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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1870/2012, którą złożył Andreas Ebert (Niemcy), w sprawie drenażu 
mózgów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję proponuje sposób złagodzenia skutków, które na kraje europejskie 
wywiera drenaż mózgów. Wskazuje on, że jednym z możliwych skutków globalizacji jest to, 
że mieszkańcy kraju A, który zainwestował w ich kształcenie i szkolenie, następnie 
przeprowadzają się do kraju B, w którym ich specjalistyczne umiejętności mogą na przykład 
wiązać się z wyższym wynagrodzeniem finansowym, co umożliwia krajowi B czerpanie 
korzyści z inwestycji dokonanych przez kraj A, natomiast w kraju A uszczupleniu ulegają 
dochody podatkowe, co zmniejsza jego zasoby, które można by przeznaczyć na kształcenie. 
Z myślą o zaradzeniu temu problemowi składający petycję zaleca wprowadzenie systemu 
„podatku Pigou” mającego na celu skorygowanie zakłóceń równowagi na rynku 
spowodowanych kosztami społecznymi, innymi słowy – zniwelowanie „efektów 
zewnętrznych”. Składający petycję ilustruje to za pomocą przykładowego obliczenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję, obywatel Niemiec, proponuje rekompensatę finansową dla krajów, 
w których występuje „drenaż mózgów”. Najpierw opisuje zagadnienie: kraj A przeznacza 
znaczną część budżetu na edukację i szkolenie swoich mieszkańców. Jednak ci następnie 
przenoszą się do kraju B, w którym ich umiejętności i kwalifikacje mogą wiązać się 
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z wyższym wynagrodzeniem finansowym, co umożliwia krajowi B czerpanie korzyści –
w postaci opłat podatku dochodowego od dochodów imigrantów – z inwestycji dokonanych 
przez kraj A. Składający petycję stwierdza, że kraj B będzie zatem „gapowiczem” i odniesie 
korzyści z obniżki kosztów (niższe obciążenie podatkowe ze względu na niższy koszt 
edukacji), które oparte są na efektach zewnętrznych. W konsekwencji kraj A nie będzie 
w stanie dłużej finansować edukacji, a powstała niedoskonałość rynku doprowadzi do 
niewydajności.

Składający petycję przedstawia zatem propozycję środka zaradczego w tej sprawie. Według 
niego podstawowy problem polega na tym, że podatki dochodowe są pobierane w kraju 
zatrudnienia, a nie w kraju, który zapewnia edukację i szkolenie, a zatem podstawę wysokich 
dochodów. Składający petycję proponuje, aby wyeliminować ten efekt zewnętrzny przez 
wprowadzenie podatku Pigou, który będzie pobierany od wszystkich mieszkańców kraju B, 
a następnie przekazywany do kraju A. Składający petycję przedstawił również szczegółowy 
wzór obliczania kwot takiego podatku niezbędnych do pokrycia efektów zewnętrznych.

Uwagi Komisji

a) Definicja podatku Pigou

Podatek Pigou to podatek stosowany w odniesieniu do działalności rynkowej wywołującej 
negatywne efekty zewnętrzne (koszty dla kogoś innego). Podatek ma korygować niekorzystne 
wyniki rynkowe i w tym celu powinien równoważyć negatywne efekty zewnętrzne. Przy 
występowaniu negatywnych efektów zewnętrznych prywatne koszty działalności nie 
pokrywają kosztów społecznych działalności rynkowej. W takim przypadku wyniki rynkowe 
są niekorzystne i mogą prowadzić do nadmiernej konsumpcji produktu. Często cytowanym 
przykładem takiego efektu zewnętrznego jest zanieczyszczenie środowiska.

Podstawą podatku Pigou jest zazwyczaj konsumpcja lub wykorzystanie zasobów, jak na 
przykład w odniesieniu do tytoniu lub kwestii środowiskowych; podatek Pigou ma zatem 
zazwyczaj cechy podatku pośredniego (jak na przykład VAT lub akcyza). Zrozumiałe jest 
jednak, że podatek Pigou jako rekompensata za drenaż mózgów byłby pobierany oprócz 
podatków dochodowych, wytwarzając wcześniej obliczoną kwotę rekompensaty 
przeznaczonej do zapłaty przez kraj B na rzecz kraju A. Podatek Pigou stosowany 
w opisanym kontekście odpowiadałby zatem podatkowi bezpośredniemu.

