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 WSTĘP

Proces integracji krajów europejskich wkroczył w niezwykle ciekawą 
fazę: część gospodarek Unii Europejskiej posługuje się wspólnym pienią-
dzem (obecnie, w 2009 r. jest to szesnaście krajów). Zniknęły narodowe 
środki płatnicze. Zastąpiono je wspólnym pieniądzem zwanym euro. In-
tegracji monetarnej – będącej jednym z najważniejszych procesów inte-
gracyjnych – poświecony jest niniejszy zbiór artykułów. Polska jest 
w przededniu włączenia się do tego etapu integracji. Nie wiemy jednak 
dokładnie, kiedy zostaną podjęte decyzje o przystąpieniu do strefy euro. 
Jedno jest w miarę pewne: decydując się na wejście do Unii Europejskiej, 
zobowiązaliśmy się do zastąpienia złotego przez euro. Nadejdzie zatem 
chwila, gdy każdy z nas stanie się uczestnikiem tego ogromnego przedsię-
wzięcia, jakim jest integracja monetarna, a euro stanie się również na-
szym środkiem płatniczym. Warto zatem jak najwięcej wiedzieć o tym, co 
nas nieuchronnie czeka. Jakie niesie korzyści i zagrożenia, jakie są do-
świadczenia innych krajów, czego można się obawiać, czy trzeba się w ja-
kiś specjalny sposób przygotować do wejścia do strefy euro? Są to pytania, 
które bez wątpienia wielu z nas nurtują. Za pomocą tej publikacji chcieli-
byśmy spopularyzować wiedzę o unii monetarnej i przynajmniej częścio-
wo dać odpowiedź na te wszystkie wątpliwości. 

Spośród różnorodnych zagadnień wiążących się z integracją monetarną 
wybraliśmy kilka, które wydają się najważniejsze dla zrozumienia prze-
mian integracyjnych. Rozpoczynamy od przedstawienia genezy pomysłu 
wprowadzania wspólnego pieniądza na danym obszarze gospodarczym. 
Jest to fundamentalny problem, gdyż wiąże się z podstawowym pytaniem: 
po co pozbywać się krajowego pieniądza na rzecz obcych środków płatni-
czych. Jakież to korzyści można uzyskać z przyjęcia wspólnej waluty? Ja-
kie muszą zaistnieć warunki, aby te korzyści się ujawniły? Czy w imię 
korzyści z unii monetarnej warto ponieść koszt w postaci utraty kontroli 
krajowego pieniądza? Czy można dowieść, że rachunek ten ma dodatni 
wynik? Tym zagadnieniom, które stanowią teoretyczne uzasadnienie 
tworzenia unii monetarnych, poświęcony jest tekst Michała Lachowicza, 
otwierający publikację.

Decyzja o utworzeniu unii monetarnej na kontynencie europejskim doj-
rzewała powoli. Początkowo działania integracyjne ograniczały się do 
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wprowadzenia mechanizmów zapewniających stabilność kursów waluto-
wych. Jednak coraz silniejsze powiązanie gospodarek Europy Zachodniej 
skłaniało do poszukiwania śmielszych rozwiązań integracyjnych. Przeło-
mem był Traktat o Unii Europejskiej, który podpisano w grudniu w 1991 r. 
w holenderskim mieście Maastricht (stąd często stosowana nazwa Traktat 
z Maastricht). Dokument ten był podstawą prawną powstania Unii Gospo-
darczej i Walutowej i ustanowił na następne kilka lat procedury docho-
dzenia do niej. Opis bardzo interesującej drogi dojścia do tego niezwykle 
zaawansowanego etapu integracji zawiera tekst Ewy Latoszek. 

Pojawienie się euro bez wątpienia zmieniło układ sił między walutami na 
arenie międzynarodowej. Jaką zatem pozycję zajmuje euro po kilku latach 
od jego wprowadzenia? Czy stało się znaczącą walutą, zagrażającą domi-
nacji dolara? Jest to przedmiotem rozdziału autorstwa Leokadii Oręziak.

Następnie przechodzimy do grupy zagadnień związanych z polityką sta-
bilizacyjną. Odgrywa ona istotną rolę w łagodzeniu odchyleń produkcji 
od jej poziomu potencjalnego. Powstają jednak ważne pytania. Jeśli gospo-
darki krajowe pozbawiają się swojego pieniądza, to w jaki sposób jest pro-
wadzona wspólna polityka pieniężna dla członków strefy euro? Jakie 
przyjęto rozwiązania instytucjonalne i co się stało z bankami narodowy-
mi? Jak jest prowadzona polityka kursowa i jakie są jej cele? Czy brak 
możliwości prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej pozbawia na-
rodowe władze instrumentów reakcji na szoki gospodarcze? A jak jest 
prowadzona polityka budżetowa? Czy jest scentralizowana na poziomie 
władz Unii Gospodarczej i Walutowej? A może istnieją duże obszary sa-
modzielności władz narodowych? Czy każdy kraj może dowolnie i całko-
wicie swobodnie wykorzystywać politykę budżetową do zaspokajania lo-
kalnych potrzeb społecznych oraz doraźnych potrzeb stabilizacji lokalnej 
gospodarki? Na te wszystkie pytania starają się odpowiedzieć w swoich 
tekstach Leokadia Oręziak i Magdalena Proczek.

Wprowadzenie wspólnej waluty istotnie zmienia relacje pomiędzy lokal-
nymi rynkami. Istnieje możliwość bezpośredniego porównania cen na po-
szczególnych rynkach, co bardzo ułatwia prowadzenie rachunku ekono-
micznego. Jest on po prostu bardziej przejrzysty i nieobarczony ryzykiem 
kursowym. Rodzi się zatem bardzo ważny problem o wymiarze praktycz-
nym i teoretycznym. Jak zniesienie walut narodowych wpływa na integra-
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cję lokalnych rynków produktów i usług, czynników wytwórczych oraz 
produktów i usług finansowych? Czy powstanie jeden wspólny rynek na 
wzór rynku w gospodarce USA? Jakie rodzą się nowe przeszkody na dro-
dze do zintegrowanego rynku? Jakie zmiany instytucjonalne są jeszcze 
wymagane? Czy dotychczasowy przebieg integracji rynków wzmacnia 
konkurencję na tych rynkach i tym samym przyczynia się do wzrostu 
efektywności gospodarowania? I wreszcie przez jakie kanały oddziaływa-
nia integracja rynków może poprawić efektywność ekonomiczną? Na te 
wszystkie ważne pytania starają się odpowiedzieć Michał Kachniewski, 
Dorota Pelle i Kamilla Marchewka-Bartkowiak. Uwagę skupiają przy tym 
na dwóch najważniejszych rynkach: rynku finansowym i pracy.

Spośród tzw. starych krajów unijnych, które przygotowywały reformę 
monetarną, obecnie poza strefą euro znajdują się trzy: Dania, Szwecja 
oraz Wielka Brytania. Warto poznać przyczyny pozostania poza obsza-
rem wspólnej waluty. Analizą tego problemu zajmuje się Agnieszka Kró-
likowska. Ciekawe jest również prześledzenie wprowadzenia euro na 
przykładzie konkretnego kraju. Dostarcza to wielu cennych obserwacji, 
jakie trudności można napotkać w drodze do strefy euro. Może to być 
cenne doświadczenie dla wszystkich krajów, które dopiero przymierzają 
się do wprowadzenia wspólnej waluty. Takie studium przypadku gospo-
darki niemieckiej i austriackiej przygotowali Piotr Albiński i Marek 
Chrzanowski.

Ostatnią kwestią, którą chcielibyśmy poruszyć w niniejszej książce, jest 
syntetyczna ocena skutków stworzenia wspólnego obszaru walutowego 
w obrębie Unii Europejskiej. Okres, który upłynął od jego powstania, jest 
zbyt krótki, aby zdążyły się ujawnić wszystkie pozytywne i negatywne 
efekty. Niemniej jednak warto już teraz pokusić się o pewne zbilansowa-
nie korzyści i kosztów. Czy na dzisiaj bilans ten jest dodatni? Na to funda-
mentalne pytanie stara się odpowiedzieć Michał Lachowicz. Uzupełnie-
niem jego tekstu jest artykuł Aleksandry Rogut i Grzegorza Tchorka, 
poświęcony ocenie potencjalnych kosztów i korzyści ze wstąpienia do 
strefy euro dla polskiej gospodarki. Jest to temat wciąż obecny w debacie 
ekonomicznej i – ostatnio – politycznej.

Niniejsza książka może być z powodzeniem wykorzystana w dydaktyce. 
Nie ma ona jednak konstrukcji typowego podręcznika. Jest to zbiór autor-



8 NARODOWY BANK POLSKI

skich opracowań. Siłą rzeczy każde opracowanie ma wiele cech indywi-
dualnych, wynikających z zainteresowań i dydaktycznych doświadczeń 
poszczególnych autorów.

Mamy nadzieję, że książka ta okaże się pomocna w poznawaniu mean-
drów integracji monetarnej dla wielu odbiorców – zarówno początkują-
cych studentów kierunków ekonomicznych, jak również wszystkich zain-
teresowanych zgłębianiem wiedzy o gospodarce.

Wojciech Pacho
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1. WPROWADZENIE

Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub regiony po-
sługujące się jedną wspólną walutą bądź wieloma walutami, jeśli kursy 
ich walut są usztywnione względem siebie i stosują zbiorowy kurs wobec 
walut krajów trzecich. Ugrupowanie takie ma pewne cele do spełnienia, 
a jego członkowie formułują warunki konieczne do ich realizacji. 

Z definicji tej wynika, że wspólny obszar walutowy to nie tylko unia mo-
netarna kilku bądź kilkunastu państw. W jej świetle za wspólny obszar 
walutowy można uznać zarówno Euroland, złożony z krajów posługują-
cych się euro, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w których skład 
wchodzi 50 różnych stanów posługujących się dolarem amerykańskim, 
jak też każdy inny kraj, jak Brazylia (26 stanów), Chorwacja (21 woje-
wództw) czy Litwa (10 obwodów zwanych apskritis), gdzie można wydzie-
lić różniące się od siebie regiony posługujące się jedną krajową walutą. 

Koncepcja wspólnych obszarów 
walutowych

MICHAŁ LACHOWICZ
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, 
doktorant 
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 2.  UnIA WALUtOWA jAkO etAp IntegrACjI 
gOspOdArCZej

Wspólny obszar walutowy ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarki. 
Jest to jeden ze sposobów pogłębiania integracji pomiędzy różnymi regio-
nami bądź krajami. Jak twierdzi B. Balassa (1964), w gospodarce rynkowej 
integracja gospodarcza składa się z pięciu etapów:

1)  strefa wolnego handlu – zniesienie wszelkich ograniczeń w handlu po-
między państwami członkowskimi strefy,

2)  unia celna – wspólna polityka celna państw względem krajów trzecich,
3)  wspólny rynek – umożliwienie pełnej swobody przepływu siły roboczej, 

kapitału, towarów i usług pomiędzy krajami członkowskimi,
4)  unia walutowa i gospodarcza – etap ten musi spełniać założenia wszyst-

kich trzech poprzednich etapów, a także charakteryzować się koordy-
nacją wszystkich pozostałych dziedzin polityki ekonomicznej, jak poli-
tyka pieniężna, fiskalna, energetyczna czy rolna,

5)  unia polityczna – dopełnienie procesu integracji pomiędzy państwami.

Spoglądając na powyższą klasyfikację widać, jak w kolejnych etapach pogłę-
biona zostaje integracja między krajami. Strefa wolnego handlu jest jej począt-
kowym etapem. Pozwala to pozbyć się kosztów związanych z ograniczeniami 
nakładanymi przez państwa na handel międzynarodowy: w postaci ceł oraz 
środków para- i pozataryfowych. Zwiększa to konkurencję pomiędzy kraja-
mi, co pozwala podnieść ogólny dobrobyt w tych krajach.

Kontynuowanie integracji prowadzi do powstania unii celnej. Następują 
pełna liberalizacja obrotów handlowych oraz ujednolicenie stawek cel-
nych i innych barier stosowanych względem krajów trzecich. Dodatkowo 
prowadzona jest wobec nich wspólna polityka handlowa. Dzięki niej kraje 
unii celnej mogą osiągnąć dodatkowe korzyści, poprawiając swoje terms 
of trade, a także korzystając ze zwielokrotnionej siły przetargowej w przy-
padku negocjacji międzynarodowych. 

Kolejnym etapem integracji jest wspólny rynek. Wprowadzanie w życie tej 
idei powoduje, że między integrującymi się krajami przestają istnieć barie-
ry nie tylko na rynku dóbr i usług, ale także na rynku czynników produk-
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cji. Chodzi tu przede wszystkim o niwelowanie ograniczeń w przepływie 
siły roboczej i kapitału. Wspólny rynek pozwala odnosić dodatkowe korzy-
ści z poprawy efektywności gospodarowania w wyniku optymalizacji alo-
kacji zasobów czynników wytwórczych (Bukowski 2003).

Dalsza integracja powoduje osiągnięcie całkowitej harmonizacji pomię-
dzy krajami w polityce ekonomicznej, wprowadzenie wspólnej waluty 
lub usztywnienie kursów walut, powołanie ponadnarodowego banku 
centralnego oraz wprowadzenie jednolitej polityki monetarnej. W ten 
sposób tworzy się pełna unia ekonomiczna i monetarna. Powstaje ona 
w wyniku znacznego zintegrowania gospodarek. Jest niejako połączeniem 
dotychczasowych stadiów integracji. Przynosi harmonizację polityki go-
spodarczej, a także wprowadzenie wspólnej waluty. Dodatkowo na szcze-
bel międzynarodowy (do ponadnarodowego banku centralnego) zostają 
przeniesione kompetencje w zakresie polityki monetarnej. Powoduje to 
nasilenie się pozytywnych efektów alokacyjnych (lepsza alokacja czynni-
ków produkcji), akumulacyjnych (dotyczących kapitału rzeczowego, 
ludzkiego oraz wiedzy) oraz lokalizacyjnych (zmniejszanie dysproporcji 
między regionami).

Dalsza integracja to powołanie unii politycznej, która charakteryzuje się 
ujednoliceniem polityki wewnętrznej i zagranicznej integrujących się 
krajów. Etap ten jest zarówno niejako warunkiem, jak też skutkiem inte-
gracji ekonomicznej. Osiągnięcie wszystkich pięciu etapów doprowadzi 
integrujące się kraje do pełnej integracji ekonomicznej.

Wymiana poglądów na temat kolejnych etapów integracji nasiliła się pod 
wpływem dość szybkiego tempa integracji gospodarczej w ramach Unii 
Europejskiej. Kraje Europy Zachodniej po II wojnie światowej doszły do 
wniosku, że Europa silna to Europa zjednoczona. Osiąganie kolejnych 
etapów integracji gospodarczej stało się niejako głównym celem państw 
będących uczestnikami europejskiej areny międzynarodowej. Po rozpa-
dzie bloku komunistycznego chęć udziału w tym procesie zgłosiło rów-
nież wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie stan integra-
cji poszczególnych krajów jest różny i nie możemy jeszcze mówić o pełnej 
integracji gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednym 
z głównych problemów jest kwestia wspólnej waluty. Dyskusje w krajach, 
które już posługują się euro, zmierzają do odpowiedzi na pytanie, czy 
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odejście od waluty krajowej było odpowiednim posunięciem, jeśli chodzi 
o datę i sytuację ekonomiczną danego kraju. Pozostali członkowie Unii 
Europejskiej rozważają, na ile przyjęcie wspólnej waluty byłoby dla nich 
korzystne. Jeśli jest korzystne, to kiedy takiego posunięcia dokonać, gdyż 
od terminu może również zależeć maksymalizacja korzyści i minimaliza-
cja kosztów. 

 3.  rOZWój teOrII WspóLnyCH ObsZAróW 
WALUtOWyCH 

Rozważania na temat wspólnych obszarów walutowych doprowadziły do 
powstania w latach 60. teorii optymalnych obszarów walutowych. Za ojca 
tej teorii uważa się kanadyjskiego ekonomistę R.A. Mundella (1961), który 
za swoje badania w tej dziedzinie został uhonorowany w 1999 r. nagrodą 
Nobla z ekonomii. Niewątpliwy wkład w rozwój tej teorii mieli również 
P. De Grauwe (2003), R.J. McKinnon (1963) czy P.B. Kennen (1970). 

Według Mundella optymalność obszaru walutowego to zdolność do stabi-
lizacji zarówno poziomu cen, jak i zatrudnienia. Jego zdaniem wewnątrz 
takiego obszaru oddziałują automatyczne dostosowania, które powodują 
niwelowanie nierównowagi płatniczej oraz bezrobocia bez konieczności 
stosowania narzędzi polityki fiskalnej i (lub) monetarnej. 

W rozważaniach na ten temat Mundell (1961) używa dwóch modeli. Ana-
lizuje w nich dwa kraje – A i B – w których występują: 
•  równowaga bilansu płatniczego,
•  pełne zatrudnienie,
•  działania władz monetarnych zapobiegające inflacji,
•   ceny i płace, które bez podwyższenia bezrobocia nie mogą być obniżone 

w krótkim okresie,
•   przesunięcie popytu z dóbr wytwarzanych w kraju B na dobra wytwa-

rzane w kraju A jako czynnik zakłócający równowagę.

W pierwszym modelu mamy dwa kraje posługujące się odrębnymi walu-
tami. Przyjmując wcześniej wspomniane założenia, możemy stwierdzić, 
że przesunięcie popytu doprowadzi do inflacji w kraju A oraz wzrostu 
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bezrobocia w kraju B. Przy braku interwencji ze strony władz kraju A mo-
że dojść do wzrostu cen ze względu na pogarszające się dla tego kraju 
warunki wymiany międzynarodowej. Ceny dóbr wytwarzanych w kraju 
A z powodu wystąpienia inflacji stają się wyższe niż ceny takich samych 
produktów pochodzących z kraju B, gdzie inflacja nie występuje. Dosto-
sowanie do tej sytuacji będzie więc korzystne dla kraju B. Koniecznością 
wydaje się zastosowanie przez kraj A restrykcyjnej polityki monetarnej, 
która pozwoliłaby powstrzymać wzrost cen. Taka zmiana postępowania 
kraju A spowoduje przerzucenie całego ciężaru dostosowań na kraj B. Na 
skutek dochodzenia do nowego punktu równowagi międzynarodowej 
w kraju B spadnie produkcja i wzrośnie bezrobocie. Przeciwdziałanie in-
flacji przez kraje nadwyżkowe, połączone z utrzymywaniem sztywnych 
kursów walutowych, wywoła tendencje recesyjne w gospodarce świato-
wej charakteryzującej się występowaniem wielu odrębnych walut.

W drugim modelu, któremu Mundell poświęcił szczególną uwagę, zakłada 
się, że A i B to kraje w ramach jednego obszaru walutowego posługującego 
się wspólną walutą. Dodatkowym założeniem jest prowadzenie polityki 
pełnego zatrudnienia przez władze centralne danego obszaru walutowego. 
Sytuacja taka w połączeniu z pięcioma wcześniej wspomnianymi założe-
niami wspólnymi dla obu modeli spowoduje presję inflacyjną i nadwyżkę 
w bilansie płatniczym kraju A oraz bezrobocie w kraju B. Wspólna władza 
monetarna w celu przeciwdziałania bezrobociu zwiększy podaż pieniądza 
w kraju B. Możliwość swobodnego przepływu kapitału oraz posługiwanie 
się jedną walutą spowodują, że dodatkowa podaż pieniądza w kraju B częś-
ciowo zasili również rynek pieniężny kraju A. Taki zastrzyk pieniądza do-
datkowo zwiększy presję inflacyjną w kraju A.

Jak można zauważyć, oba modele prowadzą do wniosku, że nie jest moż-
liwe równoczesne zapobieganie bezrobociu i inflacji w różnych częściach 
obszaru walutowego. Dlatego Mundell proponuje, by do rozważań nad op-
tymalnym obszarem walutowym włączyć założenie o mobilności czynni-
ków produkcji wewnątrz ugrupowania i braku ich mobilności na ze-
wnątrz. Prowadzi to do powrotu równowagi ekonomicznej. Rezultatem 
spadku popytu na dobra wytwarzane w kraju A będzie spadek zatrudnie-
nia i wykorzystania kapitału przy równoczesnym wzroście popytu na te 
czynniki w kraju B. Dzięki przyjętym założeniom czynniki produkcji 
będą swobodnie przepływać pomiędzy obydwoma krajami. Imigranci, 
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którzy przybędą do kraju B, dzięki swym dochodom zwiększą popyt na 
import z kraju A, a niższe dochody w kraju A spowodują zmniejszenie 
popytu na import z kraju B. Dzięki temu nastąpi jednoczesny spadek bez-
robocia w kraju A oraz wzrost zatrudnienia w kraju B. W kolejnym etapie 
dzięki dalszemu wzrostowi dochodu i popytu na import w kraju B wzroś-
nie eksport z kraju A przy jednoczesnym spadku w tym kraju popytu na 
import z kraju B. Proces ten będzie się powtarzał aż do osiągnięcia we-
wnętrznej i zewnętrznej równowagi w krajach A i B. 

Mundell zakłada, że czynniki produkcji przepływają bezkolizyjnie, mi-
grując z krajów odznaczających się niższymi ich kosztami do krajów mo-
gących zapłacić za nie wyższą stawkę. Zapobiega to niezbilansowaniu 
płatności pomiędzy krajami. Jak się okazuje, mobilność czynników pro-
dukcji jest w stanie zastąpić zmiany kursu walutowego w okresie dostoso-
wawczym, a także zmiany poziomu płac realnych, które następują na sku-
tek zmian podaży i popytu.

W swoich rozważaniach Mundell wziął pod uwagę fakt istnienia sztyw-
nych płac, które na szeroką skalę można było zaobserwować w krajach 
europejskich po II wojnie światowej. De Grauwe (2003) zauważył, że gdyby 
w przypadku braku mobilności czynników produkcji zamiast sztywnych 
płac przyjąć założenie o elastycznych płacach, to ujawni się alternatywny 
mechanizm dostosowawczy w gospodarkach dwóch omawianych krajów.
 
Spadek popytu w kraju A powoduje spadek produkcji i wzrost bezrobocia. 
Gospodarka kraju B spotyka się zaś ze wzrostem popytu. W kraju A poja-
wi się deficyt na rachunku obrotów bieżących, rozumiany jako różnica 
między produkcją krajową a wydatkami krajowymi, natomiast w kraju B 
wystąpi nadwyżka. Spowoduje to spadek płac realnych w kraju A i – co za 
tym idzie – wzrost zagregowanej podaży. W kraju B odnotowany zostanie 
wzrost płac powodujący spadek podaży. Właśnie te przesunięcia podaży 
pozwalają powrócić do stanu równowagi, choć osiągniętego w zupełnie 
innym punkcie. Spowoduje to obniżenie cen w kraju A, a zatem wzrost 
konkurencyjności wytwarzanych tam produktów, który będzie stymulo-
wał popyt. Równoczesny wzrost cen w kraju B przyhamuje popyt na sku-
tek obniżenia konkurencyjności tamtejszych produktów. Zmiany te spo-
wodują ograniczenie deficytu obrotów bieżących kraju A oraz obniżenie 
nadwyżki kraju B. 
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Jeszcze inny pogląd przedstawia W.H. Buiter (1995). Jego zdaniem nie wy-
stępuje substytucja pomiędzy międzynarodową mobilnością siły roboczej 
wewnątrz wspólnego obszaru walutowego a elastycznością rynku pracy 
i elastycznością płac. Twierdzi on, że jedynie kombinacja tych czynników 
pozwala zapewnić odpowiedni przebieg procesów dostosowawczych przy 
występowaniu szoków ekonomicznych. Mobilność siły roboczej to czyn-
nik wywołujący efekty stabilizacyjne we wspólnym obszarze walutowym 
w długim okresie. 

Tezę o mobilności czynników produkcji jako warunku optymalności ob-
szaru walutowego podważają J. Presley i G.R.J. Dennis (1976). Podają oni 
w wątpliwość założenie o automatycznym przepływaniu czynników pro-
dukcji (pracy i kapitału) z krajów o wyższych kosztach jednostkowych do 
krajów o niższych kosztach jednostkowych. Wątpliwości autorów mają 
kilka podstaw. Jedną z nich jest fakt, że zróżnicowanie kosztów jednostko-
wych czynników wytwórczych to nie jedyna przyczyna nierównowagi. 
Znaczenie ma także częsty brak gotowości pracowników do przemieszcza-
nia się nawet pomimo korzystniejszych zarobków oraz wolnych miejsc 
pracy w innych krajach. W dużej mierze zależy to od oczekiwanych przez 
nich przyszłych zmian na rynku krajowym. Dodatkowo należy się liczyć 
z możliwością zwiększenia korzyści skali w kraju B, co w połączeniu z do-
datkowym dopływem czynników produkcji spowoduje obniżenie kosztów 
jednostkowych czynników, a także wywoła efekty deflacyjne. W tym sa-
mym czasie w kraju A wystąpi inflacja spowodowana redukcją skali pro-
dukcji, która stanie się bezpośrednią przyczyną dalszego wzrostu kosztów 
jednostkowych. Zdaniem autorów należy również uwzględnić fakt, że po-
pyt krajowy na czynniki produkcji w kraju B może się okazać niewystar-
czający, by wchłonąć nadwyżkę wygenerowaną w kraju A. Zależy to od 
stosunku między funkcjami produkcji obu krajów. Jeśli produkcja kraju 
A ma charakter pracochłonny, a w kraju B kapitałochłonny, to w opisywa-
nej sytuacji nawet w wypadku pełnego przepływu czynników produkcji 
w kraju A będzie się utrzymywać bezrobocie, a w kraju B niedobór kapita-
łu. Jak podkreślają autorzy, nie bez znaczenia okazują się również kwalifi-
kacje siły roboczej czy przewidywane stopy zwroty z kapitału, które mogą 
dodatkowo zakłócać swobodny przepływ czynników produkcji. 

R.I. McKinnon (1963) zauważył dodatkową kwestię w teorii optymalnych 
obszarów walutowych. W swoich rozważaniach rozpatruje on wpływ 
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efektywnej polityki monetarnej i fiskalnej. Sądzi, że optymalny obszar 
walutowy to taki, w którym kurs walutowy płynny zewnętrznie wraz 
z polityką monetarną i fiskalną mogą powodować zrealizowanie trzech 
podstawowych celów: utrzymania stabilnego poziomu cen wewnętrz-
nych, równowagi bilansu płatniczego oraz pełnego zatrudnienia. Przez 
realizację tych celów powinna zostać osiągnięta efektywna alokacja czyn-
ników produkcji, a co za tym idzie maksymalizacja dobrobytu.

