnarodowym. Jego zdaniem, gdyby Unia mia a
konstytucj  w pe nym tego s owa znaczeniu, sama decydowa aby o ustaleniu nowych 
kompetencji. Po drugie, pierwsze stwo prawa Wspólnoty przed prawem narodowym nie 
by oby d u ej skutkiem przekazania jej suwerennych praw w traktatach, ale sta oby si
ono zasad  konstytucyjn  Wspólnoty. Po trzecie, Wspólnota mog aby zasadniczo sama 
decydowa  o gromadzeniu swoich dochodów bud etowych, a szczególnie z tytu u
opodatkowania, zamiast by  zale n  od transferów pa stw cz onkowskich7. Zgodnie z 
jego pogl dem barier  przemiany Unii Europejskiej w pa stwo federacyjne, jest brak 
suwerena konstytucji, a mianowicie narodu europejskiego. Zdaniem J. Habermasa, 
sprawa ta nie jest tak jednoznaczna jak j  przedstawia D. Grimm. W swoich rozwa a-
niach dystansuje si  on bowiem od znanej definicji narodowej homogeniczno ci. Homo-
geniczno  ta oznacza tzw. grupow  to samo  jednostki politycznej ukonstytuowanej 
przez spo ecze stwa. Tego rodzaju to samo  wyra a si  w rozwi zywaniu konfliktów 
w tej jednostce bez naruszania prawa, akceptacji zasady wi kszo ci i okazywanej w 
praktyce solidarno ci. Zdaniem J. Habermasa, je li uwzgl dni si  narodow  homoge-
niczno , wówczas jest mo liwe utworzenie pa stwa federacyjnego, którego suwerenem 
konstytucji wcale nie musi by  naród8. Wydaje si , e rozwi zuje to podstawowy pro-

5  J. Pinder, European Commmunity, The Building of a Union, Oxford University Press, Oxford-New 
York 1991, s. 146. 

6  R. Sannwald, J. Stohler, Economic Integration Theoretical Assumptions and Consequences of Euro-
pean Unification, Greenwood Press, Nowy Jork 1969, s. 218-219. 

7 D. Grimm, Does Europe Need a Constitution?, �European Law Journal� vol. 1 nr 3/1995, s. 291 
i 296�299. 

8 J. Habermas, Remarks on Dieter Grimm�s �Does Europe Need a Constitution?�, �European Law 
Journal� vol. 1 nr 3/1995, s. 305. 



 Federalizm fiskalny � szansa czy zagro enie� 97

blem braku narodu europejskiego stanowi cy warunek powstania europejskiego 
pa stwa federacyjnego. My l t  wspiera D. Lasok, stwierdzaj c, e w ogólnych zary-
sach Wspólnota jest pomy lana jako federacja i jej ewolucja zmierza w tym kierunku9.

Jak podkre la J. Habermas o istocie europejskiej to samo ci stanowi zapewne 
bardziej charakter bolesnych procesów uczenia si  ni  jego wynik. Droga do postnaro-
dowej demokracji jest oparta na wzajemnej akceptacji ró nic istniej cych mi dzy 
kulturami narodowymi. Europa ma naprawd  przysz o  tylko jako wspólnota poli-
tyczna10. Wydaje si , e europejska wspólnota polityczna w celu realizacji swoich 
celów i zada  mo e potrzebowa  zwi kszenia róde  dochodów w asnych bud etu
ponadnarodwego. Jednym z tych róde  jest podatek europejski, który oprócz euro 
mo e sta  si  kolejnym symbolem identyfikacji z Europ . Mo na s dzi , i  wydaje si
ma o prawdopodobne bezpo rednie przej cie z unii walutowej do unii politycznej w 
procesie europejskiej integracji walutowej. 

4. Czy federalizm fiskalny jest warunkiem dalszego funkcjonowania unii 
walutowej?  

Problem ustroju politycznego integruj cej si  Europy jest przedmiotem d ugo-
trwa ych sporów. Waga tych sporów oraz potrzeba mo liwie syntetycznego ich uj cia
znalaz y odbicie w tab. 2. Czo owym przedstawicielem koncepcji konfederacji by  Ch. 
De Gaulle, a federacji J. Monnet. Warto zwróci  uwag , na kompromisowe rozwi za-
nia przyjmowane w wielu kwestiach dotycz cych Unii Europejskiej. Jednak e, euro-
pejska unia walutowa w 2002 r. odzwierciedla ju  koncepcj  federalistów, po wprowa-
dzeniu wspólnej waluty euro. 