Z oczywistych powodów trudno wyobrazić sobie, że państwa członkowskie wprowadziłyby 
tego rodzaju podatek Pigou jednostronnie, w szczególności gdy dochód z podatku byłby 
przekazywany do innego państwa członkowskiego.

b) Analiza

Na obecnym etapie rozwoju prawa unijnego prawodawstwo w obszarze podatków 
bezpośrednich jest ograniczone, ponieważ zasadniczo należy ono do kompetencji państw 
członkowskich. Mogą one swobodnie określać strukturę i konstrukcję swoich systemów 
podatkowych zgodnie z potrzebami finansowymi oraz celami politycznymi, aby ustalić 
powiązania niezbędne do wykonywania praw do nakładania podatku oraz aby podejmować 
decyzje, co opodatkować i według jakiej stawki. Przy korzystaniu z tych kompetencji państwa 
członkowskie muszą jednak przestrzegać zobowiązań wynikających z traktatów UE. Państwa 
członkowskie nie mogą w szczególności dyskryminować ze względu na przynależność 
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państwową ani tworzyć lub utrzymywać sytuacji dyskryminujących obywateli państw 
członkowskich, w tym własnych obywateli, którzy korzystają ze swobód zapisanych 
w traktatach UE. Nie wolno im także stosować nieuzasadnionych ograniczeń tych swobód.

Wątpliwe jest zatem, czy na obecnym etapie taki podatek Pigou mógłby być uzasadniony 
w kontekście podstaw do ustawodawczego działania wynikających z obecnego traktatu.

Z praktycznego punktu widzenia równie trudno byłoby wyobrazić sobie konieczną 
jednomyślność przy przyjmowaniu takiej inicjatywy przez Radę. Z pewnością istnieją 
państwa członkowskie, z których wiele wysoko wykwalifikowanych osób przenosi się do 
innych państw członkowskich w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Jednak te kraje, które 
przyjmują takich pracowników z innych państw członkowskich, skarżą się na to samo 
zjawisko utraty wysoko wykwalifikowanych osób na rzecz innych krajów, głównie spoza UE, 
takich jak Szwajcaria, Norwegia, a szczególnie USA. Z definicji krajów tych nie dotyczyłby 
zakres stosowania omawianego systemu rekompensaty za drenaż mózgów. Mogłoby to mieć 
negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Unii 
Europejskiej jako całości, ponieważ podatek Pigou zwiększyłby koszty pracy poprzez 
nałożenie dodatkowych podatków.

Należałoby również wziąć pod uwagę, że sytuacja może się zmienić wraz z upływem czasu, 
a państwa członkowskie, które tradycyjnie były krajami „emigracyjnymi”, staną się krajami 
„imigracyjnymi”. Poza tym należy również uwzględnić transfery środków pieniężnych do 
krajów pochodzenia pracowników, które często stanowią znaczący udział w PNB tych 
krajów. Ponadto, jeżeli takie wysoko wykwalifikowane osoby wrócą do kraju pochodzenia 
z dodatkowym wykształceniem i doświadczeniem zdobytym w kraju zatrudnienia, państwo 
członkowskie pochodzenia będzie musiało wypłacić rekompensatę za takie dodatkowe 
kwalifikacje.

Ustalenia te pokazują, że rekompensata za drenaż mózgów będzie budzić wątpliwości, które 
wykraczają daleko poza propozycje złożone przez składającego petycję.

Wniosek

Komisja zatem dochodzi do wniosku, że inicjatywa ustawodawcza zgodna z propozycjami 
składającego petycję byłaby problematyczna, zarówno pod względem podstawy prawnej, jak 
i szans na porozumienie wśród państw członkowskich.