McKinnon wskazuje, że optymalny obszar walutowy powinien scalać go-
spodarki o możliwie wysokim stopniu otwarcia. Sądzi, że jako miernik ot-
warcia gospodarki powinno się przyjąć stosunek dóbr wymienialnych 
w skali międzynarodowej do niewymienialnych. Tylko dobra wymienialne 
mogą być dobrami eksportowanymi lub importowanymi i uczestniczyć 
w handlu międzynarodowym. Im niższy jest wspomniany wcześniej stosu-
nek, tym wyższe korzyści czerpie kraj z utworzenia obszaru walutowego. 

McKinnon twierdzi, że w warunkach zachwiania równowagi zewnętrz-
nej tylko równoczesne zastosowanie wspólnej waluty, polityki monetar-
nej i fiskalnej pozwala na redukowanie konsumpcji wewnętrznej. Dzięki 
temu można zmniejszyć import oraz zwiększyć eksport, zachowując rów-
nowagę zewnętrzną kosztem niewielkiego, przejściowego bezrobocia 
w sektorze dóbr niewymienialnych. Czynniki produkcji powinny się 
przesunąć z sektora dóbr niewymienialnych do sektora dóbr wymienial-
nych. Jak twierdzi McKinnon, do osiągnięcia optymalności obszaru walu-
towego konieczna jest mobilność czynników produkcji w układzie mię-
dzygałęziowym. Jeśli przyjrzymy się jednocześnie kryteriom stosowanym 
przez Mundella oraz McKinnona, można dojść do wniosku, że mobilność 
czynników wytwórczych wzrasta wraz ze zwiększaniem się wolumenu 
obrotów handlowych pomiędzy krajami wspólnego obszaru walutowego. 

Kolejnym ekonomistą, którego wkład w rozwój teorii optymalnych obsza-
rów walutowych okazał się niepodważalny, jest P.B. Kenen (1970). Jednym 
z jego podstawowych twierdzeń jest to, że dywersyfikacja gospodarki po-
wodująca zróżnicowanie struktury eksportu przeciwdziała częstym 
zmianom terms of trade, a co za tym idzie również kursów walutowych. 
W takim wypadku o wiele łatwiejsze jest utrzymywanie kursów sztyw-
nych oraz utworzenie obszaru walutowego. Wyższy stopień dywersyfika-
cji gospodarki zmniejsza prawdopodobieństwo spowodowania zakłóceń 
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w skali makroekonomicznej przez szoki występujące w konkretnych sek-
torach gospodarki. Znaczna dywersyfikacja gospodarki pozwala uchronić 
ją jako całość przed wystąpieniem poważnych zakłóceń.

Kenen przyjmuje również, że optymalny obszar walutowy wymaga mo-
bilności siły roboczej i kapitału. Twierdzi, że czynniki wytwórcze muszą 
być mobilne w trzech przekrojach: geograficznym, zawodowym i między-
gałęziowym. Postuluje również przeniesienie polityki fiskalnej i monetar-
nej na szczebel ponadnarodowy. Powinny być skoordynowane w celu re-
alizacji optymalnych celów gospodarczych. Konieczne jest w takim 
wypadku wprowadzenie wspólnej waluty w celu uniemożliwienia krajom 
korzystania z kursu walutowego jako instrumentu pozwalającego zacho-
wywać równowagę zewnętrzną. W zamian należy powołać organ między-
narodowy, który w przypadku trudności gospodarczych krajów człon-
kowskich danego wspólnego obszaru walutowego dysponowałby 
możliwością uruchamiania transferów międzyregionalnych, których 
źródłem powinien być budżet centralny obszaru.

W wyniku dyskusji na temat optymalnych obszarów walutowych wyod-
rębniono kilka kryteriów, które powinien spełniać wspólny obszar walu-
towy, by mógł być uważany za optymalny. Należą do nich (Burda, Wy-
płosz 1995, s. 587):

A. Mała asymetria szoków doznawanych przez regiony danej strefy
      Czasem można zauważyć odmienne reakcje krajowych gospodarek na 

zmianę różnych czynników, jak ceny ropy czy zmiana wydatków pry-
watnych. Dla jednych krajów zmiana taka może oznaczać boom gospo-
darczy, gdy tymczasem w innych spowoduje głęboką recesję. Pojawie-
nie się tak różnych reakcji nazywane jest szokiem asymetrycznym. Jest 
on spowodowany występowaniem znacznych różnic w rozwoju gospo-
darczym oraz sztywności cen, sztywności płac, ograniczeń przepływu 
kapitału oraz siły roboczej. Nabywcy w krajach rozwijających się czę-
sto mają odmienne potrzeby niż nabywcy w krajach rozwiniętych. Jest 
to powodem niewystarczającego stopnia konwergencji (podobieństwa 
zachowań). Może to zwiększyć  zagrożenie szokami asymetrycznymi, 
przed którymi trudno się chronić po przystąpieniu do wspólnego ob-
szaru walutowego, ze względu na ograniczenie kontroli nad polityką 
pieniężną. 
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B.  Znaczna elastyczność rynków pracy (rozumiana jako elastyczność 
płac i mobilność siły roboczej) 

     Jak wykazał Mundell, pełna elastyczność rynków pracy jest konieczna 
do powstania mechanizmu prowadzącego do osiągnięcia równowagi 
makroekonomicznej wewnątrz wspólnego obszaru walutowego. Z wie-
lu względów pełna elastyczność jest niemożliwa do osiągnięcia, dlate-
go członkowie wspólnego obszaru walutowego powinni dążyć do jej 
maksymalizacji. Ułatwi to przepływ siły roboczej pomiędzy krajami, 
a co za tym idzie pozwoli na optymalizację wykorzystania pracy jako 
czynnika produkcji. Chodzi tu przede wszystkim o znoszenie wszel-
kich ograniczeń z tym związanych i traktowanie pracowników z in-
nych państw wspólnego obszaru walutowego jak pracowników z krajo-
wego rynku pracy. 

C. Wysoki stopień integracji finansowej
      Integracja finansowa członków wspólnego obszaru walutowego jest 

niezwykle ważną kwestią. Mundell w swoich rozważaniach dochodzi 
do wniosku, że do osiągnięcia korzyści z unii walutowej konieczny jest 
swobodny przepływ czynników wytwórczych, którymi są praca i ka-
pitał. O ile mobilność pracy zależy od elastyczności rynków pracy, 
o tyle w przypadku kapitału zwiększa się wraz ze wzrostem stopnia 
integracji finansowej. 

D. Wzajemna otwartość krajów
      Wzajemna otwartość krajów jest niezbędna, jeśli myśli się o stworzeniu 

wspólnego obszaru walutowego. Bez niej niemożliwe jest zoptymalizo-
wanie wspólnego obszaru walutowego. Sama unia walutowa jest nieja-
ko kontynuacją zwiększania wzajemnej otwartości krajów pozwalają-
cej na wzrost integracji gospodarczej pomiędzy nimi. 

E. Znaczna dywersyfikacja struktury produkcji i eksportu krajów
     Kryterium to jest pochodną problemu omówionego w pierwszym punk-

cie. Dywersyfikacja struktury produkcji i eksportu krajów pozwala 
uniknąć specjalizacji gospodarek krajów. Gdyby każdy kraj wyspecjali-
zował się w danej gałęzi produkcji, powodowałoby to różne reakcje na 
zmiany na rynku, np. cen czynników produkcji. Powodowałoby to na-
rastanie zagrożenia szokiem asymetrycznym, a co za tym idzie nieko-
rzystnym wpływem wspólnego obszaru walutowego na gospodarkę.
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F.   Kraje tworzące wspólny obszar walutowy powinny charakteryzować 
się podobnym tempem wzrostu cen oraz podobnymi preferencjami co 
do poziomu inflacji

      W przypadku tworzenia wspólnego obszaru walutowego niezwykle 
ważne okazuje się dokładne zbadanie tempa wzrostu cen oraz prefe-
rencji krajów co do poziomu inflacji. Ich odpowiednie dopasowanie 
pomiędzy krajami członkowskimi ułatwia prowadzenie wspólnej poli-
tyki monetarnej. W innym wypadku jest ona nieskuteczna bądź nakie-
rowana na potrzeby tylko części krajów członkowskich. Należy pamię-
tać, że chodzi tu o wielkości preferowane przez daną gospodarkę, a nie 
narzucone urzędowo. Jest to o tyle ważne, że przy poddaniu się kraju 
wspólnej polityce monetarnej trudniej przeciwdziałać dążeniu gospo-
darki do preferowanego poziomu inflacji. 

G. Niewielka zmienność realnego kursu walutowego
      Realny kurs walutowy ma znaczny wpływ na konkurencyjność krajów. 

Deprecjacja realnego kursu wspólnej waluty w jednych krajach wspól-
nego obszaru walutowego niepołączona z odpowiednim wzrostem wy-
dajności i eksportu, przy jednoczesnej aprecjacji kursu w innych po-
woduje, że towary z krajów wykorzystujących deprecjację realnego 
kursu walutowego mogą dzięki temu łatwiej konkurować na rynku we-
wnętrznym, a także na rynkach światowych. Zaburza to samoistne 
dochodzenie wspólnego obszaru walutowego do równowagi makro-
ekonomicznej.

 4.  kOrZyśCI Z prZystąpIenIA krAjU  
dO WspóLnegO ObsZArU WALUtOWegO

Naszkicowane powyżej modelowe podejście do wspólnych obszarów wa-
lutowych ma wielu przeciwników. Ich zdaniem założenia przyjęte w oma-
wianych modelach powodują, że znacznie odbiegają one od rzeczywisto-
ści. Z tego powodu coraz więcej zwolenników zdobywa inne spojrzenie 
na problem unii walutowej: analiza korzyści oraz kosztów związanych 
z powstaniem obszaru bądź przystąpieniem do niego nowego państwa 
członkowskiego. Takie podejście do tej kwestii doprowadziło do powsta-
nia definicji mówiącej, że optymalny obszar walutowy to region, w któ-
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rym używanie wspólnego pieniądza nie powoduje zmniejszenia dobroby-
tu (Burda, Wypłosz 1995, s. 587). Głównym problemem jest, jakie cechy 
powinna mieć gospodarka państwa bądź całej grupy państw, by korzyści 
wynikające z wprowadzenia wspólnej waluty lub sztywnego kursu prze-
wyższyły koszty powstałe w ten sposób.

Wśród najważniejszych zalet przystąpienia do wspólnego obszaru walu-
towego wymienia się przede wszystkim:
•  likwidację ryzyka kursowego,
•   wspólny rynek finansowy dający lepszy dostęp do źródeł finansowania,
•  likwidację kosztów transakcyjnych,
•  rozwój wymiany handlowej jako stymulator konkurencji,
•  potencjalne zwiększenie inwestycji.

Duża część wymienionych zjawisk to w rzeczywistości skomplikowane 
procesy oddziałujące na gospodarkę kraju w dłuższym czasie, a nie jedy-
nie w momencie przystąpienia do unii walutowej.

4.1. LIkWIdACjA ryZykA kUrsOWegO

Ryzyko związane z przyszłym kursem obcej waluty to jedna z podstawo-
wych kwestii rozpatrywanych nie tylko przez podmioty gospodarcze, ale 
także przez indywidualnych konsumentów oraz całe państwa i ich admi-
nistracje. Podmioty wykazujące awersję do ryzyka starają się unikać in-
westycji o podwyższonej niepewności. Aby podmioty podjęły ryzykowne 
działania, stopa zwrotu musi zawierać premię za ryzyko. Oznacza to, że 
koszt kapitału jest dostosowany do poziomu ryzyka. Powoduje to wzrost 
kosztu pozyskania kapitału, a także konieczność ponoszenia dodatko-
wych kosztów związanych z zabezpieczeniem się przed ryzykiem waluto-
wym. Wywołuje to utratę ogólnego dobrobytu. Eliminacja ryzyka związa-
nego z kursem walutowym redukuje źródło niepewności, a zatem 
powinna zwiększyć dobrobyt (De Grauwe 2003, s. 72). 

Jako jedno z podstawowych następstw likwidacji ryzyka kursowego nale-
ży wymienić zmniejszenie się niepewności co do przyszłych cen dóbr 
i usług. Ułatwia to prognozowanie sytuacji na rynku i – co za tym idzie – 
poprawia jakość decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze 
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i osoby prywatne. Mechanizm cenowy, często wykorzystywany jako źród-
ło informacji o sytuacji na rynku, w wypadku znacznej niepewności kur-
su walutowego może zacząć wysyłać podmiotom sygnały, które nie są 
adekwatne do sytuacji, w jakiej znajdują się gospodarka bądź jej gałąź. 
Prognozy oparte na fałszywych sygnałach dotyczących m.in. przyszłego 
kursu walutowego mogą spowodować docelową nieopłacalność inwesty-
cji bądź produkcji w danym kraju. Problem niepewności dotyczy w tym 
wypadku realnego kursu walutowego, który może nie odzwierciedlać rze-
czywistej zmiany cen. Taką sytuację przeżyły Stany Zjednoczone w latach 
1980–1985, gdy aprecjacja dolara znacznie odchyliła jego kurs od jego pa-
rytetu siły nabywczej. Wywołało to problemy z konkurencyjnością ame-
rykańskich przedsiębiorstw na rynkach światowych, a w dalszej kolejno-
ści wiele bankructw. Ponadto późniejsza korekta kursu spowodowała 
dodatkowe koszty dostosowawcze.

Kolejnym pozytywnym skutkiem likwidacji ryzyka kursu walutowego 
jest niewątpliwie obniżenie się realnej stopy procentowej. Znika koniecz-
ność płacenia dodatkowej premii, której inwestorzy oczekują za ponoszo-
ne ryzyko. Jest to czynnik bezpośrednio wpływający na obniżkę realnej 
stopy procentowej.

Można również dowieść, że likwidacja ryzyka kursu walutowego powo-
dująca zmniejszenie realnej stopy procentowej doprowadzi do podnie-
sienia tempa wzrostu gospodarczego. Wnioski takie można wyciągnąć 
po analizie neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego. Analizę  
opartą na tych założeniach przedstawiła w 1990 r. Komisja Europejska 
w swym raporcie Jeden rynek, jeden pieniądz (One Market, One Money), 
który był zainspirowany przez Baldwina (De Grauwe 2003, s. 77). Należy 
jednak podkreślić, że według neoklasycznego modelu wzrostu gospo-
darczego jednorazowa redukcja stopy procentowej wynikająca z przy-
stąpienia do unii walutowej tylko tymczasowo podnosi stopę wzrostu 
produkcji.

4.2.  skUtkI sZersZegO dOstępU dO źródeŁ fInAnsOWAnIA

Przystąpienie kraju do wspólnego obszaru walutowego powinno spowo-
dować wiele zmian na rynku finansowym. Mogą to być:
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•  umocnienie rynku i sektora finansowego,
•   wzrost skuteczności funkcjonowania rynku i sektora finansowego dzię-

ki przyspieszonej przez wspólną walutę poprawie otoczenia systemowe-
go i fundamentu prawnego,

•   dywersyfikacja struktury instytucjonalnej oraz pobudzenie rozbudowy 
rynku i sektora finansowego,

•   wzmocnienie otoczenia makroekonomicznego i ram systemowych, 
w których sektor ten będzie się rozwijał (Lutkowski 2004, s. 88).

Integracja rynku finansowego z pewnością wywoła kilka pozytywnych 
zjawisk. Chodzi tu nie tylko o wzrost konkurencji na rynku, a co za tym 
idzie obniżenie kosztu pozyskania kapitału, ale także łatwiejsze porówna-
nia i możliwość dłuższych prognoz dzięki większej stabilności nowego 
pieniądza. Spowoduje to poszerzenie się wyboru dostępnych produktów, 
a co za tym idzie zwiększenie głębi rynku dzięki swobodnym przepływom. 
Będzie to z pewnością zachęcało do poszukiwania nowych optymalnych 
rozwiązań. Na skutek dalszego rozwoju wspólnego rynku finansowego po 
przystąpieniu kraju do wspólnego obszaru walutowego możliwe będą mi-
nimalizacja kosztu kapitału oraz lepsza dywersyfikacja ryzyka. 

Integracja rynku kapitałowego daje również dodatkowe możliwości insty-
tucjom finansowym. Działając na znacznie głębszym rynku, mogą osiągać 
korzyści skali dzięki zwiększonym możliwościom alokacji kapitału, przez 
co są w stanie przedstawić klientom korzystniejszą ofertę. Ułatwi im to 
pozyskiwanie kapitału i wiarygodnych klientów. Na wspólnym rynku fi-
nansowym straci rację bytu uwzględnianie kraju pochodzenia przy usta-
laniu ratingu firm, więc łatwiej będzie prawidłowo ocenić wiarygodność 
kredytową klienta. Wprowadzenie wspólnej waluty z pewnością zwięk-
szy innowacyjność polskiego sektora finansowego, gdyż będzie on musiał 
konkurować w ramach ogromnego i dużo lepiej rozwiniętego rynku 
wspólnotowego. 

Rozwój sektora finansowego z pewnością wpłynie również na wzrost go-
spodarczy, gdyż według badań empirycznych istnieje dodatnia korelacja 
pomiędzy rozwojem rynku finansowego a wzrostem gospodarczym. We-
dług niektórych źródeł wpływ rozwoju wspólnego rynku finansowego 
może osiągnąć poziom nawet 0,5% PKB, ograniczając również wahania 
koniunkturalne (Heinemann, Jopp 2002). 
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Szersza oferta instytucji finansowych, ich innowacyjność, niższy koszt 
kapitału, nowe formy obsługi klienta instytucjonalnego, lepsza alokacja 
kapitału umożliwią obniżenie kosztów związanych z finansowaniem za-
równo bieżącej działalności, jak i inwestycji przez przedsiębiorstwa. Spo-
woduje to nie tylko obniżenie ich kosztów, ale także zwiększy elastycz-
ność i da możliwość lepszego dostosowania do sytuacji na rynku, co nie 
tylko poprawi ich obecną sytuację finansową, ale pozwoli również zwięk-
szyć konkurencyjność na rynku wspólnotowym. 

Podstawowym zagrożeniem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego kosz-
tem upadku części rodzimych instytucji finansowych, które mogą nie być  
w pełni gotowe do konkurowania na poziomie, jaki narzuca rynek wspól-
nego obszaru walutowego.

4.3.  LIkWIdACjA kOsZtóW trAnsAkCyjnyCH

Jest to niewątpliwie najbardziej widoczna i niezaprzeczalna korzyść 
z przystąpienia kraju do wspólnego obszaru walutowego. Powodem jest 
powszechna obecność kosztów wymiany walut w życiu gospodarczym 
każdego kraju. Ponoszą je zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa 
domowe. Koszty transakcyjne można podzielić na dwa podstawowe  
rodzaje. 

Jako pierwsze można wyróżnić bezpośrednie koszty finansowe. Występu-
ją one zwykle w formie marży pomiędzy kursem kupna waluty obcej 
a kursem jej sprzedaży. Do tej grupy można także zaliczyć opłaty, które 
towarzyszą wszelkim operacjom wymiany, oraz różnego rodzaju koszty 
ponoszone w celu zabezpieczenia się przed różnymi aspektami ryzyka 
walutowego. 

Drugim rodzajem kosztów transakcyjnych są ogólnie rozumiane koszty 
administracyjne ponoszone przez podmioty gospodarcze na skutek anga-
żowania swoich środków w działalność związaną z operacjami waluto-
wymi. W tej grupie można wyróżnić koszty ponoszone na zarządzanie 
ryzykiem kursu walutowego, konieczne w celu uniknięcia większych 
strat. W sytuacji braku wspólnej waluty niezbędne jest również ponosze-
nie wydatków na prowadzenie dodatkowej sprawozdawczości finansowej. 
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W takim wypadku zmniejsza się również efektywność zarządzania kapi-
tałem rozdzielonym na większą liczbę rachunków bankowych, a także 
narażonym na opóźnienia związane z transferami walut obcych.

4.4.  rOZWój WyMIAny HAndLOWej jAkO styMULAtOr 
kOnkUrenCjI

Przystąpienie kraju do unii walutowej z pewnością może się znacznie 
przyczynić do rozwoju wymiany handlowej. Jak pokazują wcześniejsze 
rozważania, działanie na rynku wspólnotowym staje się łatwiejsze i mniej 
kosztowne. Zniknięcie kosztów transakcyjnych, pojawienie się nowych 
form finansowania działalności przedsiębiorstw, a także zniwelowanie 
kosztów związanych z zabezpieczaniem się przed ryzykiem kursowym 
znacznie ułatwiają rozszerzanie działalności przedsiębiorstw. Dzięki 
wspólnej walucie rynki traktowane dotychczas jako zagraniczne stają się 
dostępne na równi z rynkiem krajowym (Kaźmierczak 2008). 

Zasada ta działa również w drugą stronę, czyli przedsiębiorstwom z in-
nych krajów łatwiej będzie prowadzić działalność gospodarczą w kraju 
przystępującym do unii walutowej. One również odczują zanik kosztów 
transakcyjnych oraz ryzyka kursowego. Większa przejrzystość przyszłych 
cen, a co za tym idzie zysków firmy, spowoduje napływ towarów i usług 
z innych krajów członkowskich. Gdy połączymy to z lepszą przewidywal-
nością przyszłej sytuacji gospodarczej kraju i złagodzeniem wahań ko-
niunkturalnych, otrzymamy bardzo perspektywiczny obszar działania 
dla zagranicznych przedsiębiorstw, które z pewnością zaczną wchodzić 
na ten rynek z nowymi produktami i usługami. Zwiększy to wymianę 
handlową kraju z innymi państwami. 

Wzrost w handlu zagranicznym ma kilka pozytywnych skutków. Jed-
nym z nich jest pojawienie się korzyści ze zwiększenia skali produkcji 
i specjalizacji podmiotów gospodarczych. Będzie to szansą, ale i ko-
niecznością dla przedsiębiorstw, by obniżyć koszty jednostkowe. Poza 
tym spowoduje to wzrost inwestycji, co wiąże się z trwałym zwiększe-
niem produkcji na eksport, a także napływ wiedzy i nowych techno-
logii, przyczyniający się do poprawy wydajności i tempa wzrostu  
gospodarczego. 
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Jest niemal pewne, że zniesienie ryzyka kursowego oraz eliminacja kosz-
tów transakcyjnych doprowadzą do lepszej porównywalności cen oraz 
wzrostu konkurencji na wspólnotowym rynku dóbr i usług. Trzeba się 
zgodzić z poglądem ugruntowanym w ekonomii od czasów Adama  
Smitha, że jeden wielki wspólny rynek jest potężnym kołem napędowym 
postępu ekonomicznego (Lutkowski 2004, s. 26). 

Brak odpowiedniego działania mechanizmu cenowego i awersja krajowych 
podmiotów gospodarczych do ryzyka powodują, że przed przystąpieniem 
kraju do wspólnego obszaru walutowego istnieją w nim przedsiębiorstwa 
o względnie niskiej efektywności produkcji, które nieoptymalnie wykorzy-
stują czynniki produkcji. Wzrost konkurencji na skutek uczestnictwa 
w unii monetarnej wymusi lepsze wykorzystanie czynników produkcji.

4.4.  pOtenCjALne pOWIęksZenIe InWestyCjI

Eliminacja ryzyka kursowego i, co za tym idzie, brak konieczności płace-
nia dodatkowej premii za ryzyko walutowe będą powodowały obniżenie 
się kosztu pozyskania kapitału, a to będzie prowadzić do wzrostu pozio-
mu inwestycji krajowych. Dodatkowo krajowe podmioty gospodarcze 
uzyskają większy dostęp do kapitału dzięki rozwojowi wspólnego rynku 
kapitałowego i poprawie ratingów po wprowadzeniu nowej waluty. 

Jest również faktem, że przystąpienie kraju do wspólnego obszaru walutowe-
go ma pozytywny wpływ na inwestycje zagraniczne, których poziom w kra-
jach takich jak Polska jest niezmiernie ważny dla osiągnięcia odpowiedniego 
tempa wzrostu gospodarczego. Zwiększenie go powoduje wzrost akumulacji 
kapitału i zazwyczaj napływ nowych technologii. Dzięki temu podniesie się 
wydajność czynników produkcji: pracy i kapitału, w skali całej gospodarki. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wpływają jednocześnie na napływ 
do kraju nowoczesnych i innowacyjnych metod produkcji. Nie tylko po-
lepsza to jakość kadr krajowych i ich kwalifikacje, ale również stymuluje 
rozwój współpracy między podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Od-
działuje to również pozytywnie na podmioty bez udziału kapitału zagra-
nicznego, gdyż nowe metody dość szybko rozprzestrzeniają się, umożli-
wiając sprostanie coraz silniejszej konkurencji na rynku. 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wpływają również pozytywnie na 
popyt na dobra komplementarne oraz wzrost produktywności. Poza tym 
stymulują rozwój infrastruktury finansowej, komunikacyjnej i informa-
cyjnej. Przez zwiększenie konkurencyjności poprawiają terms of trade, a to 
prowadzi do wzrostu eksportu. Jest to bodziec do wzrostu inwestycji kra-
jowych, które podobnie jak inwestycje zagraniczne charakteryzują się 
dużą zmiennością, gdyż zależą od oczekiwań przedsiębiorców.

Zwiększony napływ długoterminowego kapitału zagranicznego powinien 
być osiągnięty głównie dzięki poprawie stabilności makroekonomicznej 
kraju po przystąpieniu do wspólnego obszaru walutowego, co z kolei spo-
woduje wzrost zaufania inwestorów zagranicznych do jego gospodarki. Jest 
to bezpośrednim skutkiem eliminacji ryzyka kryzysu walutowego, wzrostu 
wiarygodności polityki makroekonomicznej, a także ograniczenia wystą-
pienia możliwości gwałtownych przepływów kapitałowych, które mogłyby 
zdestabilizować gospodarkę. Chodzi tu szczególnie o przepływy związane 
z nieuzasadnioną i nagłą zmianą zaufania inwestorów zagranicznych do 
danego kraju, która nie ma potwierdzenia w obecnej sytuacji ekonomicznej, 
bądź o zwykłą spekulację walutową na większą skalę.