Tabela 2. Wyró niki pogl dów przedstawicieli konfederacji i federacji oraz zakres 
ich wykorzystania w procesie jednoczenia Europy 

Lp Wyró niki Federacja Konfederacja Unia Europejska 

1 Obywatelstwo Obywatelstwo 
UE. 

Obywatelstwo 
pa stwa cz on-

kowskiego.

Obywatelstwo pa stwa 
cz onkowskiego oraz obywa-

telstwo UE. Prawa i obo-
wi zki okre la Traktat. 

2 Suwerenno
pa stwa 

Znaczne ograni-
czenie suwerenno-

ci. Pa stwo
istnieje jako 

cz onek pa stwa 
federacyjnego. 

Nieznaczne 
ograniczenie 

suwerenno ci. 
Pa stwo ma 

charakter narodo-
wy. 

Zmniejszenie suwerenno ci
pa stwa poprzez przeka-

zanie niektórych kompetencji 
organom UE. Pa stwa staj
si  tzw. �Panami Trakta-

tów�. 

9 D. Lasok, Zarys prawa unii Europejskiej, TNOiK, Toru  1995, s. 164. 
10  J. Habermas, Po co Europie potrzebna konstytucja? Europa tylko jako wspólnota polityczna ma 

naprawd  przysz o ? Deutschland. Forum ds. polityki, kultury, gospodarki i nauki, grudzie -stycze
2001, nr 6, s. 62 i 65. 
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Lp. Wyró niki Federacja Konfederacja Unia Europejska 

3 Sposób traktowa-
nia prawa 

Nadrz dno
prawa Wspólnoty 

nad prawem 
pa stwa cz on-

kowskiego.

Prawo powinno 
by  stanowione 

tylko przez organy 
pa stwa cz onkow-

skiego. 

Nadrz dno  prawa Wspól-
noty nad prawem pa stwa 

cz onkowskiego. 

4 Sfery integracji i 
wspó pracy 

Wspólnot Euro-
pejskich

Pocz tkowo
wysuwano propo-
zycje utworzenia 
tylko instytucji 
zajmuj cej si

badaniem i rozwo-
jem energii 
atomowej. 

Wysuwano propo-
zycje ci lejszej 
wspó pracy w 

dziedzinie kultury, 
gospodarki, obrony 

i polityki. 

Wspólnota obejmuje: 
I. EWWiS, EWEA oraz WE 
(EWG); II. Wspólna poli-
tyka zagraniczna i bezpie-

cze stwa;  
III. Wspó praca w zakresie 
wymiaru sprawiedliwo ci  

i spraw wewn trznych. 
5 Potrzeba utworze-

nia Komisji 
Wspólnot Euro-

pejskich

Komisja organem 
ponadnarodowym. 
Zasada niezale no-

ci cz onków Ko-
misji od swoich 

rz dów.

Sprzeciwiano si
utworzeniu Komi-

sji WE. 

Komisja organem ponadna-
rodowym. Zasada niezale -
no ci cz onków Komisji od 

swoich rz dów. 

6 Zakres upraw-
nie  Komisji 

Europ.

Szeroki. Ograniczony. Stopniowo zwi kszano
zakres uprawnie  Komisji. 

7 Uprawnienia 
Rady  

Ministrów (RM) 

D enie do ograni-
czenia uprawnie .

D enie do posze-
rzenia uprawnie ,

ale za zgod
rz dów.

Stopniowo zwi kszano
zakres uprawnie  RM, 

uznaj c e w sytuacjach 
szczególnych Rada mo e

samodzielnie podejmowa
decyzje i je realizowa .

Cz onkowie RM s  zale ni
od swoich rz dów. 

8 Charakter Parla-
mentu Europej-
skiego i sposób 

g osowania 

Organ ponadnaro-
dowy. G osowanie 

wed ug klucza 
partii politycz-

nych. 

Organ ponadnaro-
dowy. G osowanie 

wed ug klucza 
pa stw cz onkow-

skich. 

Organ ponadnarodowy. 
G osowanie wed ug klucza 

partii politycznych. 

9 Potrzeba utworze-
nia Komitetu 
Regionów

Konieczno
organu ponadnaro-
dowego, odpowia-

daj cego idei 
�Europy Regio-

nów�.

Organ zbyteczny, 
sprzeczny z ide
�Europy Naro-

dów�.

Utworzono organ ponadna-
rodowy. Zasada niezale -
no ci cz onków Komitetu 

od swoich rz dów. 

10 Potrzeba utworze-
nia Komitetu 
Spo eczno-

Ekonomicznego 

Konieczno
organu ponadnaro-

dowego. Zasada 
niezale no ci 

cz onków Komite-
tu od swoich 

rz dów.

