
Європа потребує нового інвестиційного плану
Next Invest EU?

Чим скаржитися на вжиті Сполученими Штатами заходи з підтримки інвестицій у 
власні нові технології, європейцям краще було б розробити аналогічний план.

Зіткнувшись з енергетичною кризою, яка почалася задовго до війни в Україні, 
європейська промисловість опинилася під загрозою масової делокалізації в умовах 
зростання витрат. Водночас Європа намагається домовитися про верхню межу ціни 
на електроенергію.

Урок Covid полягає в тому, що перші непродуктивні дії на національних рівнях були 
швидко виправлені мудрістю та розсудливістю. Європейці погодили пакет 
відновлення та підтримки на суму 800 млрд. євро, який у поєднанні з гнучкою 
політикою ЄЦБ врятував європейську економіку.

Такої ж відповіді ми потребуємо й сьогодні. Перед нами стоїть той самий виклик.

Для підтримки та прискорення зростання настав час зробити сфокусуватися на 
єдиному ринку, на внутрішніх попиті та інвестиціях. В протилежному випадку на 
континент чекає 4-а рецесія за останні 15 років.

Це вимагає монетарної політики, яка не копіює політику американської ФРС, та 
амбітної спільної бюджетної політики відновлення, спрямованої на досягнення 
більшої автономії.

Європейське Співтовариство у 1950 році народилося зі спільної енергетичної 
політики. На той час вугілля та сталь були життєво необхідними для відбудови 
зруйнованої Європи. Як і раніше, саме енергоресурси, а саме електроенергія, газ та 
нафта, значною мірою визначають конкурентоспроможність промисловості, а саме 
інвестиції в цифрові технології готують ефективність завтрашнього дня.

У Європи ще є час, щоб змінити своє програмне забезпечення. Державні інвестиції 
повертаються. Необхідно мобілізувати всі ресурси, включаючи приватні, які 
дозволять нам протистояти несподіваним викликам та неймовірним технологічним 
трансформаціям, які на нас чекають.

Ордолібералізм помер, і ми повинні поховати його без жалю й докорів сумління.

Європейський Союз повинен запустити великий інвестиційний план, завдяки якому 
буде встановлене обмеження на ціни на електроенергію та субсидування критично 
важливих галузей промисловості. Енергетика, безпека-оборона та цифрові технології 
є пріоритетами європейського порядку денного. 

І Євросоюз не повинен боятися разом взяти в борг, щоб профінансувати 
щонайменше 3% свого ВВП, тобто близько 500 мільярдів євро, приблизно стільки ж, 
скільки американська влада мобілізує на підтримку трансформації своєї економіки. 

Коли ми побачимо новий план "Next Invest EU"?