Istnieje również ogólna zasada, że wahania kursowe sprzyjają wzrostowi 
inwestycji horyzontalnych, czyli związanych z prowadzeniem podobnego 
rodzaju produkcji w różnych krajach, i ograniczają inwestycje wertykalne, 
które polegają na umieszczaniu kolejnych etapów produkcji w różnych 
krajach. W przypadku podobnego profilu produkcji w kilku krajach ryzyko 
walutowe może być źródłem dodatkowych zysków, gdyż pozwala na ma-
ksymalizację wykorzystania zdolności produkcyjnych w kraju, w którym 
w danym momencie kurs walutowy jest najkorzystniejszy, i minimalizację 
produkcji w kraju o niekorzystnym kursie walutowym. Elastyczność taką 
przedsiębiorstwo zdobywa kosztem poniesienia nakładów początkowych 
w postaci budowy zakładu produkcyjnego poza granicami kraju. 

W rzeczywistości bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pyta-
nie, jakie będą korzyści dla kraju z przystąpienia do wspólnego obszaru 
walutowego. Jak pokazuje teoria, są one tym wyższe, im większa jest ot-
wartość jego gospodarki. Z tego powodu jest on bardziej narażony na ry-
zyko kursu walutowego i dużo silniej odczuwa obciążenie związane 
z kosztami transakcyjnymi.
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 5.  kOsZty prZystąpIenIA krAjU dO WspóLnegO 
ObsZArU WALUtOWegO

Przystąpienie kraju do wspólnego obszaru walutowego oprócz opisanych 
w poprzednim rozdziale zalet ma również pewne wady. Integracja walu-
towa kilku krajów, które do niedawna prowadziły w pełni autonomiczną 
politykę gospodarczą, może pociągnąć za sobą znaczne koszty i niebez-
pieczeństwa. Koszty powstałe na skutek uczestnictwa w unii monetarnej 
są możliwe do oszacowania, a skutki ich wystąpienia można zminimali-
zować. Oprócz tego trzeba podkreślić, że większość z nich jest w rzeczy-
wistości jednorazowa.

Spośród najważniejszych kosztów uczestnictwa w unii walutowej można 
wymienić: 
• koszty dostosowania gospodarki do posługiwania się nową walutą,
• straty systemu bankowego,
• ograniczoną politykę budżetową,
• brak własnej polityki pieniężnej.

5.1.  kOsZty dOstOsOWAnIA gOspOdArkI  
dO pOsŁUgIWAnIA sIę nOWą WALUtą

Wprowadzenie nowej waluty wywołuje konieczność przystosowania go-
spodarki do posługiwania się nią. Jest to aspekt zmian odczuwany i za-
uważany nie tylko przez banki czy instytucje państwowe, ale również 
przez wszystkie podmioty gospodarcze oraz konsumentów indywidual-
nych. Koszt związany z tą operacją będzie musiała ponieść cała gospodar-
ka. Rozłoży się on jednak na różne grupy podmiotów.

Lwią część tych kosztów poniosą banki komercyjne. Wiąże się to z wielo-
ma prowadzonymi przez nie działaniami dostosowawczymi. Wśród nich 
można wyróżnić konieczność przeprowadzenia analizy przez banki kra-
jowe i zagraniczne pod względem możliwości zaopatrzenia w nową walu-
tę oraz zbycia starej. Chodzi tu przede wszystkim o odpowiednią współ-
pracę banków w okresie przejściowym. Konieczne będzie opracowanie 
szczegółowych prognoz zapotrzebowania poszczególnych jednostek orga-
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nizacyjnych banków komercyjnych na gotówkę. Poprawne prognozy po-
zwalają ograniczyć koszty.

Dodatkowo gospodarka poniesie koszty wymiany urządzeń do obsługi ob-
rotu pieniędzmi, jak bankomaty, liczarki czy automaty do sprzedaży na-
pojów. Dodatkowym kosztem są działania związane z informowaniem 
ludności o zmianach cen, druk nowych katalogów itp. Koszty te obciążają 
w większości przedsiębiorstwa, gdyż są konieczne do optymalnej konty-
nuacji ich działalności.

Wprowadzenie nowej waluty wymaga dokonania nie tylko zmian tech-
nicznych, ale też organizacyjnych. Spowoduje to konieczność restruktu-
ryzacji w niektórych jednostkach banków komercyjnych, likwidację pew-
nych działów związanych z obsługą rynku dotychczasowej waluty oraz 
utworzenie nowych bądź rozwój już istniejących komórek zajmujących 
się obsługą nowego pieniądza. Konieczna będzie także restrukturyzacja 
działów związanych z analizą rynku, gdyż będą one miały do czynienia 
nie tylko z rynkiem krajowym, ale bądą musiały kontrolować sytuację 
w całym wspólnym obszarze walutowym. 

Koszty dostosowania gospodarki do posługiwania się nową walutą są od-
czuwane przez wszystkich uczestników życia gospodarczego, jednak nie 
należy ich demonizować. Są to koszty praktycznie jednorazowe, a ich wy-
sokość również nie powinna istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą 
kraju. Ważne są minimalizacja tych kosztów oraz jak najlepsze przygoto-
wanie organizacyjne. Przy właściwym przygotowaniu omawiane koszty 
powinny być możliwe do zaakceptowania.

5.2. strAty systeMU bAnkOWegO

Straty systemu bankowego można podzielić na straty banku centralnego 
i straty banków komercyjnych. Jeśli chodzi o koszty, jakie musi ponieść 
bank centralny, to zależą one od tego, jak zorganizowany jest wspólny 
obszar walutowy. Nie ma rozwiązań uniwersalnych i wielkości ograni-
czeń przyjęte przez dany wspólny obszar walutowy zależą od decyzji pod-
jętych przez jego władze. Jako przykład można podać tu rozwiązania Eu-
rolandu, gdzie obciążenia banku centralnego obejmują przede wszystkim: 
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konieczność wprowadzania i opłacania wkładu do kapitału Europejskie-
go Banku Centralnego, utratę dochodu z emisji pieniądza, transfer do Eu-
ropejskiego Banku Centralnego rezerw walutowych oraz konieczność ob-
niżenia wskaźnika rezerwy obowiązkowej.

Straty banków komercyjnych wynikają głównie z utraty zysków z powo-
du konieczności wymiany walut. Zjawisko, które z perspektywy podmio-
tów gospodarczych i osób fizycznych jest niewątpliwą korzyścią, zgoła 
odmiennie oddziałuje na system bankowy. 

Szacuje się, że prowizje pobierane przez banki z tytułu wymiany walut 
stanowią około 5% wszystkich przychodów banków (De Grauwe 2003, 
s. 69). Wraz z wprowadzeniem unii walutowej to źródło dochodów znik-
nie. Będzie się to wiązało z koniecznością znalezienia przez banki alter-
natywnych źródeł dochodu. Wymaga to wysiłku, odpowiedniego zarzą-
dzania, a także właściwej analizy rynku przez banki. Zmusi je to do 
zmiany organizacji w celu lepszego wykorzystania środków przeznaczo-
nych do tej pory do obsługi wymiany walutowej. Będzie się to wiązało 
nie tylko z dodatkowymi kosztami pieniężnymi, ale również z przekwa-
lifikowaniem i przeszkoleniem kadry zajmującej się do tej pory wymia-
ną walut.

Można jednak założyć, że strata powstała na skutek zaprzestania wymia-
ny walut będzie miała charakter jednorazowy. Należy również dodać, że 
odpowiednie przesunięcie środków spowoduje jedynie drobną zmianę 
profilu działalności banku, co umożliwi utrzymanie odpowiedniej  
rentowności. 

5.3. OgrAnICZOnA pOLItykA bUdżetOWA

Przystąpienie do wspólnego obszaru walutowego zwykle ma niekorzystne 
skutki dla polityki budżetowej państwa. Jest ona silnie ograniczona, co 
ma poważne następstwa dla gospodarki. Główną przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest konieczność spełnienia restrykcyjnych kryteriów ustalonych 
w większości wypadków w stosownych uchwałach. Co ważniejsze – może 
to mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę zarówno w okresie przedak-
cesyjnym, jak i po wstąpieniu do unii monetarnej. 
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Należy sobie uświadomić, że kraje charakteryzują się różnym stopniem 
tolerancji zmiennych ekonomicznych. Zależy to od ich sytuacji gospodar-
czej. Dlatego ustalanie wszelkich kryteriów koniecznych do spełnienia 
może po pewnym czasie wydawać się nieadekwatne do sytuacji. 

5.4. brAk WŁAsnej pOLItykI pIenIężnej

Jednym ze skutków przystąpienia kraju do wspólnego obszaru walutowe-
go jest również konieczność rezygnacji z własnej niezależnej polityki pie-
niężnej. Traci on przez to możliwość: 

•  prowadzenia polityki kursowej,
•  prowadzenia polityki stóp procentowych,
•  kształtowania podaży pieniądza oraz operacji otwartego rynku,
•  kształtowania rezerw dewizowych.

Niezmiernie istotnym instrumentem dla gospodarki kraju jest polityka 
kursowa. Wprawdzie w dłuższym okresie deprecjonowanie waluty jest 
niewątpliwie niekorzystne dla gospodarki, jednak w krótkim okresie 
może mieć na nią wręcz zbawienny wpływ. Przy załamaniu koniunktury 
umożliwia okresowe poprawienie terms of trade, co pozwala zwiększyć 
cenową konkurencyjność krajowych towarów oraz doprowadza do wzro-
stu eksportu i spadku importu. Należy jednak pamiętać, że działanie ta-
kie ma rację bytu tylko w momencie, gdy stosowane jest incydentalnie 
w celu zahamowania niekorzystnych zjawisk. 

Z powodu wielu różnic pomiędzy krajami odmiennie reagują one na 
czynniki zewnętrzne i – co za tym idzie –  są silnie narażone na szoki 
asymetryczne, które wywierają różny wpływ na podstawowe kategorie 
realne w poszczególnych krajach. Na skutek takich wstrząsów reakcje go-
spodarek krajów członkowskich są niezwykle zróżnicowane. Powoduje 
to, że neutralizacja danego zjawiska przez zastosowanie instrumentów 
wspólnej polityki pieniężnej zwanej przez krytyków one-size-fits-all-policy 
(Lutkowski 2004, s. 35) jest praktycznie niemożliwa. W ten sposób cały 
ciężar dostosowań zostaje przerzucony na kraj dotknięty w danym mo-
mencie wstrząsem. Bez możliwości wpływu na politykę kursową ma on 
bardzo ograniczone pole manewru w postaci dostosowań na rynku pracy 
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lub użycia krajowej polityki fiskalnej. W takich warunkach powrót gospo-
darki do równowagi jest niezwykle trudny. 

Kolejną kwestią jest konieczność rezygnacji z polityki kształtowania stóp 
procentowych. Wszelkie kompetencje w tej sprawie przejmuje zwykle or-
gan nadrzędny wspólnego obszaru walutowego, który ustala jeden poziom 
stóp procentowych dla wszystkich krajów należących do unii walutowej. 
Jest to niebagatelny problem ze względu na różnorodność krajów. Każdy 
z nich znajduje się w danym momencie w wyjątkowej sytuacji ekonomicz-
nej. Co gorsza, jest także oczywiste, że sytuacje różnych krajów w znaczący 
sposób się od siebie różnią. Niewątpliwą przeszkodą są też różnice między 
krajami, podkreślane i rozpatrywane w teorii optymalnego obszaru walu-
towego. Ma to następstwa w postaci praktycznej nieprzydatności polityki 
kształtowania stóp procentowych jako narzędzia dynamizacji gospodarki. 

Jeśli chodzi o kształtowanie podaży pieniądza oraz operacje otwartego ryn-
ku, to ograniczenie ich jest pochodną ograniczeń polityki kształtowania 
stóp procentowych. Teoretycznie bank centralny każdego państwa człon-
kowskiego może decydować o rozmiarach akcji kupna oraz sprzedaży pa-
pierów wartościowych bankom komercyjnym. Może również decydować 
o skali udzielanych kredytów oraz mieć prawo przyjmowania wkładów od 
banków komercyjnych w imieniu organu nadrzędnego unii monetarnej. 
Warunki takie stwarzają wrażenie decentralizacji polityki podaży pienią-
dza oraz operacji otwartego rynku na terenie unii walutowej. Okazuje się 
jednak, że z powodu przejęcia przez organ nadrzędny możliwości ustalania 
stóp procentowych krajowe banki centralne nie mogą wpływać na rozmia-
ry podaży pieniądza i ustalać wielkości akcji kredytowej. 

W przypadku przekazania kształtowania rezerw dewizowych organowi nad-
rzędnemu cała odpowiedzialność w tej kwestii spocznie właśnie na nim. 
Rezerwy są przekazywane do tej instytucji zwykle w wielkości ustalonej we-
dług odpowiedniego klucza. Kraje członkowskie zwykle utrzymują jednak 
własne rezerwy dewizowe na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń. 

Podstawowym problemem, jaki wiąże się z przystąpieniem kraju do 
wspólnego obszaru walutowego, nie są jednak koszty tego zdarzenia, gdyż 
większość z nich ma charakter jednorazowy, a ich pokrycie nie miałoby 
wielkiego wpływu na gospodarkę. Są to duże koszty, ale wielkość więk-
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szość krajów byłaby w stanie je pokryć, zwłaszcza że część z nich jest 
rozłożona w czasie. Zagrożenia pojawiają się na skutek rezygnacji z poli-
tyki pieniężnej oraz ograniczenia polityki budżetowej. Posunięcie to spo-
woduje znaczne zawężenie możliwości oddziaływania na gospodarkę 
kraju i przeciwdziałanie niekorzystnym fazom cyklu koniunkturalnego 
bądź łagodzenie ich. 

Jak widać, istnienie wad przynależności kraju do wspólnego obszaru walu-
towego jest niepodważalne. Ważne jest, by rozpatrując zasadność wstąpie-
nia do ugrupowania, dokładnie je rozważyć. Koszty przystąpienia do unii 
walutowej okazują się tym wyższe, im mniejsza jest otwartość gospodarki.

Ponieważ wraz ze skalą otwartości gospodarki korzyści z przystąpienia 
do unii walutowej rosną, a koszty maleją, podstawowe znaczenie dla opła-
calności przystąpienia do wspólnego obszaru walutowego ma właśnie ot-
wartość danej gospodarki. Bez wątpienia istnieje pewna wartość krytycz-
na zaangażowania danego kraju w wymianę międzynarodową, po której 
przekroczeniu stworzenie wspólnego obszaru walutowego staje się nie-
opłacalne. Okazuje się, że w większości przypadków skala zewnętrznych 
kontaktów danej gospodarki jest tym większa, im mniejszy kraj bierzemy 
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pod uwagę. Wynika to z relatywnie małego rynku wewnętrznego, co zmu-
sza krajowe podmioty gospodarcze do kontaktów zagranicznych. Kraje 
większe dzięki znacznemu rynkowi wewnętrznemu odnotowują niski 
wskaźnik otwartości gospodarki, przez co muszą znacznie zmniejszyć 
koszty integracji monetarnej, by była dla nich opłacalna. Różnice te są 
widoczne w danych Eurostatu z 2004 r. (wykres).

 6. pOdsUMOWAnIe

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych to część ważnej dyskusji na 
temat poszerzania integracji gospodarczej. Główną  kwestią jest to, czy 
przystąpienie kraju do wspólnego obszaru walutowego jest dla niego ko-
rzystne w danym czasie i danej sytuacji ekonomicznej, a tym samym czy 
suma korzyści wszystkich krajów przemawia za utworzeniem wspólnego 
obszaru walutowego. Ponieważ sytuacja wpływająca na optymalizację 
wspólnego obszaru walutowego jest niezwykle zmienna w czasie, zada-
niem zarówno unii monetarnej jako całości, jak i każdego z krajów człon-
kowskich jest jej ciągłe monitorowanie w celu maksymalizacji korzyści 
płynących z powstania wspólnego obszaru walutowego. 

Europa wydaje się naturalnym kandydatem do tworzenia na jej terenie 
wspólnego obszaru walutowego, dlatego też wysiłki prowadzone w tym 
kierunku są niezwykle ważne. 
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Ewa Latoszek
Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej

• Geneza integracji walutowej w Unii Europejskiej
•  Główne zasady funkcjonowania Unii Gospodarczej  

i Walutowej
•  Ekonomiczne warunki członkostwa – kryteria 

konwergencji
•  Kraje zakwalifikowane do udziału 

w Unii Gospodarczej i Walutowej
• Pakt Stabilności i Wzrostu
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1.  Geneza inteGracji walutowej w unii 
europejskiej

Pierwsze lata istnienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej były okre-
sem, w którym międzynarodowy system walutowy uzgodniony w Bretton 
Woods funkcjonował bez większych zakłóceń. Postanowienia Traktatu 
o EWG uznawały zatem sprawy walutowe za należące do kompetencji 
krajów członkowskich. W sferze walutowej ograniczono się do utworze-
nia kilku komitetów. Szczególna rola przypadła Radzie Ministrów EWG, 
która odpowiadała m.in. za:

•   tworzenie ram prawnych współpracy walutowej (Rada miała kompeten-
cje do wydawania przepisów prawnych),

•   koordynowanie współpracy walutowej krajów członkowskich,
•   organizowanie wspólnych posiedzeń ministrów finansów i prezesów 

banków emisyjnych krajów członkowskich,
•   podejmowanie uchwał o skutkach monetarnych, m.in. w związku  

z uchwalaniem budżetu Wspólnoty.

Etapy integracji walutowej  
w Unii Europejskiej

dr hab. prof. nadzw. ewa latoszek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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Zgodnie z art. 105 Traktatu Rzymskiego utworzono także: Komitet Walu-
towy (18 maja 1958 r.), Komitet do spraw Krótkoterminowej Polityki Go-
spodarczej (9 marca 1960 r.), w 1964 r. dodatkowo Komitet Średniotermi-
nowej Polityki Gospodarczej, Komitet Polityki Budżetowej oraz Komitet 
Gubernatorów Banków Centralnych. Instytucje te miały bezpośrednio 
wpływać na współpracę walutową przez wymianę informacji i wzajemne 
konsultacje, a także decydować o zakresie koordynacji. 

Komitet Walutowy składał się z wysokich rangą urzędników banków emi-
syjnych i rządów krajów członkowskich oraz dwóch wysokich rangą 
urzędników Komisji Wspólnoty. Byli oni powoływani na dwa lata. Podsta-
wowym zadaniem Komitetu była koordynacja polityki walutowej krajów 
członkowskich na podstawie obserwacji sytuacji finansowej i walutowej 
krajów członkowskich oraz ogólnego obrotu rozliczeniowego między tymi 
krajami. Komitet przekazywał Radzie i Komisji Wspólnoty swoje stanowi-
sko w kwestiach walutowych. Ponadto Komitet określał wytyczne w dzie-
dzinie polityki pieniężnej i kredytowej oraz okresowo oceniał cele polityki 
walutowej opracowane przez kraje członkowskie. Zarówno Rada, jak i Ko-
misja były zobowiązane zasięgać opinii Komitetu w kwestiach:

•   wydawania wytycznych w sprawie liberalizacji obrotu kapitałowego,
•  wprowadzenia ograniczeń obrotu kapitałowego,
•  zmian kursu walutowego,
•  opracowania wytycznych dotyczących zmian kursów walutowych, 
•    postanowień zmierzających do ograniczenia trudności z równoważe-

niem bilansu płatniczego.

Komitet do spraw Krótkoterminowej Polityki Gospodarczej  miał za zada-
nie uczestniczyć w konsultacjach między krajami członkowskimi oraz 
Komisją EWG.

Komitet Prezesów Banków Centralnych został utworzony jako ciało nie-
zależne od organów Wspólnoty. Do jego zadań należały między innymi 
konsultacje w sprawie zasad i wytycznych polityki banków centralnych, 
wymiana informacji i ocena postanowień banków emisyjnych, koordyna-
cja polityki pieniężno-kredytowej, zwłaszcza w dziedzinie płynności 
bankowej i poziomu oprocentowania. Tego rodzaju formy współpracy 
miały pozwolić na ściślejszą konwergencję polityki pieniężno-kredytowej, 
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stanowiącej jedną z podstaw integracji krajów Wspólnoty (Komar 1993). 
Komitet Prezesów Banków Centralnych mógł upoważniać przewodniczą-
cego do tworzenia grup roboczych, z których podstawowe znaczenie mia-
ły dwie. Jedna, zwana grupą Raymonda, zajmowała się rozwojem polityki 
pieniężnej w krajach członkowskich. Druga, zwana grupą Dalgarda, zaj-
mowała się koordynacją polityki pieniężnej i zleceniami nadzwyczajny-
mi. Grupy te przygotowywały raporty dotyczące aktualnej polityki pie-
niężnej we Wspólnocie i najnowszych tendencji w zakresie finansów 
publicznych krajów członkowskich.

Konieczność podjęcia działań integracyjnych w sferze walutowej pojawi-
ła się dopiero w 1968 r., kiedy w międzynarodowym systemie walutowym 
wystąpiły niepokojące oznaki kryzysu. Przejawem tego było nasilenie się 
spekulacji na rzecz rewaluacji marki RFN i dewaluacji franka francuskie-
go. Interwencję uznano za konieczną nie tylko do utrzymania osiągnięte-
go stopnia zaawansowania procesu integracyjnego, ale także po to, by za-
pobiec regresowi tego procesu.

Reakcją Komisji Wspólnot było przedstawienie Pierwszego Raportu Barre’a 
(Barre był ówczesnym przewodniczącym Komisji), w którym zwrócono 
uwagę na konieczność stworzenia procedury koordynacji krótkookresowej 
polityki gospodarczej i potrzebę konsultacji w przypadku dokonywania po-
ważniejszych zmian. Raport ten był pierwszą próbą sformułowania syste-
matycznego i spójnego podejścia do integracji walutowej w EWG, przy czym 
położono w nim nacisk na wzmocnienie współpracy walutowej w celu za-
chowania najważniejszych osiągnięć pierwszej dekady istnienia EWG, tj. 
unii celnej i wspólnej polityki rolnej (Oręziak 2003).

Kryzys walutowy i niestabilność kursów stały się zagrożeniem dla funk-
cjonowania wspólnej polityki rolnej, a także dla trwałości unii celnej. Po-
jawiły się także oznaki niechęci do coraz bardziej uprzywilejowanej po-
zycji dolara amerykańskiego na rynku. Wszystko to stało się istotnym  
impulsem do przyspieszenia procesu integracji walutowej.

Uwzględniając te czynniki, w grudniu 1969 r. szefowie państw i rządów 
krajów członkowskich EWG w czasie spotkania w Hadze podjęli decyzję 
o stworzeniu we Wspólnocie unii gospodarczej i walutowej. W styczniu 
1970 r. Rada Ministrów zaakceptowała większość propozycji zawartych 
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w Raporcie Barre’a, a w lutym tego roku na mocy decyzji Komitetu Guber-
natorów Banków Centralnych został uruchomiony mechanizm pomocy 
walutowej (na sumę 2 mld USD) do finansowania przejściowej nierów-
nowagi bilansu płatniczego.

Kształt tej unii został określony w tzw. Raporcie Wernera (od nazwiska 
premiera i ministra finansów Luksemburga kierującego grupą opracowu-
jącą Raport), którego ostateczna wersja została przedstawiona Radzie i Ko-
misji 8 października 1970 r.

Autorzy Raportu uznali, że unia gospodarcza i walutowa mogłaby po-
wstać do końca 1980 r., o ile kraje EWG wykażą niezbędną do tego celu 
wolę polityczną. W swej finalnej formie unia ta miała charakteryzować 
się pełną wzajemną wymienialnością walut krajów członkowskich po 
nieodwracalnie usztywnionych kursach, przy istnieniu pełnej swobody 
przepływu towarów i usług, kapitałów oraz siły roboczej między tymi 
krajami. Waluty narodowe mogą być zachowane, ale ze względów natury 
psychologicznej i politycznej za pożądane uznano zastąpienie ich jedną 
wspólną walutą, co miałoby potwierdzić nieodwracalność całego przed-
sięwzięcia (Komar 1993).

W Raporcie postulowano także harmonizację podatków, wzmocnienie in-
stytucji Wspólnoty oraz potrzebę powołania Europejskiego Banku Cen-
tralnego, na wzór amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej.

Bezpośrednim następstwem raportu Wernera było podjęcie przez Radę 
decyzji o przyznawaniu od 1971 r. średnioterminowej pomocy finansowej  
w celu  utrzymania wahań kursów walutowych w wyznaczonych grani-
cach. W następnych latach podejmowane były kolejne decyzje sprzyjające 
integracji walutowej, takie jak:

•   powołanie Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej (kwiecień 
1974 r.),

•  zwiększenie krótkoterminowej pomocy walutowej (luty 1974 r.),
•  utworzenie Komitetu Współpracy Gospodarczej (luty 1974 r.),
•   powołanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (grudzień 

1974 r.),
•   emisja pożyczek przez Wspólnotę (luty 1975 r.),
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•  ustanowienie europejskiej jednostki rozrachunkowej (marzec 1975 r.),
•   przyjęcie europejskiej jednostki rozrachunkowej jako podstawy rozli-

czeń budżetowych Wspólnoty (grudzień 1977 r.) (Czarczyńska, Śle-
dziewska-Kołodziejska 1996).

Raport Wernera proponował tworzenie Europejskiej Unii Walutowej 
w kilku etapach, aż do zakończenia procesu w 1980 r. Pierwszy etap, obej-
mujący lata 1971–1973, miał polegać na doprowadzeniu do koordynacji 
i harmonizacji polityki gospodarczej, a drugi – na jej ujednoliceniu i scen-
tralizowaniu, czyli podejmowaniu wspólnych decyzji w następstwie 
przekazania odpowiedzialności władz narodowych organom Wspólnot 
(Ambroziak 1997).

Realizacji tego programu stanęło na przeszkodzie załamanie się systemu 
walutowego z Bretton Woods w 1971 r., co doprowadziło do upłynnienia 
kursu marki RFN i guldena holenderskiego, a następnie kolejny jego kry-
zys w 1973 r., który doprowadził do upłynnienia kursu dolara amerykań-
skiego. Ponadto pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie po 
kryzysie naftowym w 1973 r. zaważyło na realizacji unii gospodarczej 
i walutowej. Czynniki te spowodowały, że ostatecznie kraje EWG zanie-
chały w owym czasie jego urzeczywistnienia (Oręziak 2003).