Sprzeciwiano si
utworzeniu organu 
ponadnarodowego.

Utworzono organ ponadna-
rodowy, przyjmuj c zasad

niezale no ci cz onków
Komitetu od swoich rz -

dów.

11 Klucz podzia u
miejsc w orga-

nach Wspólnoty 

Liczba mieszka -
ców danego pa -
stwa cz onkow-

skiego.

Jeden g os dla 
ka dego pa stwa. 

Zró nicowany klucz po-
dzia u miejsc. 
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Lp. Wyró niki Federacja Konfederacja Unia Europejska 

12 Zasady g osowa-
nia

Wi kszo  prosta 
lub kwalifikowana. 

Jednomy lno . Zwi ksza si  zakres 
g osowania wi kszo cio-

wego, a zmniejsza si
jednomy lnego. 

13 Mo liwo
stosowania prawa 

veta

Nie istnieje. Istnieje. Istnieje w ograniczonym 
zakresie (np. w kwestii 

podatków).
14 Zasada subsy-

diarno ci
Przyj to zasad
subsydiarno ci, 

uznaj c e umo -
liwia ona zwi k-
szenie zakresu 
podejmowania 
decyzji przez 

organy ponadna-
rodowe.

Przyj to zasad
subsydiarno ci, uz-
naj c e umo liwia 

ona zwi kszenie 
kompetencji pa stw

cz onkowskich; 
zmniejsza kompe-

tencje organów 
ponadnarodowych. 

W Traktacie z Maastricht 
sformu owano zasad

subsydiarno ci w sposób 
ma o precyzyjny. W prak-

tyce wyst puj  rozbie no ci
w interpretacji tej zasady. 
Bior c to pod uwag  prze-
widziano, e sprawy sporne 

b dzie rozstrzyga  Euro-
pejski Trybuna  Sprawiedli-

wo ci.
15 Sposób traktowa-

nia pieni dza 
Dobro wspólne. Dobro wspólne dla 

poszczególnego 
pa stwa; obowi -
zuj  sta e kursy w 
pa stwach Wspól-

noty. 

Od 13 marca 1979 r. dobro 
wspólne (do 31 grudnia 

1998 r. wspólna jednostka 
pieni na ECU, a od 1 

stycznia 1999 r. � euro). 

16 Sposób rozumie-
nia unii walutowej 

Obszar, na któ-
rym obowi zuje

wspólny pieni dz. 

Obszar, na którym 
obowi zuj  na-

rodowe jednostki 
pieni ne w warun-

kach sta ych 
kursów.

Obszar, na którym obowi -
zuje jeden wspólny pie-
ni dz � euro (1 euro = 1 

ECU).

17 Organ uprawnio-
ny do pro-

wadzenia polityki 
pieni nej

Ponadnarodowy 
bank centralny. 

Narodowe banki 
centralne wspó -

pracuj ce ze sob .

Europejski Bank Centralny 
(EBC) wespó  z narodo-

wymi bankami centralnymi 
(ESBC).

18 Organ uprawnio-
ny do prowa-

dzenia polityki 
podatkowej 

Organ ponadnaro-
dowy. 

Organy narodowe. Organy narodowe. 

19 Sposób pobierania 
podatków we 
Wspólnocie

Bezpo rednio 
przez organ 

ponadnarodowy. 

Pobieraj  organy 
narodowe, prze-

kazuj c cz
wp ywów podatko-

wych organowi 
ponadnarodowemu. 

Pobieraj  organy narodowe, 
przekazuj c cz  wp ywów 

bud etowych organowi 
ponadnarodowemu. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie G. Paluszak, Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji 
walutowej, Wyd.2, Akademia Ekonomiczna, Pozna  2002, s. 60-61.  

W literaturze wskazuje si  trzy wspólne cechy pa stw federalnych, które w 1996 
r. nie wyst powa y w UE: jedna waluta, federalny podatek od korporacji i transfery 
fiskalne. Transfery fiskalne s  konieczne w celu agodzenia ró nic gospodarczych i 
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s u  one budowaniu konsensusu pomi dzy pa stwami cz onkowskimi11. Wspó cze-
nie UE posiada jedynie wspóln  walut  euro. W sprawie podatku europejskiego 

zacz  si  ju  spór12. Dyskusyjna jest równie  sprawa transferów fiskalnych. 
W 2002 r. dochodami w asnymi Wspólnoty s : op aty rolne, op aty celne, do-

chody z VAT i wp aty pa stw cz onkowskich obliczane na podstawie ich GNP. Uwa a
si , i  te dochody s  niewystarczaj ce, aby Wspólnota mog a dzia a  efektywnie. 
Ponadto, dostrzega si  brak politycznej odpowiedzialno ci Parlamentu Europejskiego 
za bud et, nie posiadaj cego prawa decydowania o dochodach bud etu oraz brak 
przejrzysto ci finansowania tego bud etu13. M. Schreyer opowiada si  za wprowadze-
niem podatku europejskiego.  