Wartym odnotowania rezultatem osiągniętym w wyniku realizacji planu 
Wernera okazał się tzw. wąż walutowy. Był to system stabilizowania kur-
sów między walutami krajów Wspólnoty, opierający się na zasadzie, że 
dopuszczalny przedział wahań kursów rynkowych wynosi ±2,25% wo-
kół kursów centralnych. W praktyce jednak funkcjonowanie tego systemu 
było dalekie od pierwotnych założeń. Skład walut, które były w jego ra-
mach stabilizowane, był zmienny. Najdłużej w systemie uczestniczyły 
waluty krajów utrzymujących silne więzi handlowe z RFN (Belgii, Danii 
i Holandii). Ponadto dość często dokonywane były zmiany kursów  
centralnych.

Wąż walutowy niezbyt skutecznie chronił przed zakłóceniami na mię-
dzynarodowym rynku walutowym. Wielokrotnie dokonywano zmian pa-
rytetów walutowych, a stabilność udało się osiągnąć tylko w przypadku 
walut najsilniejszych, związanych z marką RFN. 
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Powołanie w kwietniu 1973 r. Europejskiego Funduszu Współpracy Walu-
towej było kolejną próbą poprawy sytuacji. Głównym zadaniem Funduszu 
było decydowanie o interwencji na rynku dewizowym w walutach kra-
jów członkowskich, a także o równoważeniu sald banków centralnych 
tych krajów. Ponadto Fundusz przyjmował rezerwy walutowe krajów 
członkowskich i administrował trzema rodzajami udzielanej pomocy fi-
nansowej – bardzo krótkoterminową, krótkoterminową i średniotermino-
wą (Komar 1993). W kolejnych etapach realizacji unii gospodarczej i wa-
lutowej Fundusz miał stanowić zalążek przyszłego banku centralnego 
Wspólnoty, realizując jednolitą politykę pieniężną. Bank ten miał mieć 
wyłączne prawo do emisji waluty unii, będącej jedynym legalnym środ-
kiem płatniczym na jej terytorium. Funkcjonowanie EFWW nie przynio-
sło jednak spodziewanych wyników, gdyż nie posiadając własnych fun-
duszy, stał się tylko organem rozrachunkowym. 

Ambitne plany utworzenia unii gospodarczo-walutowej w ramach Wspól-
noty przerosły jej twórców. Zbyt trudne okazało się osiągnięcie takiej sta-
bilności kursów, która byłaby niezbędna z punktu widzenia potrzeb pro-
cesu integracyjnego. Zmiany parytetów walut krajów uczestniczących 
w tym systemie unaoczniły potrzebę bliższej współpracy walutowej. Ist-
niała świadomość, że niestabilność kursów walutowych stwarza ryzyko 
nasilenia się tendencji protekcjonistycznych w handlu między krajami 
członkowskimi. Stanowiłyby one zagrożenie dla funkcjonowania wspól-
nego rynku. Niezbędne stały się konsultacje i interwencje walutowe oraz 
koordynacja polityki gospodarczej i pieniężnej. Konieczna zatem była da-
leko idąca przemiana stosunków walutowych. Był to jeden z głównych 
czynników, który skłonił kraje Wspólnoty do poszukiwania innych roz-
wiązań. Rozwiązaniem takim stał się Europejski System Walutowy –  ESW 
(Oręziak 2003).

 2.  europejski system walutowy jako punkt 
wyjścia do dalszej integracji walutowej

W latach 70. waluty światowe, w tym także europejskie, charakteryzowa-
ły się dość dużą niestabilnością. Kraje Wspólnoty za wszelką cenę dążyły 
do ustabilizowania kursów między swoimi walutami. W tym celu 7 lipca 
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1978 r. w Bremie Rada Europejska postanowiła stworzyć Europejski Sy-
stem Walutowy – ESW, który zaczął funkcjonować 13 marca 1979 r. Zastą-
pił on uprzednio istniejący system węża walutowego, przejmując pewne 
jego elementy, a jednocześnie wprowadzając nowe (Oręziak 2003). W la-
tach 80. był on najważniejszym elementem integracji walutowej EWG. 
ESW obejmował wszystkie kraje UE (ówczesnej EWG). Jego głównym za-
daniem miało być doprowadzenie do stabilności wewnętrznej (zbliżenia, 
na możliwie niskim poziomie, stóp inflacji w poszczególnych krajach 
Wspólnoty), ustanowienie w EWG strefy stabilnych walut oraz warunków 
do harmonijnego rozwoju gospodarczego tych krajów. Funkcjonowanie 
Systemu oparte było na niżej wymienionych zasadach (Żabińska 2000):

•  stałym kursie walutowym,
•  podziale kosztów interwencji kursowych,
•  rozwoju współpracy między krajami członkowskimi.

Zasady te zostały określone na mocy porozumienia między bankami cen-
tralnymi krajów członkowskich.

Europejski System Walutowy regulował kwestie współpracy walutowej 
państw członkowskich Unii Europejskiej. W ramach ESW funkcjonwały 
następujące elementy (Żabińska 2000): 

•  Europejska Jednostka Walutowa – ECU (European Currency Unit),
•   mechanizm kursowo-interwencyjny, czyli Mechanizm Kursów Wymia-

ny Walut (ERM),
•  system kredytowy banków centralnych.

Europejska jednostka walutowa (ECU) została ustanowiona jako jeden 
z elementów ESW. W zamyśle ECU miało być łącznikiem pomiędzy Euro-
pejskim Systemem Walutowym a przyszłą unią gospodarczą i walutową, 
ze wspólnym pieniądzem w obiegu (Sokołowska 2005). Nadano mu postać 
koszyka, złożonego z określonej liczby walut krajów członkowskich. Licz-
ba jednostek poszczególnych walut wchodzących w skład ECU była usta-
lona proporcjonalnie do potencjału gospodarczego danego kraju, mierzo-
nego udziałem PKB krajów członkowskich w PKB wspólnoty jako całości 
oraz w handlu wewnątrzwspólnotowym. ECU obowiązywało od 13 mar-
ca 1979 r. (wejście w życie EWS) do końca 1998 r., gdyż z dniem 1 stycznia 
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1999 r. zostało zastąpione przez euro w relacji 1:1. Początkowo w skład 
ECU wchodziło dziewięć walut; potem włączono do niej waluty Grecji, 
Hiszpanii i Portugalii. W momencie zakończenia swego istnienia ECU 
składało się z 12 walut krajów Unii Europejskiej. Nie było w nim walut 
Austrii, Finlandii i Szwecji, bo na mocy Traktatu z Maastricht od 1994 r. 
skład ECU został zamrożony. 

tabela 1   skład koszyka walutowego ecu i waga poszczególnych walut

waluty
ilość  walut

w ecu

waga waluty w ecu (w %)

21.11.1989 8.03.1996

Marka RFN
Frank francuski
Funt brytyjski
Lir włoski
Gulden holenderski
Frank belgijski i luksemburski
Peseta hiszpańska
Korona duńska
Funt irlandzki
Eskudo portugalskie
Drachma grecka

        0,6242
        1,332
        0,08784
    151,8
        0,2198
        3,431
        6,885
        0,1976
        0,008552
        1,393
        1,44

30,09
19,00
13,00
10,16
 9,40
 7,89
 5,31
 2,45
 1,10
 0,80
 0,80

32,97
20,53
10,49
 7,59

10,37
 8,81
 4,32
 2,70
 1,05
 0,71
 0,47

Źródło: Oręziak (1991, s. 220).

Od momentu powstania ECU funkcjonowało w dwóch oddzielnych stre-
fach: oficjalnej i prywatnej. W sferze oficjalnej było:

•  miernikiem wartości walut państw należących do ESW, 
•   jednostką odniesienia przy ustaleniu kursów podstawowych wszyst-

kich walut koszyka,
•   instrumentem rozliczania i wyrównywania sald między instytucjami 

walutowymi ESW,
•   wskaźnikiem służącym do określania odchyleń kursów walutowych od 

kursu podstawowego, 
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•   środkiem obrachunkowym i płatniczym w rozliczeniach między ban-
kami centralnymi UE,

•   środkiem płatniczym przy wyrównywaniu sald bilansów płatniczych 
między krajami UE,

•  środkiem służącym gromadzeniu rezerw walutowych.

W sferze prywatnej ECU było wykorzystywane przez podmioty rynkowe, 
banki oraz inne instytucje finansowe do dokonywania różnych transak-
cji, a także przez prywatnych przedsiębiorców, ponieważ dla wielu z nich 
owa jednostka walutowa była znakomitym instrumentem zmniejszają-
cym ryzyko kursowe.

W ramach mechanizmu kursowego (ERM) przyjęto ogólną zasadę. Ustalo-
no wspólnie, że kursy rynkowe między walutami krajów członkowskich 
ESW mogą się zmieniać tylko i wyłącznie w określonych granicach wokół 
bilateralnych1 kursów centralnych. Widełki wahań zostały określone na 
poziomie ±2,5%, natomiast dla krajów słabszych ekonomicznie przewi-
dziano możliwość stosowania granic ±6,0%. Obowiązkiem banków cen-
tralnych krajów członkowskich było podejmowanie interwencji niezbęd-
nych do utrzymania kursów rynkowych w tych granicach. W efekcie 
ESW stał się systemem kursów stałych. W latach 1992–1993 nastąpił kry-
zys systemu. Spowodowany był głównie restrykcyjną polityką pieniężną 
realizowaną przez niemiecki bank centralny. W związku ze zjednocze-
niem Niemiec Bundesbank przez długi czas utrzymywał wysokie stopy 
procentowe, aby zminimalizować zagrożenie inflacyjne. Dlatego 2 sierp-
nia 1993 r. zdecydowano o rozszerzeniu granic dopuszczalnych wahań 
kursów rynkowych do ±15,0%.

Banki centralne uczestniczące w ESW miały obowiązek dokonywania in-
terwencji dewizowych, gdy kursy ich walut narodowych zbliżały się do 
górnej lub dolnej granicy. System kredytowy banków centralnych w ra-

1 Bilateralizm to system bezdewizowych rozliczeń należności i zobowiązań w handlu za-
granicznym na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych. (…) Korzystny dla 
krajów mających niewielkie rezerwy walutowe – pozwala im rozszerzyć zakres wymiany 
z zagranicą. Jego wadą jest ograniczenie wymiany do możliwości kraju słabszego ekono- 
micznie ze względu na dążenie do zrównoważenia bilansu płatniczego. W razie wystąpienia 
różnicy między należnościami a zobowiązaniami kraje mogą udzielać sobie krótkotermi-
nowych kredytów spłacanych towarami lub dokonywać rozliczeń w walucie światowej. 
Definicja zaczerpnięta z: Głuchowski (2001, s. 38–39).
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mach ESW służył do utrzymywania wahań kursów walut w granicach 
ustalonych w mechanizmie kursowym. Każdy bank centralny kraju 
członkowskiego ESW zobowiązany był do kupna lub sprzedaży waluty 
partnera w celu zapobiegnięcia przekroczeniu bilateralnej granicy wahań 
kursowych. Zakup i sprzedaż walut krajów EWG w celach interwencyj-
nych były notowane w ECU na kontach Europejskiego Funduszu Współ-
pracy Walutowej (EFWW). Banki centralne krajów członkowskich ESW 
przekazały do EFWW 20% swoich rezerw walutowych w dolarach i 20% 
rezerw złota, zachowały jednak w stosunku do nich prawo własności. 
Zdeponowane dolary i złoto były jednolicie wycenione. Dzięki takiemu 
zabezpieczeniu w złocie i dolarach ECU miało mocną pozycję jako jednost-
ka rozrachunkowa i walutowa. Fundusz miał stanowić podstawę późniejsze-
go wspólnego banku centralnego.

Europejski System Walutowy sprawdził się w działaniu. Jest uznawany za 
istotny etap w procesie budowy UGW. Kraje EWG pozytywnie oceniały skutki 
jego funkcjonowania. Nastąpiła przez to większa zbieżność polityki waluto-
wej poszczególnych krajów, co w rezultacie doprowadziło do znacznej stabili-
zacji wahań kursów walut krajów uczestniczących w ESW. Zacieśniła się 
współpraca walutowa krajów członkowskich. Europejski System Walutowy 
umocnił pozycję krajów EWG w międzynarodowym systemie walutowym 
i w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Doświadczenia uzyska-
ne w ramach funkcjonowania ESW oraz stabilizacja wahań kursowych stano-
wiły punkt wyjścia pogłębienia integracji na drodze do unii walutowej.

 3.  główne zasady funkcjonowania unii 
gospodarczej i walutowej

Tworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej było ogromnym wyzwaniem 
dla Wspólnot Europejskich. Mocą Traktatu z Maastricht z 1992 r. Europej-
ska Wspólnota Gospodarcza została przekształcona we Wspólnotę Euro-
pejską, która razem z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej, zwaną Euratomem, składa się na Unię  
Europejską (UE). Już wtedy postanowiono, że od stycznia 1999 r. zacznie 
funkcjonować unia walutowa, tzn. że wchodzące w jej skład kraje będą 
się posługiwać jedną, wspólną walutą.
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U podstaw traktatu leżą motywy zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. 
Z politycznego punktu widzenia celem było znalezienie rozwiązania, któ-
re bezpiecznie i trwale zacieśniłoby współpracę między krajami konty-
nentu europejskiego. Przynależność do obszaru jednowalutowego miała 
być sposobem na nierozerwalne powiązanie ze sobą państw Europy Za-
chodniej (Oręziak 1998). Równie istotną rolę odegrały czynniki ekono-
miczne. Podjęcie decyzji o ukończeniu do końca 1992 r. tworzenia jedno-
litego rynku wewnętrznego Wspólnoty stanowiło bardzo silny bodziec 
ekonomiczny do intensyfikacji procesu integracyjnego w sferze waluto-
wej. Jednolity rynek oznaczał swobodę przepływu kapitału, towarów 
i usług między krajami członkowskimi. Aby jednak mógł sprawnie funk-
cjonować, konieczne były prawno-instytucjonalne dostosowania w kwe-
stii pieniężnej. Poszukiwanym rozwiązaniem miało być utworzenie unii 
gospodarczej i walutowej między członkami UE.

Niezmiernie istotną rolę w określeniu kształtu przyszłej unii gospodar-
czej i walutowej odegrały prace Komitetu Delorsa2. W skład Komitetu 
wchodzili  gubernatorzy banków centralnych krajów Wspólnoty oraz nie-
zależni eksperci, a jego głównym zadaniem było opracowanie programu 
unii gospodarczej i walutowej. Opublikowany w kwietniu 1989 r. Raport 
Delorsa zawierał propozycje opracowane przez Komitet. 

W Raporcie przedstawiono podstawowe założenia Unii Gospodarczej 
i Walutowej traktowanej jako dwuelementowa całość, uzasadniono po-
trzebę jej ustanowienia, a także dokładnie zdefiniowano poszczególne 
etapy jej tworzenia. Według Raportu istotą UGW są: zupełna swoboda 
przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz nieodwołalne zamrożenie 
kursów walut krajowych wobec siebie, a w końcu jednolita waluta. Doku-
ment ten określił unię walutową jako obszar, w którym polityka makro-
ekonomiczna jest formułowana i prowadzona wspólnie, w celu osiągnię-
cia korzyści dla Wspólnoty i jej członków. Ich osiągnięcie zakłada 
w szczególności prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej oraz wymaga 
dużej zbieżności polityki gospodarczej, w szczególności pod względem 
fiskalnym. Autorzy Raportu podkreślili, że Unia Gospodarcza i Walutowa 
będzie w istocie końcowym rezultatem procesu stopniowej integracji go-
spodarczej (Nowak-Far 2001).

2 Komitet Delorsa – od nazwiska Jacquesa Delorsa, przewodniczącego Komisji Wspólnot  
Europejskich.
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Najistotniejsze czynniki, które przesądziły o wzmożeniu wysiłków na 
rzecz budowy Unii Gospodarczej i Walutowej, to (Zawojska 2000):

•  ułatwienia handlu towarami i usługami w ramach Jednolitego Rynku, 
•   poprawa konkurencyjności Wspólnoty w stosunku do USA i Japonii, 
•   ułatwienia przepływu kapitału między państwami członkowskimi oraz 

zapobieżenie spekulacjom walutami, 
•   polepszenie koordynacji polityki gospodarczej i walutowej w krajach 

Wspólnoty, 
•   umożliwienie wszystkim krajom członkowskim udziału w kształtowa-

niu polityki monetarnej w ramach Wspólnot, 
•   nadanie Unii Europejskiej nowej tożsamości gospodarczej i politycznej, 

przede wszystkim wobec zjednoczenia Niemiec oraz upadku systemu 
komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Strategiczne cele makroekonomiczne obejmują:
•  ograniczanie poziomu inflacji, 
•  stymulowanie wzrostu gospodarczego, 
•   stworzenie narzędzi umożliwiających elastyczne reagowanie na nega-

tywne tendencje pojawiające się na światowych rynkach finansowych.
 
Raport Delorsa stanowił podstawę negocjacji między krajami Wspólnoty, 
toczących się w 1991 r. w trakcie Konferencji Międzynarodowej w spra-
wie UGW. Towarzyszyła temu również Konferencja Międzynarodowa 
w sprawie unii politycznej. Obie Konferencje były ze sobą ściśle związa-
ne, ponieważ utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej wymagało stwo-
rzenia nowej instytucji o ogromnych uprawnieniach – Europejskiego 
Banku Centralnego (Oręziak 1998).

Skutkiem negocjacji było zatwierdzenie przez Radę Europejską traktatu  
o Unii Europejskiej, w grudniu 1991 r. w Maastricht. Traktat został podpi-
sany 7 lutego 1992 r., a zaczął obowiązywać 1 listopada 1993 r. Dokument 
ten był podstawą prawną powstania Unii Gospodarczej i Walutowej. Prze-
widywał, że droga do UGW ma trwać od 8 do 10 lat. Miało to nastąpić 
w trzech etapach:

1.  Etap pierwszy trwał od 1 lipca 1990 r. do 31 grudnia 1993 r. (a więc za-
czął się jeszcze przed uchwaleniem Traktatu z Maastricht). Jego celem 
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było utworzenie wspólnego obszaru finansowego w wyniku liberaliza-
cji przepływu kapitału. Kraje członkowskie miały podejmować wysiłki 
w celu osiągnięcia większego zbliżenia makroekonomicznego. Wzmoc-
niono także koordynację ich polityki ekonomicznej, a w szczególności 
pieniężnej, w ramach istniejących struktur instytucjonalnych. Obejmo-
wał on również włączenie możliwie największej liczby członków ESW 
do mechanizmu interwencji walutowych oraz realizację założeń Wspól-
nego Rynku Wewnętrznego. Można było także zaobserwować stopnio-
we zwiększanie autonomii narodowych banków centralnych w celu 
zminimalizowania ich zależności od krajowych organów władzy wy-
konawczej (by w rezultacie, w kolejnych etapach, doprowadzić do cał-
kowitej autonomii).

2.  Drugi etap, określany jako okres przejścia do ostatniej fazy, rozpoczął 
się 1 stycznia 1994 r. i miał na celu stworzenie instytucjonalnych pod-
staw funkcjonowania unii walutowej. Decyzją Rady Europejskiej powo-
łany został w tym celu Europejski Instytut Monetarny – EIM (European 
Monetary Institute)3, który stał się zalążkiem Europejskiego Banku 
Centralnego. Do jego zadań należały4:

    •  umacnianie współpracy między narodowymi bankami centralnymi,
    •   koordynacja polityki pieniężnej państw członkowskich w celu zapew-

nienia stabilności cen,
    •  koordynacja polityki walutowej państw członkowskich,  
    •  kontrola funkcjonowania Europejskiego Systemu Walutowego,
    •   udzielanie konsultacji w zakresie zagadnień podlegających kompe-

tencjom narodowych banków centralnych, wpływających na stabil-
ność instytucji finansowych i rynków finansowych,

    •   przejęcie zadań Funduszu Europejskiego Współpracy Walutowej, 
który uległ rozwiązaniu; procedury likwidacyjne są określone w Statu-
cie EIM,

    • prowadzenie przygotowań do wprowadzenia wspólnego pieniądza.

Najpóźniej do 31 grudnia 1996 r. EIM miał określić ramy prawne, organi-
zacyjne i logistyczne ESBC, konieczne do wykonywania jego zadań 
w trzecim etapie, zgodnie z zasadami gospodarki otwartego rynku i wol-

3 Używa się także nazwy: Europejski Instytut Walutowy (EIW).
4 Art. 109f Traktatu z Maastricht: www.ukie.gov.pl.
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nej konkurencji. Zgodnie z art. 4 Statutu EIM5 miał przygotować instru-
menty i procedury konieczne do prowadzenia jednolitej polityki waluto-
wej w trzecim etapie oraz wspierać – w razie potrzeby – harmonizację 
reguł i praktyk gromadzenia, zbierania i udostępniania statystyk w dzie-
dzinach należących do jego kompetencji. EIM miał także przygotować za-
sady operacji, które miały zostać podjęte przez narodowe banki centralne 
w ramach ESBC, a także nadzorować techniczne przygotowanie bankno-
tów ECU.

W tym etapie zniesiono kontrolę wymienialności walut. Pogłębiła się tak-
że współpraca pomiędzy bankami centralnymi państw członkowskich 
UE. Realizacja kryteriów konwergencji umożliwiła uzyskanie większej 
spójności gospodarek krajów Unii Europejskiej. Dokonano też kwalifikacji 
krajów członkowskich, co pozwoliło przejść do III etapu UGW.

3.  Trzeci etap rozpoczął się 1 stycznia 1999 r. i polegał na nieodwracal-
nym usztywnieniu kursu walutowego krajów członkowskich wobec 
siebie, wprowadzeniu euro (które w relacji 1:1 zastąpiło ECU), a także 
realizacji wspólnej polityki pieniężnej przez Europejski System Ban-
ków Centralnych, który w pełni przejął rolę określoną w Traktacie. Bez-
względnie zaczęły także obowiązywać przepisy dotyczące koordynacji 
polityki budżetowej i makroekonomicznej (Latoszek 2007).

Traktat z Maastricht nakazuje wszystkim krajom Unii Europejskiej trakto-
wać politykę walutową (kursową) jako sferę ich wspólnego interesu. Podsta-
wowym instrumentem stabilizacji kursów walutowych, obejmującym nie 
tylko kraje wchodzące w skład unii monetarnej, ale wszystkie kraje Unii Eu-
ropejskiej, jest mechanizm kursowy ERM II6, który zastąpił w tej funkcji swo-
jego poprzednika ERM, stanowiącego jeden z trzech elementów konstruują-
cych Europejski System Walutowy. W przeciwieństwie do systemu 
walutowego ERM jego następca – ERM II – nie opiera się na wielostronnych 
powiązaniach walutowych między wszystkim krajami członkowskimi, ale 
na powiązaniach bilateralnych pomiędzy euro a poszczególnymi walutami 
państw członkowskich Unii. ERM II funkcjonuje według  następujących za-
sad (Nowak-Far 2001):

5 Statut Europejskiego Instytutu Walutowego, www.ukie.gov.pl.
6 Exchange Rate Mechanism II.
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a)  uczestnictwo w mechanizmie ma być dobrowolne i otwarte dla 
wszystkich,

b)  centralny kurs referencyjny danej waluty ma być określony w stosunku 
do euro,

c)   standardowa marża wahań w stosunku do kursu centralnego ma wyno-
sić ±15%, chociaż  z inicjatywy danego państwa spoza sfery euro i na 
podstawie stosownej decyzji EBC może być zawężona,

d)  zarówno kursy centralne, jak i standardowe marże wahań mają być 
ustalone na podstawie jednomyślnej decyzji właściwych ministrów 
krajów, które zostaną zakwalifikowane do trzeciego etapu UGW, EBC oraz 
właściwych ministrów i prezesów banków centralnych państw spoza tej 
strefy,

e)  każdy z uczestników ERM II ma prawo do zainicjowania poufnej proce-
dury zmiany kursów centralnych,

f)  interwencje międzymarżowe mają być automatyczne i nieograniczone 
oraz mają być wsparte możliwością korzystania z instrumentów bardzo 
krótkoterminowego finansowania,

g)  poszczególne banki centralne mogą zawieszać interwencje, gdyby były 
sprzeczne z ich podstawowym celem, ale decydując się na to, muszą 
brać pod uwagę także wiarygodność funkcjonowania ERM II (BRE 
Bank-CASE 2006).

Szczegółowy proces powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej przed-
stawia tabela 2. 

 4.  ekonomiczne warunki członkostwa  
– kryteria konwerGencji

Dla wszystkie państw członkowskich UE uczestnictwo w obszarze jedno-
walutowym jest przywilejem i zarazem obowiązkiem. Zgodnie z postano-
wieniami protokołów załączonych do Traktatu z Maastricht zwolnienie 
z tego obowiązku uzyskały tylko dwa kraje: Dania i Wielka Brytania. Kraje 
te wynegocjowały sobie prawo wyboru, czy chcą uczestniczyć w obszarze 
euro, czy nie – tzw. klauzula opt-out (Kowalewski 2001). Pozostałe kraje, 
chcące znaleźć się w gronie członków Unii Gospodarczej i Walutowej, mu-
szą spełnić pewne kryteria ekonomiczne przedstawione w załączniku do 
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tabela 2  droga do unii gospodarczej i walutowej

data etapy

1 9 maja 1950 r.

Deklaracja Robera Schumana, francuskiego ministra spraw 
zagranicznych, zawierająca plan uzależnienia niemieckiego sektora 
węgla i stali od ponadnarodowej administracji w celu 
zagwarantowania pokoju w Europie. Inicjatorem przedsięwzięcia był 
przewodniczący francuskiej Krajowej Organizacji Planowania – Jean 
Monnet.

2 wrzesień 1950 r.

Utworzono Europejską Unię Płatniczą, która funkcjonowała do 1958 r. 
Należało do niej 15 państw europejskich – członków Organizacji 
Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Celem było dokonywanie 
rozliczeń między krajami członkowskimi za pośrednictwem Banku 
Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, za pomocą jednostki 
rozrachunkowej. Jej parytet był równy parytetowi dolara USA. Waluty 
krajów europejskich nie były wtedy jeszcze wymienialne (poza 
częściową wymienialnością walut Wielkiej Brytanii i RFN).

3 grudzień 1958 r.

Europejską Unię Płatniczą zastępuje Europejski Układ Walutowy, 
istniejący do 1972 r. Wraz z wejściem w życie tego Układu 
wprowadzono wymienialność walut zachodnioeuropejskich. Celem 
Układu były liberalizacja rozliczeń w handlu międzynarodowym i 
utrzymywanie stabilności walutowej.

4 1962 r.

Memorandum Marjolina, przewidujące konieczność powołania 
Komitetu Gubernatorów Banków Centralnych EWG. Komitet ma 
koordynować politykę walutową krajów członkowskich. 
W Memorandum stwierdzono, że po okresie przejściowym konieczne 
będzie wyznaczenie stałych kursów wymiany walut państw 
członkowskich EWG (wówczas sześciu) w celu ograniczenia zakresu 
ich wahań.

5 1964 r. Powołanie Komitetu Gubernatorów, odpowiadającego za spójność 
narodowej polityki pieniężnej prowadzonej przez państwa EWG.

6 1969 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej R. Barre opracowuje plan 
harmonizacji polityki gospodarczej i walutowej (tzw. Pierwszy Plan 
Barre’a). Dotyczył on przygotowania etapowego planu tworzenia unii 
gospodarczej i walutowej.
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7 grudzień 1969 r.

Szczyt w Hadze - przywódcy państw członkowskich EWG spotykają 
się w celu omówienia tez planu Barre’a. Na szczycie podjęto decyzję  
o wprowadzeniu w życie większości rozwiązań zalecanych przez 
Barre’a. Przywódcy Wspólnoty wyznaczają zespół, na czele którego 
stanął premier Luksemburga Pierre Werner, mający za zadanie 
prowadzenie dalszych studiów dotyczących tworzenia unii 
gospodarczej i walutowej. 

8 1970 r.

Powołanie grupy ekspertów, którzy w ramach komitetu kierowanego 
przez Pierre Wernera (premiera Luksemburga) przygotowują tzw. 
Raport Wernera w sprawie sukcesywnego wprowadzania w życie unii 
gospodarczej i walutowej. Raport zostaje przyjęty przez Radę w 1971 
r. Jego realizacja została jednak wstrzymana (m.in. z powodu kryzysu 
walutowego wewnątrz systemu z Bretton Woods w końcu lat 60. oraz 
kryzysu naftowego z połowy lat 70.).

9 marzec 1972 r.

Utworzenie „węża w tunelu” (mechanizmu wahań kursów walut). 
Sześć państw członkowskich postanawia ograniczyć przedział wahań 
kursów swoich walut narodowych do 2,25% („wąż”), a w stosunku do 
dolara amerykańskiego do 4,5% („tunel”). Wąż był więc linią wahań 
walut krajów WE, a tunel przedziałem wahań tych walut w stosunku 
do dolara i innych walut. Tylko Niemcy, kraje Beneluksu i Dania zdołały 
utrzymać kurs swoich walut w „wężu”.

10 marzec 1973 r.

Upadek systemu z Bretton Woods sprawił, że powstaje system węża 
walutowego bez tunelu. Wzajemne kursy walut europejskich 
należących do systemu muszą się w nim poruszać w granicach 
±2,25%, jednak mogą swobodnie wahać się względem walut 
pozostających poza systemem. Tym samym europejski „wąż” 
stanowił najważniejszą strefę zachowującą kursy sztywne w świecie, 
w którym od 1973 r. dominowały kursy płynne. Ekonomiczne 
znaczenie „węża” było jednak niewielkie z powodu jego niestabilności 
związanej z częstymi zmianami w składzie krajów należących do 
systemu. Ostatecznie z powodu nieprzystąpienia do systemu Wielkiej 
Brytanii oraz wystąpienia zeń Francji „wąż” pozostał mechanizmem 
wiążącym kursy walut małych krajów europejskich z marką 
niemiecką.

11 1973 r.

Założenie Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej w ramach 
pierwszej próby osiągnięcia przez Wspólnotę unii walutowej. Działał 
on do połowy lat 70. Ponowił aktywność w 1979 r. wraz z wprowadze-
niem ECU – europejskiej jednostki walutowej. Uczestniczące w nim 
państwa zobowiązane były wpłacić do Funduszu 20% swoich rezerw 
w złocie i 20% swoich rezerw dolarowych, otrzymując w zamian ECU.
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12 marzec 1979 r.
Wszedł  w życie Europejski System Walutowy, którego zadaniem było 
zapewnienie stabilności walut państw członkowskich Wspólnoty.  
W ramach ESW powstało ECU.

13 1985 r.

Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego, przewidującego m.in. 
wprowadzenie Jednolitego Rynku do końca 1992 r. Wraz  
z uprawomocnieniem się Aktu w 1987 r. ESW został włączony do 
struktur Wspólnot – wcześniej jego podstawy prawne miały swoje 
źródło zarówno w regulacjach wspólnotowych, jak i w regulacjach 
poszczególnych krajów.

14 czerwiec 1988 r.

Rada Europejska w Hanowerze powołuje Komitet, który pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delorsa 
ma opracować szczegóły dochodzenia do unii gospodarczej i 
walutowej. Raport ukazał się w następnym roku.

15 12 kwietnia 1989 r.

Przyjęcie przez Radę Europejską w Madrycie Raportu Delorsa, 
prezentującego inicjatywę utworzenia unii gospodarczej i walutowej 
w trzech etapach. Rozpoczęcie pierwszego z nich zaplanowano  
na połowę 1990 r.; drugiego – na 1 stycznia 1994 r. Trzeci etap miał 
być wprowadzony po 1 stycznia 1996 r., ale nie później niż 1 stycznia 
1999 r.

16 26–27  
czerwca 1989 r.

Rada Europejska na szczycie w Madrycie akceptuje Raport Delorsa 
jako strategię dla UGW i decyduje o rozpoczęciu I etapu tworzenia 
UGW 1 lipca 1990 r.

17 1 lipca 1990 r. Rozpoczyna się pierwszy etap tworzenia Unii Gospodarczej 
i Walutowej.

18 1991 r. W Rzymie rozpoczyna się konferencja międzyrządowa dotycząca 
utworzenia unii gospodarczej i walutowej oraz unii politycznej.

19 7 lutego 1992 r. Podczas szczytu w Maastricht przywódcy państw Wspólnot 
Europejskich podejmują decyzję o utworzeniu Unii Europejskiej.

20 1 stycznia 1994 r.
Rozpoczyna się drugi etap UGW. Zlikwidowano Europejski Fundusz 
Współpracy Walutowej. W jego miejsce powołano Europejski Instytut 
Walutowy, który był poprzednikiem Europejskiego Banku Centralnego.

21 15–16  
grudnia 1995 r.

W Madrycie przywódcy UE zadecydowali o wprowadzeniu 1 stycznia 
1999 r. wspólnej waluty zjednoczonej Europy.

22 grudzień 1996 r.

Rada Europejska w Dublinie przyjmuje Pakt Stabilności i Wzrostu, 
którego zadaniem jest m.in. zdyscyplinowanie rządów w zakresie 
polityki budżetowej. Rada Europejska przyjmuje projekty banknotów 
euro.

23 1997 r. Rada Europejska podpisuje Traktat Amsterdamski (wszedł w życie  
w maju 1999 r.)
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Traktatu. Kryteria konwergencji z Maastricht, zwane również kryteriami 
zbieżności (convergence criteria), stanowią, że (Żabińska 2000):

•   stopa inflacji nie może przekroczyć więcej niż o 1,5 punktu procento-
wego średniego poziomu cen obliczonego dla trzech państw członkow-
skich Unii Europejskiej o najniższej inflacji,

•   zadłużenie sektora publicznego (dług publiczny) nie może być większe 
niż 60% PKB,

•   deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% produktu krajowego brutto (PKB),
•   długookresowe stopy procentowe w ostatnich dwóch latach nie mogą 

przekroczyć więcej niż o 2 punkty procentowe średniej długookresowej 
stopy procentowej w trzech krajach członkowskich UE, które osiągnęły 
najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilności cen,

24 1997 r. Rada Europejska akceptuje projekty monet euro.

25 marzec 1998 r.
Komisja Europejska rekomenduje 11 krajów, które spełniły kryteria 
zbieżności, a w kwietniu Parlament Europejski przyjmuje propozycję 
Komisji.

26 1–3 maja 1998 r.

Szczyt przywódców państw UE w Brukseli – zakwalifikowanie krajów 
uczestniczących w UGW, określenie nieodwołalnych wzajemnych 
kursów wymiany między walutami państw tworzących UGW, 
powołanie statutowych władz Europejskiego Banku Centralnego.

27 31 grudnia 1998 r. Ustalenie sztywnych kursów walutowych między euro a walutami 
państw uczestniczących w UGW.

28 lipiec 1998 r. Następuje formalna inauguracja działalności Europejskiego Banku 
Centralnego.

29 1 styczeń 1999 r. Rozpoczyna się realizacja trzeciego etapu UGW.

30 styczeń 2002 r. Wprowadzenie banknotów i monet euro do obiegu gotówkowego, 
rozpoczęcie wycofywania walut narodowych z obiegu. 

31 lipiec 2002 r. Zakończenie procesów dostosowawczych, euro jedynym środkiem 
płatniczym na obszarze UGW.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zawojska (2000. s. 53–55).
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•   stabilizacja kursów walutowych powinna mieć miejsce przez co naj-
mniej dwa lata poprzedzające przejście do trzeciego etapu (udział w me-
chanizmie kursowym ESW).

Kryteria te spełniły: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Ho-
landia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy. Do UGW 
nie weszły cztery kraje członkowskie UE: Wielka Brytania i Dania – prze-
ciwne temu, aby ich waluty narodowe zostały zastąpione przez euro – oraz 
Szwecja i Grecja, które wówczas nie spełniały kryteriów zbieżności. Ta 
ostatnia została dwunastym członkiem UGW 1 stycznia 2001 r.

Pierwsze kryterium konwergencji dotyczy inflacji. Wynika ono z tego, że 
stabilność cen jest niezbędnym warunkiem trwałego wzrostu gospodar-
czego oraz związanego z tym dobrobytu społecznego. Niestabilność cen 
spowalnia tempo wzrostu PKB. Inflacja zniechęca do oszczędzania, po-
woduje spadek siły nabywczej pieniądza oraz wzrost rynkowych stóp pro-
centowych. Stabilne ceny ograniczają ryzyko konfliktów społecznych. 
Pozwalają także uniknąć negatywnych skutków inflacji.

Spełnienie kryterium stabilności cen wskazuje, że  dany kraj jest w stanie 
funkcjonować w obszarze nastawionym na jak najniższą inflację. Pozwala 
oczekiwać, że może sobie radzić z problemami społecznymi, pojawiający-
mi się na ogół wskutek zwalczania inflacji, a szczególnie z możliwym 
większym niż uprzednio bezrobociem (Oręziak 2003).

Kolejne dwa kryteria dotyczą długu publicznego i deficytu budżetowego. 
Są to kryteria fiskalne. W literaturze przedmiotu nie uzasadniono, dlacze-
go wybrano taki poziom wskaźników. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że te wielkości referencyjne zostały określone intuicyjnie, na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń i wizji pożądanego stanu finansów pub-
licznych (Nowak-Far 2005). 

Duże zadłużenie może osłabić wspólną walutę, a nadmierne zapożyczanie 
się państwa na rynku mogłoby spowodować wzrost stóp procentowych. 
Nadmierny deficyt prowadzi także do narastania długu publicznego oraz 
związanych z tym koszów obsługi tego długu. Rząd może podnieść podat-
ki, co oprócz niezadowolenia społecznego prowadzi do wzrostu rynko-
wych stóp procentowych.
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Czwarte kryterium dotyczy długoterminowych stóp procentowych. „Sto-
py procentowe są swego rodzaju odbiciem opinii uczestników rynku na 
temat sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów, a w szczególności 
trwałości osiągniętych przez nich wyników ekonomicznych w dziedzinie 
stabilności cen i finansów publicznych. Im mniejsze są różnice między 
stopami występującymi w poszczególnych krajach, tym bardziej jest zbli-
żona ich sytuacja gospodarcza” (Oręziak 2003).

Poziom długoterminowych stóp procentowych zależy od oczekiwanej 
stopy inflacji i premii ryzyka, zdeterminowanej stanem finansów pub-
licznych, przewidywanymi zmianami kursów walutowych oraz nie-
pewnością związaną z przyszłymi poziomami inflacji i kursu waluto-
wego. Liberalizacja rynków kapitałowych w UE spowodowała 
wyrównywanie się długoterminowych realnych stóp procentowych. 
Zróżnicowanie poziomu nominalnych stóp procentowych jest więc od-
zwierciedleniem dokonanej przez rynki finansowe oceny perspektyw 
każdego państwa członkowskiego w dziedzinie inflacji, uzdrowienia 
finansów publicznych i stabilności kursu walutowego.

Ostatnie kryterium mówi o stabilizacji kursów walutowych i udziale 
w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego. Kraj, 
który spełnił ten warunek, dowiódł, że osiągnął stabilność walutową 
dzięki prowadzeniu skutecznej antyinflacyjnej polityki pieniężnej. Ma on 
zdrowe finanse publiczne, a kurs waluty tego kraju utrzymuje się na sta-
łym poziomie wobec pozostałych walut systemu, zbliżonym do bilateral-
nych kursów centralnych. Kryterium to służyło także do oceny, czy dany 
kraj jest gotów do usztywnienia kursu jego waluty wobec walut innych 
krajów UE i czy waluta ta może zostać zastąpiona przez euro.

Sprostanie tym kryteriom jest z jednej strony warunkiem, z drugiej nato-
miast wymierną korzyścią. Oznacza bowiem włączenie Polski w struktu-
ry gospodarcze UE, a tym samym zdrową i stabilną gospodarkę.

W procesie dostosowywania się krajów UE do wymogów UGW duże 
znaczenie ma również zmiana statusów banków centralnych niektó-
rych państw. Według postanowień Traktatu z Maastricht istnieje obo-
wiązek nadania autonomii bankom centralnym w krajach, w których 
były one dotychczas podporządkowane rządowi. Niezależność banków 
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centralnych uważana jest często za szósty warunek udziału w UGW 
(Oręziak 1998).

Analiza konwergencji prawnej państw członkowskich objętych derogacją 
ma na celu ułatwienie Radzie UE podjęcia decyzji o tym, które kraje speł-
niają warunki konieczne do przyjęcia wspólnej waluty. Kryterium zgod-
ności legislacyjnej obejmuje przede wszystkim (Ministerstwo Finansów 
2005, s. 14):
•   niezależność instytucjonalną, finansową, funkcjonalną i personalną 

banku centralnego (art. 108 TWE),
•   zapewnienie przez kraj członkowski zgodności legislacji krajowej z TWE 

oraz statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC)  
i Europejskiego Banku Centralnego (art. 109 TWE),

•   spójność celów banku centralnego z celami sformułowanymi w art. 
105(1) TWE i art. 2 statutu ESBC i EBC.

Na pojęcie niezależności banku centralnego składa się kilka jej rodzajów. 
Oceniane osobno stanowią miarę stopnia zbieżności ustawodawstwa 
państw członkowskich objętych derogacją, Traktatem i statutem.

Niezależność funkcjonalna. Niezależność banku centralnego nie jest ce-
lem samym w sobie, lecz środkiem do osiągnięcia celu, który powinien 
być jasno określony i nadrzędny względem innych. Niezależność funkcjo-
nalna wymaga, aby główny cel krajowych banków centralnych był okre-
ślony w sposób jednoznaczny i prawnie nienaruszalny i był w pełni zgod-
ny z podstawowym celem określonym w Traktacie, a mianowicie 
z zapewnieniem stabilności cen. Służy temu zapewnienie krajowemu 
bankowi centralnemu środków i instrumentów niezbędnych do osiągnię-
cia wspomnianego celu w sposób niezależny od innych organów władzy. 
Określony w Traktacie wymóg niezależności banku centralnego jest od-
zwierciedleniem powszechnie przyjętego poglądu, że głównemu celowi 
utrzymania stabilności cen najlepiej służy w pełni niezależna instytucja, 
której mandat został precyzyjnie zdefiniowany. Niezależność banku cen-
tralnego jest przy tym w pełni zgodna z odpowiedzialnością ponoszoną 
przez bank centralny za podejmowane decyzje – odpowiedzialność ta jest 
ważnym czynnikiem umacniającym zaufanie do niezależnego statusu 
krajowych banków centralnych. Pociąga to też za sobą jawność oraz dia-
log ze stronami trzecimi (EBC 2006b, s. 32).
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Niezależność instytucjonalna. W zakresie zadań związanych z uczestni-
ctwem w ESBC zabrania się krajowym bankom centralnym zwracać się 
o wydanie dyspozycji lub przyjmować je od rządów, organów wspólnoto-
wych lub innych organów. Co więcej, rządy krajów członkowskich, orga-
ny i instytucje wspólnotowe nie mają prawa wywierać na krajowe banki 
centralne presji bądź wpływu. Mogłoby to naruszyć niezależność banku 
centralnego i stąd prawne ograniczenia. 

W zakresie zadań związanych z uczestnictwem w ESBC obowiązuje też:

•   zakaz zatwierdzania, zawieszania, anulowania bądź odraczania decyzji 
przez strony trzecie;

•   zakaz podważania decyzji ze względów prawnych – tylko niezawisłe 
sądy mają do tego prawo; chodzi tu o wyeliminowanie możliwości inge-
rencji organów politycznych w procesy decyzyjne;

•   zakaz uczestnictwa przedstawicieli stron trzecich w organach decyzyj-
nych krajowych banków centralnych z prawem głosu;

•   zakaz zasięgania ex ante opinii stron trzecich.

Niezależność personalna. Musi zostać zapewniona stabilność sprawowa-
nia urzędu przez wszystkich członków zasiadających w organach decyzyj-
nych krajowych banków centralnych. Prezes jest powoływany na co najmniej 
pięcioletnią kadencję i w ciągu tych pięciu lat nie może zostać usunięty ze 
stanowiska, chyba że podstawy zwolnienia są takie same jak w art. 14  
ust. 2 statutu.

Członkostwo w organie decyzyjnym zaangażowanym w realizację zadań 
związanych z uczestnictwem w ESBC zasadniczo wyklucza pełnienie in-
nych funkcji mogących powodować konflikt interesów (EBC 2006b, s. 37).

Niezależność finansowa. Krajowy bank centralny, aby mógł w pełni reali-
zować swój mandat, wykonywać powierzone mu zadania w ramach ESBC, 
a także prowadzić bieżącą działalność w kraju, musi mieć autonomię ko-
rzystania z wystarczających środków finansowych. Państwo członkow-
skie jest zobowiązane do zapewnienia odpowiednich zasobów finanso-
wych. Zasada niezależności finansowej ma, zgodnie ze wspomnianymi 
postanowieniami, umożliwić krajowemu bankowi centralnemu realizację 
jego funkcji w sposób nienaruszony (EBC 2006b, s. 38).
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Niezależność finansowa to także: przyjmowanie budżetu, przygotowywa-
nie sprawozdań finansowych, podział zysku, kapitał, rezerwy finansowe. 
Na powyższe elementy nie powinny oddziaływać podmioty trzecie, chy-
ba że nie ma to negatywnego wpływu na wypełnianie zadań związanych 
z uczestnictwem w ESBC.

Art. 109 TWE wymaga od krajów członkowskich zgodności legislacji kra-
jowej z TWE i statutem ESBC. Obowiązkiem kraju jest także dążenie do 
eliminacji niespójności w celu osiągnięcia pożądanego stopnia integracji 
krajowych banków centralnych z ESBC. Sprawą priorytetową jest zunifi-
kowanie kwestii niezależności krajowych banków centralnych oraz ich 
integralność z ESBC. Oczywiście przewidziane i dopuszczalne są pewne 
różnice regulacyjne, pozwalające bankom centralnym spełniać funkcje 
odmienne od wspomnianych w statucie, ale tylko w takim zakresie, w ja-
kim nie kolidują z celami i zadaniami ESBC.

Istotną kwestią są zasady poufności i obowiązek dochowania tajemnicy 
służbowej przez personel krajowych banków centralnych. Podobne zapi-
sy powinny się znaleźć w statutach krajowych banków centralnych lub 
zostać uregulowane przez ustawodawstwo  danego kraju.

Istnieje również zasada zakazu finansowania ze środków banku central-
nego, a oznacza to, że krajowy bank centralny nie może udzielać pożyczek 
(np. na pokrycie deficytu budżetowego) organom bądź instytucjom szczeb-
la krajowego lub wspólnotowego. 

 5.  kraje zakwalifikowane do udziału w unii 
gospodarczej i walutowej

Utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, a tym samym wprowadzenie 
jednolitej waluty wymagało przede wszystkim zbliżenia warunków eko-
nomicznych w zakresie stabilności cen, kursów walutowych, sytuacji na 
rynkach finansowych i finansów publicznych. Są to postanowienia Trak-
tatu z Maastricht, stanowiące, że do Unii mogą się przyłączyć wyłącznie 
te państwa, które wypełnią warunki spójności gospodarczej. Państwa, któ-
rym nie udało się spełnić wyżej wymienionych kryteriów, będą mogły 
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przystąpić do Unii Gospodarczej i Walutowej po odpowiedniej poprawie 
wskaźników ekonomicznych. Idea integracji z różnymi prędkościami 
oznacza więc, że poszczególne kraje członkowskie UE dążą do tych sa-
mych celów z różnymi prędkościami, zależnymi od ich woli i możliwości 
(EBC 2006b, s. 291).

Punktem wyjścia były kryteria konwergencji, gdyż pozwalały one na oce-
nę osiągniętej zbieżności polityki stabilizacyjnej realizowanej przez po-
szczególne kraje. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w 1998 r. Rada Euro-
pejska zakwalifikowała państwa UE do Europejskiej Unii Gospodarczej 
i Walutowej. 

Wymogiem członkostwa w trzecim etapie UGW było osiągnięcie wysokie-
go stopnia stabilności cenowej, przy uwzględnieniu trwałej konwersji 
wskaźnika inflacji. W dziedzinie stabilności cen osiągnięto istotny postęp 
na obszarze całej Unii Europejskiej (tabela 3). 

tabela 3  konwergencja inflacji

kraj 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Belgia 3,5 3,2 2,4 2,8 2,4 1,4 1,8 1,4 0,9

Dania 2,6 2,4 2,1 1,3 2,0 2,3 2,1 1,9 1,3

Niemcy 2,7 3,6 4,0 3,6 2,7 1,5 1,2 1,4 0,6

Grecja 20,3 19,6 15,9 14,5 10,9 9,0 7,9 5,2 4,5

Hiszpania 6,7 5,6 5,9 4,6 4,7 4,7 3,6 1,8 1,8

Francja 3,4 3,2 2,4 2,1 1,7 1,7 2,1 1,2 0,7

Irlandia 3,4 3,2 3,1 1,5 2,4 2,4 2,2 1,2 2,1

Włochy 6,1 6,4 5,1 4,2 3,9 5,4 4,0 1,8 2,0

Luksemburg 3,7 3,1 3,2 3,6 2,2 1,9 1,2 1,4 1,0

Holandia 2,4 3,1 3,7 2,6 2,8 1,1 1,4 1,8 1,8

Austria 3,3 3,3 4,0 3,6 3,0 2,0 1,8 1,1 0,8

Portugalia 13,4 11,4 8,9 6,5 5,2 3,8 2,9 1,8 2,2

Finlandia 6,2 4,3 2,9 2,2 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4
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Szwecja 10,4 9,7 2,6 4,7 2,3 2,9 0,8 1,9 1,0

Wielka Brytania 8,1 6,8 4,7 3,2 2,4 3,1 2,5 1,8 1,5

UE 15 6,4 5,9 4,7 4,1 3,3 2,9 2,4 1,8 1,6

UE 3+ 2,6 2,9 2,3 1,6 1,6 1,2 1,0 1,2 0,7

Kryterium 4,1 4,4 3,8 3,1 3,1 2,7 2,5 2,7  

UE 15 – średnia dla UE 
UE 3+ – średnia dla trzech najstabilniejszych krajów 
Źródło: Żabińska (2000, s. 30–31); dla 1998 r.: Borowiec (2001, s. 81).

W tabeli 3 widać, że inflacja regularnie się zmniejszała, osiągając naj-
niższy poziom w 1998 r. Wraz z obniżaniem się stopy inflacji poprawiała 
się zbieżność wśród państw członkowskich w tej dziedzinie. W 1997 r. 
tylko Grecja nie spełniła kryterium kwalifikującego do UGW w zakresie 
stabilności cen. W Traktacie z Maastricht zapewniono bankom central-
nym niezależność, co skutkowało zakazem finansowania deficytów bu-
dżetowych oraz zniesieniem uprzywilejowanego dostępu sektora pu-
blicznego do instytucji finansowych. Reformy te zwiększyły wiarygodność 
systemu bankowego, a zarazem zmniejszyły oczekiwania inflacyjne spo-
łeczeństwa. W 1997 r. tylko trzy kraje miały inflację nie większą niż 1,2%. 
Były to: Francja (1,2%), Irlandia (1,2%) i Austria (1,1%). Poziom inflacji 
w tych krajach stanowił podstawę do wyznaczenia wielkości kryterium 
konwergencji dotyczącego stabilności cen. W pozostałych krajach (oprócz 
Grecji, w której inflacja wynosiła 5,2%) wskaźnik ten nie przekroczył 2%. 
Były to wartości znacznie mniejsze, niż wymagało tego wyznaczone kry-
terium (2,7%). Jeszcze większe ograniczenie inflacji obserwujemy w 1998 r. 
Cztery kraje ograniczyły wzrost cen poniżej 1%, a tylko w trzech pań-
stwach inflacja przekroczyła 2%: Irlandia – 2,2%, Grecja – 4,5% i Portuga-
lia – 2,2% (Żabińska 2000).