Z kolei R. Cesar zauwa a, e zgodnie z teori  wyboru publicznego, politycy i 
biurokraci maj  sta  tendencj  zwi kszania dochodów bud etowych w celu finanso-
wania dodatkowych wydatków. Jednak e, obecni zwolennicy idei podatku UE, uwa a-
j  i  dostarczy on wi kszej przejrzysto ci finansowania UE przez podatnika. Jednocze-
nie b d  osi gni te skuteczniejsze decyzje bud etowe na poziomie ponadnarodowym, 

gdy Parlament Europejski i/lub Rada Europejska musz  g osowa  nie tylko w sprawie 
wydatków, ale równie  i w sprawie dochodów. W tym przypadku, podatek UE jest 
traktowany jako mo liwy udzia  do wi kszej przejrzysto ci i racjonalno ci w sprawach 
europejskiego bud etu. Co wi cej, niektórzy zwolennicy, jak Komisarz UE M. Schrey-
er, s dz , e podatek UE mo e dostarczy  rozwi zanie trwaj cej debaty w sprawie 
�netto wp acaj cych � udzia owców do� i �netto otrzymuj cych z� bud etu UE. Ponad-
to, podkre la si , i  Europejska Wspólnota z poszerzaj cym si  zakresem odpowie-
dzialno ci i funkcji mo e potrzebowa  kompetencji podatkowej niezale nej od naro-
dowych pa stw cz onkowskich. Z punktu widzenia �teorii Lewiatna�, system udzia-
ów-wp at pa stw cz onkowskich jest lepszym rozwi zaniem w celu ograniczania 

Lewiatana i zapobieganiu wykorzystywania przez niego podatników. Utrzymywanie 
istniej cego zró nicowania podatkowe w obr bie UE jest najlepszym sposobem ogra-
niczania narodowych rz dów Lewiatana w wyniku konkurencji podatkowej i dostoso-
wywa  narodowe systemy podatkowe do zró nicowanych preferencji podatników, a w 
ten sposób realizowa  zasad  tzw. fiskalnej ekwiwalentno ci. St d opowiada si  on 
przeciwko podatkowi europejskiemu14. Wydaje si , i  argumenty zarówno zwolenni-
ków jak i przeciwników podatku europejskiego s  s uszne. Jednak e, nie mo na tych 
argumentów rozwa a  bez powi zania z transferami fiskalnymi, polityk  redystrybucji 
i mobilno ci osób w UE.

D. E. Wildasin uwa a, i  wi kszo  z subwencji bud etu UE przeznaczana jest 
na programy o celach redystrybucyjnych. Zgodnie z zasadami federalizmu fiskalnego, 
redystrybucja tworzy efekty zewn trzne, które stwarzaj  podstaw  dla ingerencji 

11  C. M. Radaelli, Fiscal federalism as a catalyst for policy development? In search of a framework for 
European direct tax harmonization, �Journal of European Public Policy� vol. 3 nr 3/1996, s. 414. 

12  Por. G. Paluszak, Podatek europejski jako rodek w asny ponadnarodowego bud etu unii gospodar-
czo-walutowej w: Problemy europejskiej integracji gospodarczej na prze omie wieków, Wyd. Akade-
mii Ekonomicznej, Pozna  2001, s. 124-139.  

13  M. Schreyer, The Own Resources System Needs Rethinking, �Intereconomics. Review of European 
Economic Policy� vol. 36 nr 5/2001, s. 223-225. 

14  R. Caesar, An EU Tax? � Not a Good Idea, �Intereconomics. Review of European Economic Policy�, 
vol. 36, nr 5/2001, s. 231-233. 
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wy szego poziomu rz du poprzez odpowiedni  polityk  subwencji lub ca kowite 
przesuni cie odpowiedzialno ci za redystrybucj  z ni szego do wy szego poziomu 
rz du. St d ewolucja bud etu Wspólnoty koncentruje si  na polityce redystrybucyj-
nej15. Natomiast zdaniem D. Bureau�a i P. Champsaura pe na mobilno  czynników 
produkcji ogranicza mo liwo  realizowania niezale nych polityk redystrybucyjnych 
pa stw cz onkowskich16.