Następne dwa kryteria dotyczyły wielkości fiskalnych: długu publicznego 
i deficytu budżetowego. Kryteria te były podstawą rzeczywistych proce-
sów dostosowania budżetowego w państwach członkowskich. Procesy 
dostosowania w dziedzinie budżetu państwa przedstawia tabela 4.
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tabela 4  deficyt budżetowy jako procent pkB

kraj 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Belgia -5,5 -6,5 -7,2 -7,5 -5,1 -4,1 -3,2 -1,8 -1,0 -0,9

Dania -1,9 -2,1 -2,9 -3,9 -3,5 -1,6 -0,7 0,1 0,9 3,0

Niemcy -3,1 -3,3 -2,8 -3,5 -2,4 -3,5 -3,4 -2,6 -1,7 -1,1

Grecja -16,1 -11,5 -12,3 -14,2 -12,1 -9,1 -7,5 -3,9 -2,5 -1,6

Hiszpania -4,1 -4,9 -3,6 -6,8 -6,3 -6,6 -4,6 -3,0 -2,7 -1,1

Francja -1,6 -2,2 -3,8 -5,6 -5,6 -4,8 -4,1 -3,0 -2,7 -1,8

Irlandia -2,3 -2,3 -0,3 -2,4 -1,7 -2,0 -0,4 0,6 2,0 2,0

Włochy -11,1 -10,2 -9,5 -9,6 -9,0 -7,1 -6,7 -2,8 -2,7 -1,9

Luksemburg 5,5 1,9 0,8 1,7 2,6 1,5 2,5 3,8 2,5 2,5

Holandia -5,1 -2,9 -3,9 -3,2 -3,4 -4,0 -2,3 -1,2 -0,8 0,8

Austria -2,4 -2,6 -1,9 -4,2 -4,4 -5,9 -4,0 -1,9 -2,4 -2,0

Portugalia -5,1 -6,7 -3,6 -6,9 -5,8 -5,1 -3,2 -2,0 -1,5 -2,0

Finlandia 5,4 -1,5 -5,9 -8,0 -6,2 -5,2 -3,3 -1,6 1,4 2,3

Szwecja 4,2 -1,1 -7,8 -12,3 -10,8 -8,1 -3,5 -2,0 2,3 1,9

Wielka
Brytania

-0,9 -2,6 -6,3 -7,8 -6,8 -5,8 -4,8 -2,0 0,2 1,2

Źródło:  Żabińska (2000, s. 32–33); dla lat 1990, 1997 i 1998: Borowiec (2001, s. 84); dla 
1999 r.: Wojnowski, Gromek (2001, s. 35).

W 1990 r. trzy państwa członkowskie miały nadwyżkę budżetową. Były to 
Luksemburg, Finlandia i Szwecja. Do 1995 r. obserwujemy wzrost deficy-
tu budżetowego. Jedynie Luksemburg w całym prezentowanym okresie 
wykazywał nadwyżkę budżetową. W 1997 r. trzy państwa członkowskie 
miały nadwyżkę budżetową: Dania, Luksemburg i Irlandia. W czterech 
państwach deficyt był niższy niż 2% PKB, a w siedmiu był wyższy niż 
2%, ale nie przekroczył 3% PKB. Jedynie w Grecji stosunek deficytu do 
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produktu krajowego brutto przekroczył wartość bazową. Deficyt budżeto-
wy najbardziej się zmniejszył w Szwecji, Grecji, Finlandii i we Włoszech. 
Znaczną jego redukcję można było zaobserwować także w Wielkiej Bryta-
nii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Francji.

Tak duże zmniejszenie deficytu budżetowego było możliwe dzięki jedno-
czesnemu dostosowaniu dochodów do wydatków budżetowych, jednak 
nacisk kładziono na redukcję tych drugich. Redukcją zostały objęte różne 
kategorie wydatków publicznych. Relatywnie najbardziej zmniejszyły się 
wydatki inwestycyjne. W porównaniu z 1993 r. udział tych wydatków 
w PKB w 1997 r. był niższy w Grecji o 3,7 punktu procentowego, w Hi-
szpanii o 1,7, we Włoszech o 1,6, w Szwecji o 2,8, w Wielkiej Brytanii 
o 1,5 punktu (Borowiec 2001).

W 1997 r. 14 spośród 15 krajów osiągnęło wymaganą przez Traktat z Maa-
stricht wielkość referencyjną deficytu budżetowego w relacji do PKB. Je-
dynie Grecja zanotowała deficyt budżetowy rzędu 4% PKB, a zatem tylko 
nieznacznie wyższy od górnej granicy przyjętej w Maastricht. Redukcja 
deficytu w 1997 r. była w dużym stopniu skutkiem obniżenia stóp procen-
towych i dobrej koniunktury. Obniżenie stóp procentowych spowodowa-
ło zmniejszenie wydatków budżetowych na obsługę długu, a znaczne 
ożywienie koniunktury przyczyniło się do wzrostu wpływów budżeto-
wych i spadku niektórych wydatków.

W następnych latach obserwujemy jeszcze większe zmniejszenie deficytu 
budżetowego. W 1999 r. nadwyżkę budżetową wykazywały: Luksemburg, 
Dania, Irlandia, Holandia, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania. W pozo-
stałych państwach członkowskich poziom tego wskaźnika utrzymano 
w granicach określonych przez Traktat z Maastricht. Na uwagę zasługuje 
fakt, że deficyt budżetowy nie przekroczył 2% PKB.

Procesy dostosowawcze w zakresie kryterium długu publicznego ujęto 
w tabeli 5. Jedynie cztery kraje wykazywały zadłużenie niższe od wielko-
ści referencyjnej ustalonej w Maastricht, czyli 60% PKB. Były to: Luksem-
burg, który miał zadłużenie w wysokości 6,7%, Wielka Brytania, której 
zadłużenie wynosiło 53,4%, Finlandia – 55,8% i Francja – 58,1% PKB. Po-
ziom około 60% osiągnęły: Niemcy – 61,2% PKB i Portugalia – 62%. Za-
dłużenie w wysokości 65–70% miały: Dania – 65,1%, Austria – 66,1%,  
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Irlandia – 66,3%, Hiszpania – 68,8%. Zadłużenie w przedziale 70–80% 
PKB zarejestrowały: Holandia – 72,1% i Szwecja – 76,6% PKB. Zadłużenie 
powyżej 100% wystąpiło w: Grecji – 108,7% PKB, we Włoszech – 121,6% 
i w Belgii – 122,2%. Jak wynika z zaprezentowanych danych statystycz-
nych w dwóch krajach dług publiczny był dwukrotnie wyższy, niż do-
puszczają kryteria z Maastricht.

tabela 5  zadłużenie publiczne jako procent pkB
 

kraj 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Belgia 125,7 129,4 130,6 137,0 135,0 133,7 126,9 121,2 118,2 114,4

Dania 60,8 84,6 68,7 80,1 76,0 71,9 70,6 61,3 58,0 52,6

Niemcy 41,5 41,5 44,1 48,2 50,4 58,1 60,4 60,8 61,1 61,1

Grecja 90,1 92,3 99,2 111,8 110,4 111,8 111,6 108,5 104,5 104,4

Hiszpania 44,8 45,8 48,4 69,5 63,1 65,7 70,1 66,0 64,0 63,5

Francja 35,5 35,8 39,6 45,6 48,4 52,8 55,1 57,1 58,8 58,6

Irlandia 96,0 95,0 92,0 94,5 87,9 81,6 72,7 62,2 49,5 52,4

Włochy 98,0 101,4 108,5 119,3 125,5 124,9 124,0 120,2 118,7 114,9

Luksemburg 4,7 4,2 5,2 6,2 5,7 6,0 6,6 6,0 6,9 6,2

Holandia 79,2 78,8 79,6 80,8 77,4 79,7 77,2 68,5 67,5 63,8

Austria 57,9 58,7 58,3 62,8 65,1 69,0 69,5 63,9 63,0 64,9

Portugalia 65,3 71,1 63,3 68,2 69,6 71,7 65,0 60,4 57,8 56,8

Finlandia 14,5 23,0 41,5 57,3 59,5 59,2 57,6 53,9 49,7 47,1

Szwecja 43,3 53,0 67,1 78,0 79,3 78,7 76,7 73,6 74,2 65,5

Wielka Brytania . 35,7 41,9 48,5 50,4 54,1 54,7 51,2 48,7 46,0

Źródło:  Żabińska (2000, s. 331–334); dla lat 1990, 1997 i 1998: Borowiec (2001, s. 85); 
dla 1999 r.: Wojnowski, Gromek (2001, s. 35).
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Wprawdzie Traktat z Maastricht dopuszcza przekroczenie górnej granicy 
zadłużenia w PKB, ale pod warunkiem, że stosunek ten maleje w wystar-
czającym stopniu i zbliża się do wartości referencyjnej w zadowalającym 
tempie. W niektórych przypadkach o wypełnieniu tego warunku nie 
może być mowy. W porównaniu z 1990 r. ogólne zadłużenie 11 krajów 
wzrosło z 58,5% PKB do 75,2% w 1996 r. Mimo dobrej koniunktury, ma-
sowej prywatyzacji i rekordowo niskich stóp procentowych w 1997 r. 
udało się jedynie uniknąć dalszego przyrostu zadłużenia. Nie przeszko-
dziło to Komisji Europejskiej zarekomendować do UGW 11 spośród 
15 kandydatów. Obecnie poza strefą euro pozostają z własnego wyboru: 
Wielka Brytania i Dania oraz Szwecja spośród państw tzw. starej Unii 
i 11 nowych krajów członkowskich. W przypadku Niemiec, których za-
dłużenie wprawdzie minimalnie, ale jednak przekroczyło granicę 60%, 
zostały uwzględnione skutki zjednoczenia i jego wpływ na wzrost wydat-
ków budżetowych i zadłużenia.

Kolejne kryterium konwergencji ujęte w Traktacie z Maastricht dotyczy 
długoterminowych stóp procentowych. Oznacza ono, że w ciągu roku po-
przedzającego ocenę stopnia zbieżności przeciętna nominalna długookre-
sowa stopa procentowa nie mogła przewyższać więcej niż o 2% stopy 
trzech państw członkowskich mających najlepsze rezultaty w dziedzinie 
stabilności cen. Stopy procentowe są obliczane na podstawie długotermi-
nowych obligacji państwowych lub porównywalnych papierów, z uwzględ-
nieniem różnic w definicjach krajowych (Borowiec 2001). Poziom nomi-
nalnych długoterminowych stóp procentowych (tabela 6) był najbardziej 
stabilny w Niemczech, Austrii, Belgii, Luksemburgu i Francji. W 1990 r. 
średnia stopa procentowa w krajach członkowskich UE kształtowała się na 
poziomie 10,9%. W większości krajów długoterminowa stopa procentowa 
była wyższa niż 10%. Tylko w Niemczech, Francji, Luksemburgu, Holan-
dii i Austrii stopa procentowa nie przekroczyła 10%. 

We wszystkich krajach obserwuje się stały spadek stóp procentowych. Po-
krywa się to z ograniczeniem inflacji. W 1997 r. kryterium konwergencji 
dotyczące stóp procentowych spełniło 14 państw członkowskich.



70 NARODOWY BANK POLSKI

tabela 6  konwergencja stóp procentowych

kraj 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Belgia 10,1 9,3 8,7 7,2 7,8 7,5 6,5 5,7 5,7 4,5

Dania 10,6 9,3 9,0 7,3 7,8 8,3 7,2 6,2 6,2 4,9

Niemcy 8,7 8,5 7,9 6,5 6,9 6,9 6,2 5,6 5,6 4,5

Grecja . . 26,3 23,4 20,8 17,4 14,4 9,8 9,8 6,3

Hiszpania 14,7 12,4 11,7 10,2 10,0 11,3 8,7 6,3 6,3 4,7

Francja 9,9 9,0 8,9 6,8 7,2 7,5 6,3 5,5 5,5 4,6

Irlandia 10,1 9,2 9,1 7,7 7,9 8,3 7,3 6,2 6,2 4,7

Włochy 13,5 13,3 13,3 11,3 10,6 12,2 9,4 6,7 6,7 4,7

Luksemburg 8,5 8,2 7,9 6,9 6,4 7,2 6,3 5,6 5,6 4,7

Holandia 8,9 8,7 8,1 6,4 6,9 6,9 6,2 5,5 5,5 4,6

Austria 8,8 8,6 8,2 6,8 7,0 7,1 6,3 5,6 5,6 4,7

Portugalia . 17,2 13,8 11,1 10,4 11,5 8,6 6,2 6,2 4,8

Finlandia 13,5 11,8 12,0 8,8 9,1 8,8 7,1 5,9 5,9 4,7

Szwecja 13,2 10,7 10,0 8,5 9,7 10,2 8,0 6,5 6,5 5,0

Wielka Brytania 11,6 10,1 9,1 7,4 8,0 8,3 7,9 7,0 7,0 5,0

UE 15 10,9 10,5 10,9 9,1 9,1 9,3 7,8 6,3 6,3 4,8

UE 3+ 9,4 8,7 8,8 7,3 8,0 7,7 7,1 5,8   

Kryterium 11,4 10,7 10,8 9,3 10,0 9,7 9,1 7,8   

 
UE 15  – średnia dla UE; UE 3+ – średnia dla trzech najstabilniejszych krajów
Źródło:  Żabińska (2000, s. 31–32); 1998 r.: Borowiec (2001, s. 88); dla 1999 r.: Wojnow-
ski, Gromek (2001, s. 37).
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Jedynie w Grecji długoterminowa stopa procentowa była jeszcze zbyt wy-
soka (przekroczyła wartość bazową), aczkolwiek jej poziom z 1998 r. był 
już znacznie niższy niż w 1996 r., a w 1999 r. wyniosła 6,3%. Widać więc, 
że Grecja osiągnęła duży stopień zbieżności tego kryterium.

Proces konsolidacji z chwilą ogłoszenia listy kandydatów do UWG nie 
został zakończony, co przedstawiają powyższe tabele. Widać, że kraje nie 
przestały dostosowywać  gospodarki po zakwalifikowaniu ich do Unii 
Gospodarczej i Walutowej.

Państwa pozostające poza UGW kontynuują starania w celu zmniejszania 
deficytu budżetowego i ograniczania inflacji, tak aby w przyszłości spro-
stać wymogom członkostwa w Unii. Przykładem jest Grecja, która została 
dopuszczona do UGW w późniejszym okresie. 

Kraje włożyły wiele wysiłku, aby osiągnąć wyniki dające szanse na wej-
ście do UGW. Jedynie Grecja nie wypełniła warunku długookresowych 
stóp procentowych; również kryterium długu publicznego nie zostało 
spełnione przez wszystkie kraje. Zdumiewająco łagodne potraktowanie 
tego warunku było wymuszone ówczesną sytuacją polityczną w kwestii 
euro. Istniały obawy, że projekt ten zostanie odsunięty na wiele lat ze 
wszystkimi tego negatywnymi skutkami. Nie oznacza to, że kwestia ta 
została darowana i zapomniana. W dość krótkim czasie większość krajów 
UE musiała podjąć, zakrojone na szeroką skalę, działania w kierunku 
uzdrowienia finansów publicznych.

Nie należy jednak sądzić, że podobnie łagodne stanowisko będzie moż-
liwe obecnie przy ubieganiu się o wejście do strefy euro. Rosnąca 
atrakcyjność unii walutowej ze wspólnym pieniądzem, a przy tym ko-
nieczność utrzymania go w dobrej kondycji sprawiają, że kwalifikacja 
nowych kandydatów będzie coraz bardziej restrykcyjna, a niektóre 
kryteria mogą zostać zaostrzone. Już teraz niektóre kraje stojące u pro-
gu UGW, doceniając wartość sanacji życia gospodarczego przez speł-
nienie kryteriów zbieżności, same deklarują spełnienie ostrzejszych 
kryteriów (np. Łotwa i Malta – kryterium kursowe).

Słowenia 1 stycznia 2007 r. jako pierwszy spośród nowych dziesięciu 
członków Unii Europejskiej przyjęła euro. Słoweńskiego tolara (SIT) zastą-
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piło euro w relacji 239,640 tolara za euro (Dacewicz 2006). Gdy 1 maja 
2004 r. 10 krajów, w tym Polska, zostało przyjętych do Unii Europejskiej, 
sytuacja gospodarcza i fiskalna Słowenii była na tyle dobra, że już w czerw-
cu 2004 r. zdecydowała się, wraz z Estonią i Litwą, na wejście do systemu 
ERM II. Zanim Słowenia otrzymała oficjalną zgodę na przystąpienie do 
strefy euro w dniu 1 stycznia 2007 r., wydaną przez Komisję Europejską 
i Europejski Bank Centralny w maju 2006 r., musiała spełnić 5 kryteriów 
konwergencji. Do realizacji tego celu, w połowie maja 2004 r. został przy-
jęty program konwergencji, kładący nacisk na obniżenie inflacji, które było 
największym wyzwaniem. 

tabela 7  konwergencja inflacji w słowenii 

inflacja Hicp (w %)

2004 2005 2006

Słowenia 3,7 2,5 2,3

Wartości referencyjna 2,4 2,2 2,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: EBC (2006a, s. 36–37).

Słowenia prowadzi restrykcyjną politykę fiskalną, dzięki czemu jako je-
den z nielicznych krajów spełnia kryterium fiskalne zarówno w odniesie-
niu do deficytu sektora finansów publicznych, jak i długu publicznego 
w relacji do PKB (tabela 8). Spełnia także dwa rynkowe kryteria dotyczące 
długoterminowych stóp procentowych oraz stabilizacji kursu waluty (ta-
bela 9). W okresie referencyjnym od kwietnia 2005 r. do marca 2006 r. 
długoterminowe stopy procentowe w Słowenii wynosiły średnio 3,8%, 
a zatem znajdowały się zdecydowanie poniżej wartości referencyjnej 5,9% 
dla kryterium stopy procentowej (EBC 2006a, s. 41).

Droga do przyjęcia euro dla Słowenii okazała się najkrótszą z możliwych, 
co należy przypisać dużej determinacji rządu i banku centralnego. Jak 
najlepsze wykorzystanie korzyści z przyjęcia euro przyczyni się do wej-
ścia Słowenii na ścieżkę wyższego i stabilnego wzrostu gospodarczego.
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tabela 8  sytuacja budżetowa słowenii jako procent pkB

2004 2005 2006*

Deficyt budżetowy
Wartość referencyjna

2,3
3,0

1,8
3,0

1,9
3,0

Dług publiczny brutto
Wartość referencyjna

29,5
60,0

29,1
60,0

29,9
60,0

 
* prognozy Komisji Europejskiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: EBC (2006a, s. 38–39).

tabela 9  kryterium kursu walutowego tolara słoweńskiego
  

data wejścia  
do erm ii limit górny kurs 

centralny limit dolny

maksymalne 
odchylenie (w %)

w górę w dół

28.06.2004 275,586 239,640 203,694 0,2 0,1

Uwaga: odchylenie w dół (w górę) odpowiada ruchowi w kierunku limitu dolnego (gór-
nego) i oznacza umacnianie (osłabianie) waluty w stosunku do euro. Okres referencyjny 
dla odchylenia maksymalnego przyjęto od chwili przystąpienia do ERM II do 28 lutego 
2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: EBC (2006a, s.  39–41).  
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 6. pakt staBilności i wzrostu

Zagrożeniem dla antyinflacyjnej polityki pieniężnej jest fakt, że polityka 
budżetowa krajów unii nie została scentralizowana. Kraje członkowskie Eu-
rolandu zachowały bowiem prawo do jej samodzielnego prowadzenia. Ist-
nieje więc ryzyko, że narodowa polityka budżetowa nie da się pogodzić z 
polityką pieniężną ESBC nastawioną na zachowanie stabilności cen. Nad-
mierny deficyt w budżetach krajowych mógłby ponadto powodować ukształ-
towanie się stopy procentowej na wysokim poziomie na całym obszarze 
euro. Skutkiem tego byłoby osłabienie aktywności gospodarczej także w 
krajach, które starają się przestrzegać dyscypliny w swym budżecie. Osiąg-
nięcie wymaganego stopnia zbieżności w 1997 r., stanowiącym podstawę 
zakwalifikowania do UGW, nie oznacza zakończenia procesu konwergencji. 
Również w przyszłości niezbędne będą unikanie nadmiernych deficytów 
budżetowych i wzrostu zadłużenia. Żeby wymusić na krajach członkow-
skich unii walutowej realizację solidnej polityki budżetowej, zaproponowa-
no uzupełnienie Traktatu z Maastricht o pakt stabilizacji, którego celem 
miało być zobowiązanie krajów członkowskich UGW do utrzymania dyscy-
pliny budżetowej niezbędnej do zapewnienia stabilności wspólnej waluty 
euro. W dokumencie tym szczegółowo określono procedurę postępowania 
oraz zasady stosowania sankcji wobec tych krajów członkowskich, które do-
puszczą u siebie do powstania nadmiernego deficytu budżetowego.

Aby wspólna polityka pieniężna w unii monetarnej miała solidne podsta-
wy, konieczna jest skoordynowana polityka fiskalna. Wprawdzie unia mo-
netarna nie zakłada obowiązku prowadzenia wspólnej polityki fiskalnej, 
gdyż w dalszym ciągu ma ona mieć charakter narodowy, ale niezbędne jest 
istnienie pewnych ograniczeń w polityce budżetowej, które powinny od-
działywać na realizację zdrowej polityki fiskalnej, niezagrażającej zakłóce-
niem równowagi. Na szczycie w Amsterdamie 17 czerwca 1997 r. w wyni-
ku kompromisu została przyjęta ostateczna forma Paktu Stabilności 
i Wzrostu, który w trzecim etapie powinien zapewnić krajom członkow-
skim trwałą finansową stabilizację. Bez wiarygodnego paktu stabilizacyj-
nego nie mogło być mowy o trwałej unii gospodarczej i walutowej.

Kraje członkowskie zostały zobowiązane do tego, aby w opracowywanych 
przez nie programach stabilizacji lub konwergencji były uwzględnione 
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średnioterminowe cele budżetowe zmierzające do osiągnięcia równowagi 
budżetowej lub nadwyżki budżetowej. Miały także zaplanować przedsię-
wzięcia korekcyjne w przypadku oczekiwanych znacznych odchyleń od 
tych celów. Korekta nadmiernego deficytu powinna być przeprowadzona 
i zakończona najpóźniej w ciągu roku, jeżeli nie zachodzą specjalne oko-
liczności. Te programy stabilizacji i konwergencji muszą uwzględniać wa-
hania cyklu koniunkturalnego, a tym samym zakładać wystąpienie nad-
wyżki budżetowej w czasie ożywienia gospodarczego, tak aby w okresie 
zastoju nigdy nie został przekroczony trzyprocentowy próg deficytu bu-
dżetowego wobec wartości PKB (Murray 2004).

Pakt Stabilności i Wzrostu przewiduje surowe sankcje finansowe wo-
bec państw UGW, które dopuszczą do powstania u siebie nadmiernego 
deficytu budżetowego i nie redukują go w odpowiednim tempie. W re-
zultacie dany kraj może być zmuszony do złożenia nieoprocentowane-
go depozytu w określonej wysokości. Depozyt ten składa się z dwóch 
części: stałej (w wysokości 0,2% PKB) oraz zmiennej (stanowiącej jed-
ną dziesiątą różnicy między rzeczywiście występującym deficytem 
a wielkością referencyjną wynoszącą 3% PKB), maksymalnie jednak 
nie może przekroczyć wartości 0,5% PKB danego kraju. Jeżeli sytuacja 
nie poprawiła się w ciągu dwóch lat, depozyt przepada na rzecz Unii, 
stając się w ten sposób karą nałożoną na kraj o nadmiernym deficycie. 
Decyzję o nałożeniu kary podejmuje Rada UE odpowiednią większoś-
cią głosów. Oczywiście istnieją nadzwyczajne okoliczności łagodzące, 
gdy Rada może odstąpić od stosowania sankcji finansowej, np. gdy 
przekroczenie relacji deficytu do PKB ma charakter tymczasowy, jest 
spowodowane recesją i spadkiem PKB o co najmniej 2%, załamaniem 
koniunktury czy katastrofą naturalną, mającą poważne skutki dla sy-
tuacji finansowej państwa (Oręziak 2003).

Zgodnie z intencją twórców Pakt Stabilności ma być nie tylko instrumen-
tem umożliwiającym sanację finansów publicznych, ale pośrednio także 
środkiem zapewniającym stabilność cen, wzrost gospodarczy oraz czyn-
nikiem sprzyjającym tworzeniu nowych miejsc pracy.

Od momentu ustanowienia obszaru euro stan finansów publicznych kra-
jów członkowskich pogorszył się, a dyscyplina budżetowa została rozluź-
niona. Niektóre kraje członkowskie, np. Niemcy, Francja, Grecja, Włochy 
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czy Holandia, przekraczają pożądany poziom deficytu budżetowego (Ko-
tyński 2005).

Pakt Stabilności i Wzrostu był niejednokrotnie krytykowany. Zarzucano, 
że w praktyce jest mało skutecznym mechanizmem zwalczania deficytów 
budżetowych, hamuje wzrost gospodarczy poprzez swe mało elastyczne 
rozwiązania oraz stawia w mniej uprzywilejowanej sytuacji kraje o ni-
skim poziomie inflacji. 

Kraje UGW, mając świadomość niedoskonałości obecnego rozwiązania, 
zaczęły zastanawiać się nad koniecznością zmian i kierunkami reformy. 
Szczególnie wiele propozycji napłynęło ze strony Francji. Polegały one na 
złagodzeniu rygorów w ten sposób, by w ocenie sytuacji budżetowej kraju 
członkowskiego uwzględnić etap cyklu koniunkturalnego oraz wyklu-
czyć z salda budżetowego m.in. wydatki na prace badawczo-rozwojowe 
i inwestycje publiczne, m.in. w infrastrukturę, edukację, ochronę środo-
wiska (Oręziak 2005). Jednocześnie podkreślano, że większa elastyczność 
nie powinna osłabić dyscyplinującego charakteru Paktu.

Były także propozycje drastycznych rozwiązań. Wim Boonastra z Institute 
fuer Wirtschaftsforschung stwierdził, że zasady Paktu powinny być jasne 
i nie powinno być pola do politycznych targów. Kryteria oceny powinny 
być przejrzyste do tego stopnia, że przekroczenie limitów powinno skutko-
wać automatycznym zastosowaniem sankcji (po upływie okresu ostrze-
gawczego). Mogłoby to być na przykład pozbawienie danego kraju prawa 
do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w ramach instytucji unijnych 
czy utrata możliwości korzystania z unijnych funduszy (Oręziak 2005).

Podjęto decyzję o konieczności poprawy stosowania Paktu Stabilności 
i Wzrostu. Propozycje i wnioski zostały przedstawione w Raporcie Rady 
Ecofin z 20 marca 2005 r.:

1.  Zalecenie służące zwiększeniu skuteczności unijnego nadzoru nad 
ewolucją sytuacji budżetowej poszczególnych krajów członkowskich. 
Postulowano, aby programy zbieżności i stabilizacji były przedstawia-
ne także parlamentom narodowym po to, by przestrzegać procedury 
wczesnego ostrzegania i zwalczania nadmiernego deficytu. Zwrócono 
także uwagę na konieczność wnikliwego, lecz ostrożnego prognozowa-
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nia sytuacji makroekonomicznej w celu obrania właściwej strategii po-
lityki budżetowej.