Ch. R. Bean uwa a i  federalizmu fiskalnego nie powinno wi za  si  z europej-
sk  uni  walutow . Wskazuje on, na nisk  mobilno  europejskiej si y roboczej, z 
powodu zró nicowania j zykowego i kulturowego. W ten sposób asymetryczne szoki 
zmierzaj  raczej do uwidocznienia zmienno ci w p acach realnych pomi dzy regiona-
mi ni  do spowodowania przep ywów migracyjnych. Ponadto ta relatywna niemobil-
no  cz ciowo bazy podatkowej oznacza, e narodowe rz dy b d  nadal realizowa
niezale ne polityki fiskalne. Zatem argument, e unia walutowa musi wymaga  fede-
ralnego organu fiskalnego (a wskutek tego równie  pewnego rodzaju unii politycznej) 
wydaje si  nie posiada  uzasadnienia. Federalizm fiskalny nie jest wcale konieczny w 
celu przeciwdzia ania, niemniej transfery fiskalne mog  by  potrzebne w warunkach 
relatywnego braku mobilno ci si y roboczej. Ale trwa e szoki maj ce asymetryczne 
efekty na pa stwa cz onkowskie Wspólnoty mog  i powinny by  zabezpieczone przed 
nimi przez wprowadzenie mechanizmów redystrybucji zasobów pomi dzy narodami17.

W tab. 3 zaprezentowano mo liwe dzia ania wobec asymetrycznych szoków. 
Wyró niono dwie grupy tych rodków: rynkowe i polityczne. W ka dej z tych grup 
dostosowanie przyjmuje form  cenowego lub nie-cenowego dostosowania18. Zakres 
dzia a  rynkowych zale y od elastyczno ci rynku si y roboczej i dóbr. Dzia ania rynku 
i polityki ró ni  si  z punktu widzenia okresu. Przedsi wzi cia polityczne szybciej 
oddzia uj  na gospodark  w krótkim okresie, a rynkowe dzia ania potrzebuj  d u szego
czasu, aby wp yn  na gospodark . Faktycznie, obecnie jedynym z potencjalnych 
dzia a  wobec szoków asymetrycznych o charakterze cenowym s  zmiany p acowo-
cenowe, po dokonaniu koniecznych reform strukturalnych i rynku pracy.  

W warunkach obowi zywania Traktatu o Unii Europejskiej, a szczególnie prze-
strzegania kryteriów zbie no ci i funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego, 
oraz Paktu Stabilno ci i Wzrostu nie mo na dokonywa  manipulacji kursem waluto-
wym i stop  procentow  oraz nie powinno prowadzi  si  polityki fiskalnej pobudzaj -
cej popyt, a tak e nie mo na prowadzi  polityki pieni nej pobudzaj cej popyt. St d
pozostaj  jedynie zwi kszenie elastyczno ci p ac i cen, jak i wzrost mobilno ci osób. Z 
kolei, wprowadzenie mechanizmów redystrybucji zasobów pomi dzy narodami mo e
nast pi  przy relatywnym braku mobilno ci si y roboczej. Natomiast relatywna niemo-
bilno  osób pozwala realizowa  niezale ne narodowe polityki fiskalne. Taka sytuacja 
istnieje we wspó czesnej europejskiej unii walutowej, dlatego ci ar dostosowania 

15  D. E. Wildasin, Budgetary Pressures in the EEC: A Fiscal Federalism Perspective, �American 
Economic Review. Papers and Proceedings� 1990, vol. 80, nr 2, s. 70. 

16  D. Bureau, P. Champsaur, Fiscal Federalism and European Economic Unification, �American 
Economic Review. Papers and Proceedings� vol. 82 nr 2, s. 88. 

17  Ch. R. Bean, Economic and Monetary Union in Europe, �The Journal of Economic Perspectives� 
vol. 6 nr 4/1992, s. 48-50. 

18  R. Tamborini, Living in EMU: Prices, Interest Rates and the Adjustment of Payments in a Monetary 
Union, �Journal of Common Market Studies� vol. 39 nr 1.2001, s. 132-133. 
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spoczywa na zmniejszeniu sztywno ci p ac i cen lub wprowadzenie mechanizmu 
redystrybucji.  

Tabela 3. Wykorzystanie rynku i polityki gospodarczej w warunkach szoków asy-
metrycznych 

Wyró nik Dzia anie cenowe Dzia anie nie-cenowe 
Rynek Zmiany p acowo-cenowe Mobilno  si y roboczej 

Polityka gospodarcza Zmiany kursu walutowe-
go i stopy procentowej 

Transfery fiskalne 
Polityka fiskalna i pieni na

pobudzaj ca popyt (zarz dzanie 
popytem) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: R. Tamborini, Living in EMU: Prices, Interest Rates and the 
Adjustment of Payments in a Monetary Union, �Journal of Common Market Studies�, vol. 39 
nr 1/2001, s. 132. 