2.  Działania mające na celu poprawę efektywności prewencyjnego od-
działywania Paktu. Oznacza to uwzględnienie średnioterminowych 
celów polityki budżetowej poszczególnych krajów. Kraje strefy euro 
oraz kraje uczestniczące w ERM II powinny się starać, by w średnim 
okresie doprowadzić do tego, że relacja deficytu budżetowego do PKB 
będzie się mieścić w przedziale między minus 1% PKB – w przypadku 
krajów o niskim długu i wysokim wzroście gospodarczym – a równo-
wagą (lub nadwyżką budżetową) w przypadku krajów o dużym długu 
i słabym wzroście gospodarczym. Zaproponowano także, aby kraje 
członkowskie zobowiązały się konsolidować finanse publiczne w okre-
sie dobrej koniunktury.

3.  Zmiany w stosowaniu procedury dotyczącej nadmiernego deficytu budże-
towego. Było to niewątpliwie najistotniejszym rozstrzygnięciem Rapor-
tu Rady Ecofin. Chodzi tu o określenie okoliczności łagodzących 
i usprawiedliwiających przekroczenie wartości referencyjnej 3% PKB. 
Komisja oceniająca poziom deficytu będzie brała pod uwagę: średnio-
terminową sytuację gospodarczą i budżetową, wydatki inwestycyjne, 
inwestycje na cele badawczo-rozwojowe, spadek koniunktury (poważ-
ny spadek koniunktury – gdy roczny realny spadek PKB wynosi nie 
mniej niż 2%), charakter przekroczenia wartości referencyjnych, po-
ziom długu publicznego i jego tendencje, a także np. reformę systemu 
emerytalnego i „wszystkie inne istotne czynniki”. Wydłużono również 
okres przewidziany na podjęcie skutecznych działań i skorygowanie 
deficytu (nawet do dwóch lat) oraz uznano, że krajowi borykającemu się 
z podobnymi problemami w pierwszej kolejności należy się pomoc – 
życzliwe wsparcie i przyjazna presja, a nie sankcje.

Surowa dyscyplina budżetowa jest ważna, by kraj, który nie będzie w sta-
nie oddziaływać na swoją gospodarkę za pomocą polityki pieniężnej (stóp 
procentowych) czy kursowej, nie uległ pokusie ożywienia gospodarki po-
przez politykę budżetową. Przy braku rygorów i sankcji przesadne wydat-
ki budżetowe doprowadziłyby do powstania nadmiernego deficytu budże-
towego, a w rezultacie do podwyżki stóp procentowych. Podwyżka ta 
dotknęłaby wszystkie kraje członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej. 
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Próba uelastycznienia funkcjonowania Paktu Stabilności i Wzrostu, 
wprowadzająca większą swobodę w polityce budżetowej, miała szcze-
gólne znaczenie. Dopóki kraje członkowskie nie zechcą zrezygnować 
z suwerenności w sferze budżetowej, dopóty efektywniejsze stosowa-
nie unijnych reguł może być osiągnięte jedynie w drodze porozumie-
nia pomiędzy tymi krajami. 

Przeniesienie na szczebel centralny uprawnień do określania i realizacji 
polityki budżetowej radykalnie zmieniłyby obecną sytuację. Ewentualne 
podjęcie decyzji o centralizacji polityki budżetowej nie będzie sprawą 
prostą, gdyż ściśle wiąże się z kwestią unii politycznej (Kubska-Macieje-
wicz, Stępniak 2005).

*****

Wprowadzenie wspólnej waluty to nie tylko przedsięwzięcie gospodar-
cze. Jest to również ważny krok na długiej drodze integracji europejskiej 
w wymiarze politycznym, gospodarczym i psychologicznym. Samo zastą-
pienie walut narodowych przez euro odbyło się praktycznie bez więk-
szych problemów technicznych i organizacyjnych. Dziś, po kilku latach 
istnienia waluty europejskiej, można mówić o sukcesie tego przedsięwzię-
cia w skali makro- i mikroekonomicznej. W praktyce sprawdziły się rów-
nież rozwiązania instytucjonalne przyjęte dla strefy euro. 
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Leokadia Oręziak
Euro – pieniądz międzynarodowy

• Funkcje walut międzynarodowych
• Dolar amerykański jako główna waluta międzynarodowa
•  Czynniki stanowiące podstawę międzynarodowej  

pozycji euro
• Zastosowanie euro w handlu międzynarodowym
• Zastosowanie euro w krajach trzecich
•  Euro jako składnik rezerw dewizowych banków  

centralnych 
• Perspektywy euro jako pieniądza międzynarodowego
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 1. WproWadzenie

Euro jest jednym z najważniejszych efektów procesu integracji gospodar-
czej zapoczątkowanej w Europie Zachodniej ponad pół wieku temu. 
Z dniem 1 stycznia 1999 r. waluta ta zastąpiła waluty jedenastu krajów 
Unii Europejskiej, które stały się pełnymi członkami Unii Gospodarczej 
i Walutowej (UGW). Kraje te, rezygnując ze swych narodowych pieniędzy, 
ustanowiły obszar jednowalutowy – strefę euro (eurozone, euro area). 
W 2001 r. dołączyła do nich Grecja, w 2007 r. Słowenia; od 2008 r. euro 
jest legalnym środkiem płatniczym także na Malcie i Cyprze, a od 2009 r. 
na Słowacji. W strefie euro znajduje się więc obecnie szesnaście z dwu-
dziestu siedmiu krajów członkowskich Unii. Proces rozszerzania się stre-
fy euro na kolejne kraje Unii będzie postępował dalej w następnych la-
tach. Większość nowych krajów Unii, które są na razie poza strefą, jest 
zainteresowana wejściem do niej tak szybko, jak to jest możliwe po speł-
nieniu wymaganych warunków. 

Ustanowienie euro należy zaliczyć do najważniejszych zdarzeń, które na-
stąpiły dotychczas w gospodarce światowej i międzynarodowym syste-

Euro – pieniądz międzynarodowy

prof. zw. dr hab. Leokadia orĘziak
Szkoła Główna Handlowa, Katedra Finansów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
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mie walutowym. Jest to praktycznie zdarzenie bezprecedensowe, zwa-
żywszy na ogrom całego przedsięwzięcia i potencjał gospodarczy 
zaangażowanych w nie krajów. Euro od razu, od początku swego istnie-
nia, stało się drugą po dolarze amerykańskim najważniejszą walutą mię-
dzynarodową.

Jak wskazują Bertuch-Samuels oraz Ramlogan (2007), obecne międzyna-
rodowe znaczenie euro znacznie przewyższa nie tylko pozycję, jaką osiąg-
nęły w przeszłości zastąpione przez nie waluty krajów Unii, ale także  
pozycję, jaką łącznie mają obecnie dwie inne waluty, a mianowicie  
jen japoński oraz funt brytyjski.

 2. Funkcje waLut miĘdzynarodowych

Waluty większości krajów świata pełnią funkcje pieniądza tylko na tery-
torium tych krajów. Waluty niektórych krajów, poza zastosowaniem we-
wnętrznym, wykorzystywane są także poza ich granicami. Znajdują za-
stosowanie w handlu i finansach międzynarodowych, gdzie są używane 
przez różne podmioty: m.in. przedsiębiorstwa, banki, osoby indywidual-
ne, instytucje finansowe (ta sfera zastosowania walut umownie jest okre-
ślana jako prywatna), a także przez banki centralne i inne oficjalne insty-
tucje (sfera oficjalna). Funkcje pełnione przez waluty w obrocie 
międzynarodowym można scharakteryzować, odwołując się do tradycyj-
nych funkcji pieniądza: miernika wartości, środka płatniczego, środka 
akumulacji (zob. tabela 1).

W łańcuchu obejmującym wszystkie etapy i obszary zastosowania waluty 
międzynarodowej punktem wyjścia jest użycie jej jako waluty fakturowa-
nia, czyli do wystawienia faktury. W handlu międzynarodowym fakturę 
wystawia podmiot, który sprzedaje towary czy usługi, czyli eksporter. 
Faktura może być wystawiona albo w walucie kraju eksportera, albo kraju 
importera, w walucie kraju trzeciego lub walucie typu koszyk walut (jeśli 
zezwalają na to przepisy dewizowe stron transakcji). Ustalenie waluty 
fakturowania jest jednym z elementów umowy między eksporterem a im-
porterem. Interesy obu stron, jeśli chodzi o wybór waluty, w której będzie 
wystawiona faktura, na ogół są sprzeczne. Waluta, którą jedna strona 
uważa za dobrą dla siebie, najczęściej jest mniej korzystna dla drugiej 
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strony ze względu na występujące i oczekiwane kształtowanie się kursu 
tej waluty. Im dłuższy okres upływa od dnia zawarcia kontraktu handlo-
wego do dnia dokonania zapłaty, tym większa może być rozbieżność inte-
resów eksportera i importera co do waluty, która powinna być zastosowa-
na do fakturowania. Jedna lub obie strony mogą jednak podjąć działania 
w celu zmniejszenia ryzyka kursowego, np. zawierając terminową trans-
akcję walutową (choć w takim przypadku należy się liczyć z poniesieniem 
jakichś kosztów tej transakcji).

O tym, jaka waluta zostanie użyta do fakturowania, decyduje ta strona 
transakcji handlowej, która ma w niej silniejszą pozycję, gdyż np. oferuje 
towar po atrakcyjnej cenie lub trudno dostępny, unikalny, charakteryzu-
jący się wysoką renomą na rynku, albo dysponuje innymi atutami. Prak-
tyka pokazuje, że eksporterzy z krajów wysoko rozwiniętych są dość sku-
teczni w narzuceniu kontrahentowi swej waluty krajowej jako waluty 
fakturowania. 

Z ich punktu widzenia jest to rozwiązanie atrakcyjne, gdyż pozwala wy-
eliminować ryzyko poniesienia strat na skutek zmian kursu walutowego. 
Uzyskują wpływy eksportowe w walucie, w której ewidencjonują swoje 
przychody i koszty działalności, i dzięki temu mogą stosunkowo łatwo 

tabela 1  Funkcje walut międzynarodowych
 

Funkcje pieniądza 
zastosowanie waluty  
w sferze prywatnej
(poza krajem emisji)

zastosowanie  
w sferze oficjalnej

(poza krajem emisji)

Miernik wartości Notowanie cen 
Fakturowanie

Podstawa określania 
kursów walutowych

Środek płatniczy
Waluta transakcyjna: 
1) w handlu międzynarodowym 
2) w wymianie walut

Waluta interwencyjna

Środek akumulacji Waluta inwestycyjna Waluta rezerwowa

Źródło: Oręziak (2003, s. 111).
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zaplanować opłacalność transakcji handlowej. Decydując się na użycie 
waluty krajowej do wystawienia faktury, eksporterzy oczywiście pozba-
wiają się szansy na ewentualne zyski, jakie mogliby osiągnąć, gdyby do 
tego celu zastosowali walutę obcą. Należy jednak podkreślić, że zdecydo-
wana większość uczestników handlu międzynarodowego to nie są speku-
lanci walutowi. Nie chcą ponosić dodatkowego ryzyka, jeśli można je wy-
eliminować. Zrozumiałe jest zatem ich dążenie do użycia waluty swego 
kraju do fakturowania eksportu. Ponieważ eksport z krajów wysoko roz-
winiętych to głównie produkty mocno przetworzone, charakteryzujące 
się często dużym zaawansowaniem technologicznym, eksporterzy z tych 
krajów (mimo dużej konkurencji na rynku międzynarodowym) mają naj-
częściej na tyle silną pozycję przetargową, że są w stanie narzucić swym 
kontrahentom walutę swego kraju do fakturowania transakcji.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór waluty fakturowania 
w handlu międzynarodowym są także zwyczaje, które ukształtowały się 
w minionych dziesięcioleciach i które mają silny wpływ na decyzje 
uczestników rynku. Większość z nich przyzwyczaiła się do określonych 
sposobów i praktyk postępowania i nie wyobraża sobie innych rozwią-
zań. Jeśli nawet mają świadomość, że takie rozwiązania istnieją, to nie są 
gotowi, żeby je zastosować. Obszarem, gdzie zwyczaje dotyczące wyboru 
waluty fakturowania są najsilniej zakorzenione, jest handel ropą nafto-
wą, innymi surowcami mineralnymi, a także wieloma masowymi pro-
duktami rolnymi (kawa, kakao, herbata, bawełna, juta i inne). W tych 
przypadkach dominującą walutą fakturowania jest dolar amerykański. 
Jest to ściśle związane z tym, że notowania cen tych produktów na naj-
ważniejszych rynkach na świecie są także prowadzone w dolarach ame-
rykańskich. Rozwiązanie takie jest wygodne dla uczestników obrotu 
międzynarodowego, gdyż łatwo mogą porównywać ceny w różnych 
ośrodkach i śledzić ewolucję cen bez konieczności dokonywania przeli-
czeń przy użyciu kursów walutowych. Użyteczność stosowania jednej 
waluty do notowania cen najważniejszych produktów jest szczególnie 
widoczna w przypadku ceny ropy naftowej. Jest to w istocie główna, po-
wszechnie znana cena w gospodarce światowej, wyrażona w dolarach za 
baryłkę. Jej większe zmiany, zwłaszcza wzrosty, wywołują żywą reakcję 
na całym świecie. W tych warunkach trudno jest skłonić uczestników 
rynku do przestawienia się na inną walutę niż dolar do fakturowania 
dużej części handlu międzynarodowego. 
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Jeśli chodzi o walutę, w której dokonywana jest zapłata za eksportowane 
towary i usługi, to w praktyce najczęściej jest to ta sama waluta, w której 
została wystawiona faktura. Decyzja o zastosowaniu danej waluty do fak-
turowania przesądza zatem o wyborze waluty do rozliczenia transakcji 
(waluty transakcyjnej). Wprawdzie strony kontraktu handlowego mogą 
zdecydować, że zapłata nastąpi w innej walucie niż waluta fakturowania, 
ale jest to rozwiązanie niezbyt częste, gdyż dodatkowo może zwiększać 
ryzyko obu stron. Statystycznie łatwiej jest uchwycić, jakie waluty są sto-
sowane w praktyce do dokonywania płatności, niż jakie są używane do 
fakturowania. Płatności są bowiem realizowane za pośrednictwem ban-
ków, które z kolei mają określone obowiązki sprawozdawcze. Ponieważ 
waluty transakcyjne są w zasadzie tymi samymi walutami, których uży-
wa się do fakturowania, w statystykach różnych instytucji (np. Europej-
skiego Banku Centralnego) obie grupy walut traktuje się łącznie. Warto 
podkreślić, że dodatkowym bodźcem do stosowania danej waluty jako 
waluty transakcyjnej jest duży obrót nią przez banki. Im większy wolu-
men transakcji banki rozliczają w tej walucie, tym niższe opłaty pobierają 
za te usługi. Niższy koszt zachęca do rozliczania transakcji w tych walu-
tach, które są najczęściej stosowane, a to z kolei motywuje uczestników 
rynku do używania tych właśnie walut do fakturowania. Występuje tu 
więc sprzężenie zwrotne między oboma zastosowaniami waluty (do fak-
turowania i płatności). 

Koniecznym uzupełnieniem scharakteryzowanych wyżej funkcji waluty 
międzynarodowej jest stosowanie jej jako waluty inwestycyjnej. Waluta 
inwestycyjna to ta, w której uczestnicy obrotu międzynarodowego utrzy-
mują zasoby pieniężne. W zależności od ich preferencji co do rentowno-
ści, płynności i bezpieczeństwa powinni mieć możliwość wyboru róż-
nych instrumentów finansowych wyrażonych w danej walucie, 
umożliwiających nie tylko przechowanie zasobów w celu ich późniejsze-
go wykorzystania do płatności, ale także dających szanse na powiększe-
nie tych zasobów.

W tzw. obrocie oficjalnym poszczególne funkcje walut międzynarodo-
wych także są ze sobą dość silnie powiązane, a ponadto są związane z ro-
lą walut w obrocie prywatnym. Można powiedzieć, że im szerzej wyko-
rzystuje się w nim daną walutę, tym większa jest jej rola w obrocie 
oficjalnym.
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Najważniejsze funkcje, jakie może pełnić waluta w obrocie między ban-
kami centralnymi oraz innymi podmiotami, to wykorzystanie jej jako 
punktu odniesienia (waluty referencyjnej) do kształtowania systemu 
kursu walutowego w różnych krajach. Systemy te mogą charakteryzo-
wać się mniejszym lub większym poziomem dopuszczalnej zmienności 
kursu rynkowego wokół kursu centralnego. Niektóre kraje decydują się 
nawet na usztywnienie kursu między swą walutą a walutą referencyjną 
(tzw. system izby walutowej – currency board). Skuteczne funkcjonowa-
nie przyjętego systemu kursowego, zakładającego mniej lub bardziej luź-
ne powiązanie z taką walutą, wymaga nieraz podjęcia interwencji na 
rynku walutowym. To z kolei implikuje konieczność posiadania odpo-
wiednich rezerw dewizowych w tej walucie przez banki centralne. 
Funkcje waluty referencyjnej, interwencyjnej oraz rezerwowej są więc 
ze sobą ściśle powiązane. Należy jednak dodać, że różne kraje mogą wy-
korzystywać walutę międzynarodową jako walutę interwencyjną nawet 
wtedy, gdy ich pieniądz nie został w żaden formalny sposób powiązany 
z tą walutą. Pełnieniu przez walutę funkcji waluty rezerwowej nie musi 
towarzyszyć, i często nie towarzyszy, stosowanie jej jako waluty referen-
cyjnej czy interwencyjnej. Najważniejszym motywem gromadzenia re-
zerw dewizowych przez banki centralne jest bowiem zapewnienie płyn-
nej obsługi dewizowej obrotu z zagranicą, tak by waluty obce były 
dostępne dla podmiotów pragnących je nabyć (chyba że waluta danego 
kraju nie jest w pełni wymienialna i stosowane są różne ograniczenia 
dewizowe). Decydując o tym, w jakich walutach utrzymywane są te re-
zerwy, banki centralne biorą pod uwagę przede wszystkim zapotrzebo-
wanie na waluty obce zgłaszane przez importerów, podmioty inwestują-
ce za granicą, osoby podróżujące. Skład rezerw dewizowych silnie 
zależy też od struktury walutowej wpływów pozyskiwanych z eksportu 
oraz napływającego kapitału.

Na mniej lub bardziej istotną pozycję międzynarodową waluty wpływają 
przede wszystkim:

•  wielkość i otwartość gospodarki kraju remitenta waluty: im większy jest 
potencjał gospodarczy tego kraju i ważniejsza jego pozycja jako ekspor-
tera, tym więcej jest możliwości wykorzystania tej waluty przez uczest-
ników międzynarodowych transakcji handlowych i finansowych;
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•  stabilność siły nabywczej waluty: im skuteczniejsza jest polityka ma-
kroekonomiczna kraju emitenta w zapewnianiu stabilnego poziomu cen 
i kursu walutowego, tym mniejsze ryzyko ponoszą uczestnicy obrotu 
międzynarodowego, używając danej waluty;

•  wielkość i poziom rozwoju rynku finansowego w kraju remitenta: odpo-
wiednio duży, dobrze rozwinięty rynek finansowy, charakteryzujący 
się wysoką płynnością oraz różnorodnością dostępnych na nim instru-
mentów finansowych, zapewnia zarówno podmiotom krajowym, jak i za-
granicznym możliwość realizacji wszelkich transakcji po rozsądnych, ak-
ceptowalnych kosztach.

Korzyści związane z dysponowaniem przez kraj powszechnie używaną 
walutą międzynarodową to zarówno korzyści polityczne, takie jak prestiż  
i większy wpływ na gospodarkę światową, jak i korzyści ekonomiczne, 
np. niższe koszty transakcyjne dla podmiotów gospodarczych realizują-
cych rozliczenia z zagranicą w swej walucie krajowej. Chodzi tu nie tylko 
o korzyści dla eksporterów i importerów, ale także dla osób podróżują-
cych za granicę, przekazujących za granicę i otrzymujących z zagranicy 
środki pieniężne z wszelkich innych tytułów. Korzyścią jest także więk-
sza efektywność instytucji finansowych (banków, towarzystw ubezpie-
czeniowych, funduszy inwestycyjnych), wynikająca z możliwości działa-
nia na dużą skalę. Kraj, którego waluta dominuje na rynku międzynaro- 
dowym, może również finansować deficyt bilansu obrotów bieżących 
w swej własnej walucie, co pozwala mu ograniczyć potrzebę akumulowa-
nia rezerw dewizowych.

Internacjonalizacja waluty oznacza też ryzyko dla stabilności gospodarki 
kraju emitenta tej waluty w wyniku wystawienia jej na duże strumienie 
przepływu kapitałów w obrocie z zagranicą. Przepływy takie mogą powo-
dować znaczne wahania kursu tej waluty wobec innych walut, co z kolei 
nawet w krótkim czasie może negatywnie wpływać na międzynarodową 
konkurencyjność towarów tego kraju.



89NARODOWY BANK POLSKI

 3.  doLar amerykański jako główna waLuta 
miĘdzynarodowa

Do pierwszej wojny światowej najważniejszą walutą na świecie był funt bry-
tyjski. Następnie zaczęła go stopniowo wypierać waluta Stanów Zjednoczo-
nych. Dolar amerykański po drugiej wojnie światowej uzyskał dominującą 
pozycję w międzynarodowym systemie walutowym ze względu na wielkość 
gospodarki Stanów Zjednoczonych, stosunkowo dużą elastyczność rynku 
pracy oraz rynku towarów i usług, a także wyższą niż w wielu innych kra-
jach innowacyjność przedsiębiorstw i ich zdolność do szybkiego dostosowa-
nia się do zmieniających się warunków w gospodarce światowej.

Amerykanie są świadomi korzyści z emisji dominującej waluty międzyna-
rodowej. Korzyści te mają nie tylko charakter ekonomiczny (zwiększenie 
płynności i efektywności rynku finansowego, mniejsze ryzyko kursowe 
dla podmiotów gospodarczych). Dominacja dolara wpływała dotychczas 
także na geopolityczną pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie. Jak 
stwierdza Portes (2007, s. 14)1, „ …bycie światowym bankierem stanowi dla 
Stanów Zjednoczonych dobry interes od czasu Bretton Woods”.

Mimo trwającej w ostatnich latach deprecjacji dolara wobec innych głów-
nych walut międzynarodowych waluta ta utrzymuje swą główną pozycję 
w świecie. Bez tego statusu dolara Stany Zjednoczone nie miałyby tak 
bezpośredniego i łatwego dostępu do zagranicznego finansowania. Ryn-
kowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych musiałyby być wyższe 
od tych, jakie występowały w praktyce, by przeznaczyć większe oszczęd-
ności krajowe na finansowanie wzrostu gospodarczego.

W ostatnich latach dolar znacznie zdeprecjonował się wobec euro i in-
nych głównych walut międzynarodowych. W 2001 r. kurs dolara do euro 
wynosił 0,8956 USD za 1 EUR (ECB 2004, s. 67). Od tamtego czasu do 
końca grudnia 2007 r. kurs dolara w stosunku do euro spadł do poziomu 
1,4570 USD/1 EUR (ECB 2008, s. 73), co oznacza deprecjację waluty ame-
rykańskiej rzędu 50%.

1 W 1944 r. w amerykańskiej miejscowości Bretton Woods określone zostały główne zasady 
międzynarodowego systemu walutowego. Obowiązywały one zasadniczo aż do końca lat 60. 
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Pogłębiający się spadek kursu dolara już kilka lat temu wywołał poważne 
obawy co do negatywnych skutków tego zjawiska dla całego świata, 
w szczególności dla tych krajów, które zgromadziły najwięcej aktywów 
dolarowych. Erozja wartości tych aktywów na skutek deprecjacji dolara 
została uznana za czynnik, który może znacznie ograniczyć międzynaro-
dową pozycję tej waluty (The Economist 2004, s. 9).

Za poważną słabość gospodarki Stanów Zjednoczonych, rzutującą zarówno 
na obecną, jak i przyszłą pozycję dolara w świecie, uznaje się deficyt bilansu 
obrotów bieżących. Na początku 2008 r. wynosił on ponad 750 mld USD, co 
stanowiło 4,8% PKB, i był to jeden z najmniej korzystnych wskaźników 
w krajach najwyżej rozwiniętych (The Economist 2008, s. 98). Z drugiej jed-
nak strony z osłabieniem dolara w ostatnich latach wiązane są nadzieje na 
poprawę tego stanu, ze względu na korzystny wpływ tego osłabienia na wzrost 
zapotrzebowania na amerykańskie towary na świecie (Schieffer 2008). 

Jak wskazano w raporcie agencji ratingowej Standard & Poor’s (S&P) 
z 2007 r., Stany Zjednoczone są coraz bardziej uzależnione od zagranicz-
nych wierzycieli. Np. w 2006 r. wierzycielami w odniesieniu do 44% za-
dłużenia rządu federalnego były podmioty zagraniczne, w większości 
banki centralne. Udział ten był znacznie wyższy niż w 2001 r., kiedy wy-
nosił 30%. Agencja S&P zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia 
przez Stany Zjednoczone odpowiedniej polityki makroekonomicznej, by 
zagraniczni wierzyciele byli dalej zainteresowani utrzymywaniem akty-
wów dolarowych. W przeciwnym razie rola dolara jako głównej waluty 
międzynarodowej będzie zagrożona (Business World 2007, s. 1). 

Podobne opinie pojawiają się coraz częściej. Wskazuje się, że dominacja 
dolara wcale nie musi się utrzymać, jeśli wierzyciele Stanów Zjednoczo-
nych zwątpią w determinację i zdolność amerykańskiego systemu banku 
centralnego – Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) do ochrony siły nabyw-
czej dolara. Byłoby to możliwe zwłaszcza wtedy, gdyby wierzyciele zaczę-
li w przyszłości mieć obawy, że przez zwiększoną inflację Fed przyczyni 
się do obniżenia realnej wartości zadłużenia amerykańskiej gospodarki 
(Financial Times 2007). 

W dyskusjach na temat perspektyw dolara jako waluty międzynarodowej 
pojawiają się też głosy, że perspektywy te nie są tak niekorzystne, jak wie-
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lu twierdzi. Chandler (2008) wskazuje na przykład, że na rzecz wysokiej 
pozycji dolara w świecie w dalszym ciągu przemawia to, że Stany Zjedno-
czone charakteryzują się dobrze rozwiniętym rynkiem finansowym, ko-
rzystnymi warunkami wzrostu gospodarczego, polityczną stabilnością 
i dużą przedsiębiorczością społeczeństwa. 