Jak mo na zauwa y  stopie  redystrybucji bud etu UE i mobilno ci osób wy-
wieraj  wp yw na zakres federalizmu fiskalnego. Wysoka redystrybucja bud etu UE i 
pe na mobilno  osób ogranicza uprawianie niezale nych narodowych polityk redy-
strybucyjnych. Natomiast stosunkowo niski swobodny przep yw osób umo liwia
realizowanie niezale nych narodowych polityk redystrybucyjnych, a w przypadku 
relatywnego braku mobilno ci osób mog  si  okaza  przydatne pewne mechanizmy 
redystrybucji. Jednak e w tej sytuacji b dzie konieczne zapewnienie dochodów dla 
bud etu ponadnarodowego, czyli rozwój integracji europejskiej w kierunku federali-
zmu fiskalnego. Wydaje si , e jedynie zwi kszenie elastyczno ci p ac i cen w euro-
pejskiej unii walutowej mo e zast pi  wprowadzenie federalizmu fiskalnego.  

5. Czy paradoks francuskiej polityki europejskiej, zagra a koordynacji 
ponadnarodowej polityki pieni nej i narodowej polityce fiskalnej,  
d c do ponadnarodowej polityki fiskalnej w Unii Europejskiej? 

Kwestia podzia u kompetencji w sprawie polityki pieni nej i fiskalnej wzbu-
dza a i wzbudza o ywion  dyskusj  w procesie integracji walutowej. I tak, L. Tinde-
mans zwracaj c si  do Rady Europejskiej w dniu 29 grudnia 1975 r., powiedzia , i  nie 
zamierza opisywa , jak ma wygl da  idealna Europa, ale zaznaczy , e jest osobi cie
przekonany i  Europa tylko potem mo e co  znaczy , gdy obierze drog  federalistycz-
n . Podkre la  tak e, i  ludno  w pa stwach cz onkowskich nie chce adnej techno-
kratycznej Europy. Unia Europejska musi by  widoczna w codziennym yciu i by
blisko obywatela19.

Z kolei, w raporcie o Unii Europejskiej, podkre la on i  dalszy rozwój polityki 
socjalnej Unii Europejskiej musi przebiega  równolegle wraz z post pem urzeczywist-
niania wspólnej polityki gospodarczej i walutowej. Uwypukla on, i  wraz ze wzrostem 

19  L. Tindemans, Wortlaut des Schreibens von Leo Tindemans an seine Kollegen im Europäischen Rat 
vom 29. Dezember 1975, �Bulletin der Europäischen Gemeinschaften Beilage nr 1, Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, 1976, s. 5-6 i 13. 
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konwergencji polityki gospodarczej pa stw cz onkowskich nale y znale  silniejszy 
instrument wyra ania wewn trznej solidarno ci unii, zw aszcza w dziedzinie zwalcza-
nia bezrobocia20. Wydaje si , i  tym instrumentem mog a by  pomoc finansowa z 
federalnego bud etu Unii Europejskiej. 

Jednoznacznie za ponadnarodowym bud etem opowiada si  L. Gleske, podkre-
laj c wymóg przeniesienia kompetencji polityki gospodarczo-walutowej na organy 

wspólnotowe, które powinny mie  charakter federacyjny. Organami tymi powinny by
wspólnotowy system banków centralnych i wspólnotowe organy dla polityki gospo-
darczej, koniunktury i obszernego bud etu wspólnoty21. Mniej wyra ne stanowisko 
zajmuje A. Szász wyra aj c pogl d, i  po czenie centralizmu w dziedzinie polityki 
pieni nej i subsydiarno ci w dziedzinie bud etowej mo e stwarza  problemy w 
procesie integracji22.

Z kolei J. Delors, odpowiadaj c na pytanie pos a Europejskiego Parlamentu do-
tycz ce kompetencji pa stw narodowych w dziedzinie polityki gospodarczej (w tym i 
polityki bud etowej) w unii gospodarczo-walutowej, zwróci  uwag , i  w ostatnim 
etapie tej unii nie b dzie jednolitej polityki gospodarczej. Natomiast b dzie ona wyma-
ga  koordynacji w celu realizacji celów unii gospodarczo-walutowej. Ponadto nie 
b dzie istnia  przymus wyrówna  bud etowych. W sytuacji nadmiernych deficytów 
bud etowych, wszystkie pa stwa musz  mie  równe warunki dost pu do rynku kapita-
owego. W celu zmniejszenia tych deficytów, niektóre delegacje rz dów opowiada y

si  za sankcjami za ich powstawanie23.
St d, budzi w tpliwo ci paradoks francuskiej propozycji politycznego ustroju 

Europy, jako konfederacji pa stw i francuskiej propozycji utworzenia europejskiego 
o rodka w adzy gospodarczej na obszarze Francji, jako przeciwwagi dla ju  funkcjonu-
j cego Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem na obszarze 
Niemiec. S dz , i  jest to wynik sta ej rywalizacji pomi dzy Niemcami i Francj  o 
odgrywanie decyduj cej roli w nadawaniu kierunku rozwoju integracji europejskiej.  

Wydaje si , e zapewnienie koordynacji zarówno polityki pieni nej jak i poli-
tyki fiskalnej na poziomie ponadnarodowym, a nie jak obecnie koordynacji ponadna-
rodowej polityki pieni nej z narodowymi politykami fiskalnymi, mo e stanowi
zagro enie dla tej koordynacji. W takim przypadku mo e nast pi  upolitycznienie 
sprawy koordynacji w Unii Europejskiej, bo powstanie nowy podzia  na niemieck
polityk  pieni n  i francusk  gospodarcz  (szczególnie fiskaln ). Taka sytuacja, z 
kolei mo e mie  wp yw na stabilno  euro, czyli zarówno na stabilny poziom cen, jak i 
stabilny kurs walutowy, poniewa  uczestnicy rynków finansowych potraktuj  ten fakt, 
jako upolitycznienie koordynacji polityki pieni nej i fiskalnej w Unii Europejskiej. 
Zanikni cie podzia u na ponadnarodow  polityk  pieni n  i narodowe polityki fiskal-

20  Die Europäische Union Bericht von Leo Tindemans an der Europäischen Rat, Bulletin der Europäi-
schen Gemeinschaften� Beilage nr 1, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1976, s. 27. 

21  L. Gleske, Nationale Geldpolitik auf dem Weg zur europäischen Währungsunion w: Währung und 
Wirtschaft in Deutschland 1876-1975, praca zbiorowa pod red. Deutsche Bundesbank, Fritz Knapp 
GmbH, Frankfurt a. M. 1976, s. 745. 

22  A. Szász, Towards a Single European Currency: Ecu, Franc-Fort, Question-Mark w: The new 
Europe: Evolving Economic and Financial Systems in East and West pod red. D. E. Fair, R. J. Ray-
mond, Kulwer Academic Publishers, Dordrecht 1993, s. 217. 

23  Official Journal, nr C55/42, s. 42. 



104 Grzegorz Paluszak 

ne i zast pienie go nowym podzia em na niemieck  polityk  pieni n  i francusk
polityk  fiskaln , uczestnicy rynków finansowych mog  potraktowa  jako barier  dla 
koordynacji pomi dzy konserwatywnym Europejskim Bankiem Centralnym, a francu-
skim zarz dzaniem popytem. 

W tej sytuacji, na uwag  zas uguje opinia Europejskiego Banku Centralnego, 
który opowiada si  za ponadnarodw  polityk  pieni n  i narodowa polityk  fiskaln
w euroobszarze. Zasady dotycz ce dyscypliny bud etowej powi zano z wyra nym 
podzia em kompetencji w sprawie polityk fiskalnych prowadzonych przez rz dy naro-
dowych pa stw cz onkowskich. Wprowadzaj  one Pakt Stabilno ci i Wzrostu dla 
wprowadzania stabilnych i trwa ych narodowych polityk fiskalnych. Odpowiedzial-
no  za wprowadzanie strategii Unii Europejskiej, która powinna zwi kszy  wp yw 
finansów publicznych na wzrost gospodarczy, nale y do kompetencji rz dów narodo-
wych. Zamierzaj c realizowa  te ambitne cele wspólnej strategii, rz dy nie powinny 
opó nia  koniecznych reform narodowych zasad i instytucji, zmierzaj cych do 
wzmocnienia pozytywnego wp ywu polityk fiskalnych na wzrost gospodarczy24.
Wydaje si  zatem, i  Europejski Bank Centralny s usznie nie opowiada si  za przenie-
sieniem polityki fiskalnej na poziom ponadnarodowy. Jednak e, d enie Francji do 
przeniesienia polityki fiskalnej do organu ponadnarodowego na jej obszarze mo e stale 
o ywia  si  przy zbytniej przewadze Niemiec w nadawaniu kierunku rozwoju integra-
cji i niezadowolenia z decyzji z polityki pieni nej Europejskiego Banku Centralnego. 

6. Wnioski 

Federalizm fiskalny zapewnia �jedno  w ró norodno ci� w dziedzinie finansów 
publicznych. Nale y zaakcentowa , i  polityk  alokacyjn  i redystrybucji przyznaje si
organowi polityki fiskalnej, przy czym t  pierwsz  ni szym poziomom rz du od fede-
ralnego a t  drug  poziomowi federalnemu. W tym przypadku uwidacznia si  proces 
pogodzenia narodowych to samo ci ni szych szczebli w adzy z federalnym interesem 
wy szego poziomu rz du, zgodnie z zasad  subsydiarno ci. Kwesti  stabilizowania 
cen powinien rz d pozostawi  niezale nemu bankowi centralnemu, który traktuje 
pieni dz jako dobro wspólne, zwracaj c uwag  nie tylko na sposób jego tworzenia, ale 
równie  na konieczno  jego regulacji w interesie ogó u spo ecze stwa.

W europejskiej unii walutowej prowadzi si  jednolit  ponadnarodw  polityk
pieni n  i zró nicowan  narodow  polityk  fiskaln . Jednak e, taki podzia  kompe-
tencji wymaga, aby rz dy pa stw cz onkowskich nie opó nia y si  z koniecznymi 
reformami narodowych zasad i instytucji, zmierzaj cych do wzmocnienia pozytywne-
go wp ywu polityk fiskalnych na wzrost gospodarczy. 

Stopie  redystrybucji bud etu UE i mobilno ci osób wp ywa na zakres federali-
zmu fiskalnego. Wysoka redystrybucja bud etu UE i pe na mobilno  osób ogranicza-
yby uprawianie niezale nych narodowych polityk redystrybucyjnych. Natomiast 

stosunkowo niski swobodny przep yw osób, umo liwia realizowanie niezale nych 
narodowych polityk redystrybucyjnych. W przypadku bardzo niskiego przep ywu osób 

24 Fiscal policies and economic growth, �Monthly Bulletin. European Central Bank�, Frankfurt a. M. 
sierpie  2001, s. 39. 
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mog  si  okaza  przydatne pewne mechanizmy redystrybucji. Jednak e w tej sytuacji 
b dzie konieczne zapewnienie dochodów dla bud etu ponadnarodowego, czyli podatku 
europejskiego. Podatek ten umo liwi finansowanie wydatków bud etu UE, b d cych 
wyrazem solidarno ci pomi dzy narodami i zmierzania integracji europejskiej ku 
federalizmowi fiskalnemu. W wyniku wprowadzenia tego podatku istnieje gro ba
powstania ponadnarodowego Lewiatana.  

W warunkach niskiego przep ywu si y roboczej w Europie, jednym z dzia a ,
jest zwi kszenie elastyczno ci p ac i cen w europejskiej unii walutowej, które mo e
zast pi  wprowadzenie federalizmu fiskalnego. Takie dzia anie o charakterze rynko-
wym potrzebuje d u szego czasu, aby wp yn  na gospodark . Z drugiej strony, przed-
si wzi cia o charakterze politycznym, mechanizm redystrybucji, szybciej oddzia uje na 
gospodark  w krótkim okresie.  

Federalizm fiskalny mo e stanowi  szans  w europejskiej unii walutowej, przy 
poszanowaniu zasady �jedno ci w ró norodno ci�. Jednak e, jakiekolwiek naruszenie 
tej zasady w europejskiej unii walutowej przyczyni si  do tego, e federalizm fiskalny 
mo e sta  si  zagro eniem europejskiej unii walutowej. 

Federalizm fiskalny mo e stanowi  równie  szans  w europejskiej unii waluto-
wej, gdy w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej b dzie konieczne oddzia ywanie na 
gospodark  pa stw euroobszaru w krótkim okresie. W tym przypadku przed jego 
upolitycznieniem, jest jednak konieczne ograniczenie jego mechanizmu redystrybucji. 
Jednocze nie jego wprowadzanie w celu przyspieszenia unii politycznej mo e by
zagro eniem, prowadz c do jej utworzenia w formie ponadnarodwego Lewiatana, a nie 
zgodnie z zasad  �jedno ci w ró norodno ci�. We wspó czesnej europejskiej unii 
walutowej nie jest konieczny federalizm fiskalny, gdy  zwi kszenie elastyczno ci p ac 
i cen w tej unii, jako dzia anie rynkowe, mo e zast pi  federalizm fiskalny, który jest 
rozwi zaniem o charakterze polityczno-gospodarczym.  
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