Analizując możliwy kierunek ewolucji roli dolara w międzynarodowym 
systemie walutowym, nie można jednak zapominać, że mimo całego do-
tychczasowego dynamizmu gospodarki amerykańskiej system prawny 
i instytucjonalny Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie zapobiec róż-
nym negatywnym zjawiskom w tej gospodarce, w szczególności na rynku 
finansowym. Co pewien czas gospodarka ta tworzy dramatyczne proble-
my nie tylko dla siebie, ale dla całego świata. W pierwszych latach obec-
nej dekady, w stosunkowo krótkich odstępach czasu, w Stanach Zjedno-
czonych wystąpiły takie zjawiska, jak bańka spekulacyjna na rynku firm 
internetowych oraz załamanie rynku akcji powiązane z masową falą ban-
kructw przedsiębiorstw, w tym bardzo wielkich firm. Posiadacze akcji, 
zwłaszcza oszczędzający w zakładowych funduszach emerytalnych, zo-
stali przez to pozbawieni znacznej części swych oszczędności. Rysuje się 
tu refleksja, że musiał nastąpić duży krach, by władze zdecydowały się 
wprowadzić m.in. zmiany dotyczące badania sprawozdań finansowych 
spółek i zarządzania nimi. 

Trwający obecnie kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjedno-
czonych może być także przykładem tego, że system nadzoru nad in-
stytucjami finansowymi w tym kraju jest daleki od tego, by zapewnić 
pożądany stopień ochrony uczestnikom rynku finansowego. Już pod 
koniec 2007 r. zaczęły się pojawiać alarmujące informacje z wielu 
amerykańskich banków (działających też na skalę międzynarodową) 
o stratach, sięgających nawet kilku czy kilkunastu miliardów dola-
rów, z powodu niemożliwości odzyskania pieniędzy wyłożonych 
przez nie na finansowanie części kredytów hipotecznych. Wszystko 
to skłania uczestników międzynarodowych rynków finansowych do 
stawiania takich pytań, jak: dlaczego władze nadzorcze nie podjęły 
w odpowiednim czasie działań zapobiegawczych, dlaczego nie uchwa-
lono stosownych regulacji prawnych, które uniemożliwiłyby zaanga-
żowanie się banków w udzielanie kredytów podmiotom bez zdolności 
kredytowej. Pojawia się także inne pytanie: w interesie jakich grup 
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politycznych i gospodarczych leżał brak takich regulacji, pozwalający 
bankom oraz innym instytucjom finansowym na osiąganie zysków 
w krótkim okresie kosztem nadzwyczajnego zwiększenia ryzyka dla 
całego systemu finansowego oraz kosztem następującego potem zubo-
żenia dużych grup społeczeństwa (w szczególności kredytobiorców, 
którzy stracili swe domy, bo nie byli w stanie spłacać kredytów hipo-
tecznych), a także wielkiej masy inwestorów na rynku akcji, w tym 
rzeszy drobnych ciułaczy. Ogrom negatywnych skutków, jakie wyni-
kły z kryzysu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, nie 
tylko dla gospodarki amerykańskiej, ale praktycznie dla całej gospo-
darki światowej, w tym zagrożenie globalną recesją, stawia pod zna-
kiem zapytania zdolność władz tego kraju do podejmowania z wy-
przedzeniem niezbędnych decyzji w polityce makroekonomicznej 
i mikroekonomicznej. Doświadczenie pokazuje, że jest to raczej ucze-
nie się na błędach w tej polityce. Takie zdarzenia, jak krachy giełdowe 
czy masowe upadłości firm, wymuszają ostatecznie na władzach ame-
rykańskich uchwalenie zabezpieczeń prawnych, które wydają się tak 
oczywiste, że aż budzą zdziwienie, dlaczego nie uchwalono ich wcześ-
niej (np. wprowadzenie zakazu badania sprawozdań finansowych 
spółek przez firmę audytorską, która jednocześnie świadczy tej spółce 
odpłatnie różne usługi doradcze).

Wiele pytań budzą też polityka monetarna banku centralnego Stanów 
Zjednoczonych i jej wpływ na powstawanie baniek spekulacyjnych na 
amerykańskim rynku akcji i rynku nieruchomości. System Rezerwy Fe-
deralnej uznawany jest generalnie za bank niezależny, który dotychczas 
w zasadzie skutecznie potrafił ograniczyć inflację (Oręziak 2006). Polity-
ka pieniężna prowadzona przez tę instytucję jest jednak nastawiona nie 
tylko na zwalczanie inflacji, ale także powinna uwzględniać wzrost go-
spodarczy. Dążenie Fed do wspierania wzrostu gospodarczego w okresie 
słabnącej koniunktury nieraz skłaniało ten bank do bardzo znacznych 
obniżek stóp procentowych. To właśnie obniżki stóp w latach 2001–2003 
doprowadziły do najniższego po drugiej wojnie światowej poziomu tych 
stóp w Stanach Zjednoczonych. Rekordowo tani pieniądz stał się silnym 
bodźcem do zadłużania się gospodarstw domowych i ekspansji kredytów 
hipotecznych. Jak wskazują Goodhart i Persaud (2008), wszystkie te do-
świadczenia powinny być wzięte pod uwagę w poszukiwaniu rozwiązań 
pozwalających uniknąć następnego krachu.
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Dominujący udział gospodarki amerykańskiej w gospodarce światowej 
oznacza, że wszelkie poważniejsze słabości regulacji prawnych, funkcjono-
wania instytucji publicznych, w polityce makroekonomicznej i nadzorze 
nad rynkiem finansowym powodują poważne ryzyko dla innych regionów 
świata. Powinny być brane pod uwagę we wszelkich ocenach i analizach 
dotychczasowej i przyszłej roli dolara jako waluty międzynarodowej. 

 4.  czynniki stanowiące podstawĘ 
miĘdzynarodowej pozycji euro

Potencjał gospodarczy strefy euro jest dobrym fundamentem pełnienia 
przez tę walutę funkcji głównej waluty międzynarodowej. Udział strefy 
w gospodarce światowej sytuuje ją na drugim miejscu po Stanach Zjedno-
czonych. Wprawdzie dotychczas gospodarka tego kraju charakteryzowała 
się silniejszą dynamiką rozwoju niż strefa euro, ale negatywne zjawiska, 
które ujawniły się w ostatnim okresie w gospodarce amerykańskiej, poka-
zały, że dynamika ta była oparta w znacznej części na niezbyt solidnych 
podstawach, jak np. rosnące zadłużenie gospodarstw domowych i niska 
stopa oszczędności. W konfrontacji z tym negatywnym obrazem gospo-
darka strefy euro jako całości jawi się jako organizm pod wieloma 
względami solidniejszy niż gospodarka Stanów Zjednoczonych. Nie 
oznacza to oczywiście, że w strefie euro wszelkie konieczne przemia-
ny strukturalne zostały już dokonane, gdyż wiadomo, że wiele jest 
jeszcze do zrobienia w niektórych krajach członkowskich, jeśli chodzi 
o reformę finansów publicznych, uelastycznienie rynku pracy, rynku 
towarów i usług, stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsię-
biorczości, w tym zredukowanie obciążeń podatkowych. 

Istotną podstawą zwiększenia zastosowania euro jako pieniądza między-
narodowego jest fakt, że strefa euro jest największym eksporterem na 
świecie (eksport ze strefy euro jest tu rozumiany jako sprzedaż towarów 
i usług do pozostałych krajów Unii oraz krajów trzecich). Pod względem 
udziału w światowym eksporcie wyprzedza ona Stany Zjednoczone, 
mimo że kraj ten dominuje w gospodarce światowej. Ta dominująca pozy-
cja strefy euro w światowym eksporcie daje szanse na wzrost zastosowa-
nia euro jako waluty fakturowania, waluty transakcyjnej i waluty inwe-
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stycyjnej. Powinna temu sprzyjać stabilność siły nabywczej euro, za którą 
odpowiedzialny jest Europejski Bank Centralny. Instytucja ta charaktery-
zuje się taką niezależnością w systemie władzy, która gwarantuje jej pełną 
swobodę prowadzenia polityki pieniężnej zapewniającej stabilność cen. 
Uczestnicy obrotu międzynarodowego mogą mieć zatem pewność, że 
w strefie euro nie może wystąpić nadmierna inflacja.
 
Rynek finansowy strefy euro rozwija się bardzo dynamicznie, lecz nie jest 
jeszcze w pełni zintegrowany. W ostatnich latach zintensyfikowano jed-
nak proces usuwania istniejących jeszcze utrudnień prawnych, instytu-
cjonalnych i administracyjnych, dążąc do rzeczywistego scalenia rynków 
krajowych w jeden wielki rynek finansowy. Eliminacja tych barier przy-
czyni się do dalszego wzrostu konkurencji na całym unijnym rynku, co 
będzie dodatkowym bodźcem do jego rozwoju. Należy jednak zauważyć, 
że potencjał rynku finansowego strefy euro, a szerzej całej Unii Europej-
skiej, jest wyraźnie mniejszy niż potencjał rynku finansowego Stanów 
Zjednoczonych. Na rzecz unijnego rynku przemawia to, że podlega on 
odpowiedniemu nadzorowi ze strony instytucji państwowych, opartemu 
na wspólnych regulacjach. W dającej się przewidzieć perspektywie rynek 
ten nie będzie w stanie osiągnąć takiej wielkości, jak rynek amerykański, 
co spowolni międzynarodowe zastosowanie euro.

Wzmocnieniu międzynarodowej pozycji euro powinny służyć przeprowa-
dzone już reformy finansów publicznych i te, które są w trakcie realizacji. 
Pozwoliły one krajom strefy euro istotnie poprawić saldo budżetowe. Część 
krajów członkowskich od dłuższego czasu notuje nadwyżkę budżetową; 
w niektórych krajach sytuacja budżetu jest bliska równowagi. Jedynie nie-
liczne kraje strefy euro ciągle borykają się z deficytami budżetowymi. Do 
najmniej korzystnych zaliczana jest sytuacja finansów publicznych we Wło-
szech (Lachman 2007). Można jednak oczekiwać, że obowiązujące w strefie 
euro mechanizmy dyscyplinowania polityki budżetowej wprawdzie z pew-
nym opóźnieniem, ale jednak zaowocują poprawą sytuacji budżetowej za-
równo w tym kraju, jak i w innych państwach strefy euro, które nie zlikwi-
dowały jeszcze deficytu budżetowego (w   tym głównie we Francji 
i w Portugalii).
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 5.  zastosowanie euro  
w handLu miĘdzynarodowym

Naturalnym obszarem zastosowania euro jest handel krajów należących 
do strefy euro z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a tak-
że z krajami, które mają szanse stać się członkami Unii w przyszłości. 
Duże znaczenie dla rozwoju wykorzystania euro ma też handel z tymi 
krajami i regionami świata, z którymi Unię łączą silne więzi ekonomicz-
ne i handlowe o charakterze preferencyjnym (np. kraje Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku). 

Wykorzystanie euro do fakturowania i rozliczania transakcji handlowych, 
zarówno eksportowych, jak i importowych, realizowanych przez kraje strefy 
euro z państwami spoza strefy rozwijało się stopniowo od 1999 r. Trudność 
z dokładnym oszacowaniem tego zjawiska wynikała dotychczas z faktu, że 
nie wszystkie kraje należące do strefy euro regularnie gromadziły dane na 
ten temat. Władze większości z 12 krajów, które weszły do strefy euro jako 
pierwsze (Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Hi-
szpania oraz Grecja), systematycznie gromadzą dane dotyczące zastosowania 
walut fakturowania i transakcyjnych w handlu z innymi krajami Unii oraz 
z krajami trzecimi.

Jeśli chodzi o handel krajów strefy euro ze wszystkimi krajami spoza stre-
fy euro (zarówno należącymi do Unii, jak i krajami trzecimi), to rola, jaką 
odgrywa w nim euro, ustabilizowała się w latach 2004–2005. Utrzymały 
się jednak znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami strefy euro 
(zob. tabela 2).

Z punktu widzenia rozwoju euro jako waluty światowej duże znaczenie 
ma używanie go jako waluty fakturowania i waluty transakcyjnej w trans-
akcjach z podmiotami z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. 
W 2006 r. Europejski Bank Centralny uzyskał dane niemal od wszystkich 
krajów członkowskich strefy euro, pokazujące strukturę walutową ich 
eksportu i importu w handlu z państwami spoza Unii (zob. tabela 3). Uzy-
skane przez EBC informacje pochodzą nie tylko z banków, ale także 
z urzędów celnych oraz ankiet przeprowadzonych wśród eksporterów 
i importerów.
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tabela 2			 	udział euro w fakturowaniu i rozliczaniu handlu  
krajów strefy euro z krajami spoza strefy (w %)

2004 2005

Fakturowanie/rozliczanie eksportu towarów z wybranych krajów 
strefy euro do krajów spoza strefy euro 44–63 39–62

Fakturowanie/rozliczanie importu towarów do wybranych krajów  
z krajów spoza strefy euro 41–61 34–56

Fakturowanie/rozliczanie eksportu usług z wybranych krajów 
strefy euro do krajów spoza strefy euro 14–64 16–67

Fakturowanie/rozliczanie importu usług do wybranych krajów  
z krajów spoza strefy euro 24–70 23–71

Uwaga: dolny wskaźnik przedziału dotyczy kraju strefy euro, gdzie udział euro w faktu-
rowaniu i rozliczaniu handlu z krajami spoza strefy euro jest najniższy w badanej grupie 
krajów, a górny kraju, gdzie wskaźnik ten jest najwyższy w tej grupie.
Źródło: zestawienie własne na podstawie ECB (2007, s. 75).

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że występują dość duże różnice 
pomiędzy krajami strefy euro, jeśli chodzi o waluty fakturowania i trans-
akcyjne, stosowane w ich eksporcie towarów poza Unię i imporcie spoza 
UE. Średni dla całej strefy euro wskaźnik dotyczący zastosowania euro 
jako waluty fakturowania i rozliczania eksportu wynosił 49,7% i nie-
znacznie przewyższał wskaźnik dotyczący dolara amerykańskiego. Ten 
ostatni stanowił 44% wartości eksportu ze strefy euro kierowanego poza 
Unię Europejską. Największe zastosowanie euro ma w eksporcie Austrii: 
w pierwszym kwartale 2006 r. w walucie tej fakturowano i rozliczano 
niemal 2/3 wartości tego eksportu. Najniższy wskaźnik występował 
w Grecji (28,1%) oraz Luksemburgu (29,6%). Wskaźnik dotyczący pozosta-
łych krajów wynosił od 43,2% (Francja) do 53,7% (Włochy). W zasadzie po-
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twierdza to wyrażoną na wstępie opinię, że znaczna część eksportu z krajów 
wysoko rozwiniętych fakturowana jest w ich rodzimej walucie. Zważywszy 
na wysoki udział eksportu ze strefy euro w światowym eksporcie, ten stan 
rzeczy jest korzystny dla upowszechnienia się międzynarodowego zastoso-
wania euro także w innych funkcjach. 

tabela 3   waluty fakturowania/rozliczania eksportu i importu towarów 
realizowanego przez kraje strefy euro z krajami spoza  
unii europejskiej w i kwartale 2006 r. (w %)

eksport import

eUr usd jpy gBp inne razem eUr usd jpy gBp inne razem

Austria 62,9 23,4 0,0 0,0 13,7 100,0 60,9 27,2 0,0 0,0 11,9 100,0

Belgia 50,0 36,9 0,9 12,3 . 100,0 46,3 41,8 2,0 9,9 0,0 100,0

Finlandia 44,0 47,6 . . 8,4 100,0 29,6 62,8 . . 7,6 100,0

Francja 43,2 50,5 2,2 0,2 3,9 100,0 32,9 60,3 2,0 0,1 4,7 100,0

Niemcy . . . . . . 40,9 40,3 3,2 2,3 13,3 100,0

Grecja 28,1 70,7 0,3 0,2 0,7 100,0 18,0 80,0 0,8 0,2 1,0 100,0

Irlandia 46,6 50,1 0,8 0,7 1,8 100,0 19,4 69,3 0,7 0,2 10,3 100,0

Włochy 53,7 43,4 . . 2,9 100,0 27,5 69,8 . . 2,7 100,0

Luksemburg 29,6 68,0 0,6 1,1 0,7 100,0 33,5 52,2 8,7 1,8 3,9 100,0

Holandia 52,5 42,1 0,8 0,7 3,9 100,0 23,4 76,3 0,1 0,1 0,1 100,0

Portugalia 48,9 47,1 0,3 0,3 3,5 100,0 43,4 52,1 1,8 0,1 2,7 100,0

Hiszpania 53,6 43,4 1,2 0,1 1,7 100,0 44,2 54,4 0,7 0,0 0,7 100,0

Strefa euro 49,7 44,0 . . 6,3 100,0 35,2 55,7 . . 9,0 100,0

Źródło: ECB (2007, s. 36).
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Z kolei w przypadku importu towarów przez kraje strefy euro spoza Unii 
dolar dominował w badanym czasie (55,7%), a udział euro wynosił nie-
wiele ponad 1/3 tego importu. Dominację dolara należy tu tłumaczyć 
przede wszystkim znacznym udziałem ropy oraz innych surowców mine-
ralnych w tym imporcie. Jak wskazano, produkty te są fakturowane i roz-
liczane głównie w dolarach amerykańskich. W przypadku Holandii ten 
czynnik oraz duże zaangażowanie tego kraju w import ropy (sprzedawa-
nej następnie innym krajom Unii) przyczynił się do tego, że udział dolara 
w fakturowaniu importu tego surowca należy do najwyższych w strefie 
euro (76,3%). Podobne przyczyny, dotyczące importu surowców, wyjaś-
niają wysoki udział dolara także w przypadku Finlandii (62,8) oraz Grecji 
(80%). Mniejsze znaczenie euro w imporcie krajów strefy euro z krajów 
spoza Unii wynika głównie z istnienia scharakteryzowanych wyżej zwy-
czajów dotyczących używania dolara do fakturowania i rozliczania han-
dlu surowcami oraz masowymi produktami rolnymi. Ponieważ większość 
z tych produktów kraje strefy euro muszą importować, a import ten ma 
znaczny udział w ich ogólnym imporcie, szanse szerszego zastosowania 
euro do tego handlu nie są zbyt duże w dającej się przewidzieć perspekty-
wie, zważywszy na siłę przyzwyczajenia uczestników rynku do znanych 
i wypróbowanych rozwiązań.

Zakres wykorzystania euro jako waluty fakturowania i rozliczania w han-
dlu zagranicznym wydaje się szczególnie istotny dla Polski oraz innych 
krajów Unii Europejskiej przygotowujących się do wejścia do strefy euro.  
W większości tych krajów euro jest najważniejszą walutą używaną za-
równo w eksporcie, jak i imporcie (zob. tabela 4).

Zastosowanie euro w handlu zagranicznym większości nowych krajów 
członkowskich Unii wzrastało dynamicznie od początku obecnej dekady.  
W 2005 r. euro stało się dominującą walutą fakturowania eksportu oraz 
importu Bułgarii, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii2. Polska 
jest krajem, gdzie euro ma szczególnie duże znaczenie w handlu zagra-
nicznym. W tej walucie fakturuje się bowiem 70% ogólnej wartości eks-
portu oraz 60% ogólnej wartości importu. W tej sytuacji zrozumiałe jest 
poparcie polskich eksporterów i importerów dla jak najszybszego wejścia 
Polski do strefy euro. Pozwoliłoby im to poważnie ograniczyć ryzyko kur-
sowe, jakie dziś występuje na skutek zmienności kursu między złotym 
2 Brak danych nt. Węgier. 
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a euro. Działający w Polsce przedsiębiorcy coraz dobitniej i z coraz więk-
szą determinacją domagają się określenia przez władze naszego kraju daty 
przyjęcia euro (Rzeczpospolita, 2008). Chodzi oczywiście nie tylko okre-
ślenie daty, ale przede wszystkim o skuteczne dostosowanie się naszego 
kraju do spełnienia warunków uprawniających do uczestnictwa Polski 
w strefie euro.

tabela 4   udział fakturowanego oraz rozliczanego w euro eksportu 
i importu niektórych krajów unii spoza strefy euro  
w ich ogólnym eksporcie i imporcie (w %)

eksport import
2001 2005 2001 2005

Bułgaria 48 60 55 60
Czechy 69 72 67 71
Estonia 53 59 56 59
Łotwa 34 53 45 59
Litwa 28 51 38 51
Polska 57 70 57 60
Rumunia 56 64 61 71

Źródło: zestawienie własne na podstawie: ECB (2007, s. 38, 39).

Przedsiębiorcy mają też świadomość, że wejście do strefy euro pozwoli 
zwiększyć ich obroty handlowe z krajami strefy euro. Chintrakarn (2008) 
wskazuje, że uczestnictwo w tej strefie umożliwia zwiększenie strumieni 
handlu o 9–14%. Wynikająca stąd większa aktywność polskich przedsię-
biorstw w handlu wewnątrzunijnym byłaby jednym z ważnych czynni-
ków pobudzających wzrost gospodarczy w Polsce.

 6. zastosowanie euro w krajach trzecich

Jednym z głównych obszarów zastosowania waluty międzynarodowej 
w innym kraju niż kraj emisji jest posługiwanie się banknotami i moneta-
mi tej waluty oraz utrzymywanie w niej lokat bankowych. Według stanu 
na grudzień 2006 r. poza strefą euro w obiegu znajdowało się ponad 
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60 mld banknotów nominowanych w tej walucie (w czerwcu 2005 r. było 
to 55 mld banknotów). Jeśli chodzi o depozyty nominowane w euro, znaj-
dujące się w bankach krajów sąsiadujących z Unią Europejską, to na ko-
niec grudnia 2006 r. było w nich ulokowanych łącznie 69 mld EUR (ECB 
2007, s. 75).

Drugim ważnym obszarem używania euro w krajach trzecich jest stoso-
wanie go jako waluty referencyjnej w systemach kursowych różnych kra-
jów. Wybór systemu kursu walutowego należy do najważniejszych decyzji 
podejmowanych przez krajowe władze monetarne, a jego istotną konse-
kwencją jest określenie wielkości i struktury walutowej rezerw dewizo-
wych, jakie powinny być utrzymywane, by zapewnić funkcjonowanie 
tego systemu. W swym raporcie rocznym, opublikowanym w 2007 r., Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy wymienia około 100 krajów3 mających 
różne systemy kursowe, w których stosuje się walutę referencyjną lub ko-
szyk walut referencyjnych (IMF 2007, s. 9, 10). Znaczna część tych krajów 
(aż 40) powiązała w różnej formie kursy swych walut z euro jako odrębną 
walutą referencyjną bądź walutą składową pewnego przyjętego referen-
cyjnego koszyka walut, w tym także najbardziej obecnie znanego koszyka 
walutowego, jakim jest SDR (zob. tabela 5).

Zastosowanie euro jako waluty referencyjnej w systemach kursowych 
ustanowionych przez kraje trzecie jest silnie uwarunkowane geograficz-
nie i instytucjonalnie. W takiej lub innej formie z euro zostały bowiem 
powiązane przede wszystkim waluty większości krajów Unii Europejskiej 
znajdujących się poza strefą euro, a ponadto waluty krajów mających róż-
ne powiązania instytucjonalne z Unią lub jej krajami członkowskimi. 
Kraje z pierwszej grupy stabilizują swe waluty wobec euro w ramach me-
chanizmu stabilizacyjnego ERM II (Exchange Rate Mechanism II), w któ-
rym dozwolony, maksymalny przedział wahań kursu rynkowego danej 
waluty wobec euro wynosi ±15% w stosunku do bilateralnego kursu cen-
tralnego między tymi walutami. Uczestnictwo waluty w tym mechani-
zmie przez co najmniej dwa lata stanowi jedno z kryteriów konwergencji, 
które powinien spełnić kraj przygotowujący się do wejścia do strefy euro. 

3  W raporcie tym niektóre unie walutowe są liczone jako jeden kraj (np. Środkowoafrykańska 
Wspólnota Ekonomiczna i Monetarna – Central African Economic and Monetary Commu-
nity – CAEMC, Zachodnioafrykańska Unia Ekonomiczna i Monetarna – West African Eco-
nomic and Monetary Union – WAEMU).
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Ważne jest przy tym, by w tym dwuletnim okresie nie występowały po-
ważniejsze napięcia w tym systemie, a w szczególności by nie doszło do 
jednostronnej dewaluacji danej waluty wobec euro. Waluta ta powinna 
zatem charakteryzować się niezbędną stabilnością, aby przygotowanie 
gospodarki kraju kandydującego do unii walutowej zostało pozytywnie 
ocenione przez uprawnione instytucje (Komisja Europejska, Europejski 
Bank Centralny, Rada Unii Europejskiej). Powiązanie jego waluty narodo-
wej z euro jest więc konieczne po to, by sprawdzić, czy kraj ten jest fak-
tycznie gotowy do funkcjonowania w unii walutowej. Samo włączenie 
waluty do ERM II wymaga nie tylko woli zainteresowanego kraju, ale tak-
że Europejskiego Banku Centralnego.

tabela 5   kraje i systemy kursowe powiązane z euro  
– stan na 1 stycznia 2007 r.

Region Systemy kursowe Kraje

Unia Europejska
(poza strefą 
euro)

ERM II* Cypr, Dania, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Malta, Słowacja

Currency board oparte na euro Bułgaria 

Kurs o określonym przedziale zmienności 
w stosunku do kursu centralnego wobec 
euro

Węgry

Kurs płynny kierowany z euro jako walutą 
referencyjną Czechy, Rumunia

Pro memoria: niezależny kurs płynny Szwecja, Wielka Brytania, 
Polska

Kraje 
kandydujące 
i potencjalni 
kandydaci  
do Unii

Jednostronna euroizacja Czarnogóra

Currency board oparte na euro Bośnia i Hercegowina

Kurs o określonym przedziale zmienności 
w stosunku do kursu centralnego wobec 
euro

Chorwacja, Macedonia, 
Serbia

Pro memoria: niezależny kurs płynny Albania, Turcja
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Inne kraje

Euroizacja**

Kosowo, Andora, Republika 
San Marino, Miasto 
Watykan, Księstwo 
Monako,
francuskie wspólnoty 
terytotorialne (Saint-Pierre-
et-Miquelon, Mayotte)

Kursy o ograniczonej zmienności do euro

Kraje strefy franka 
francuskiego, francuskie 
terytoria zamorskie, 
Wyspy Zielonego Przylądka

Kursy stabilizowane wobec SDR oraz innych 
koszyków walutowych zawierających euro 

Seszele, Federacja 
Rosyjska, Libia, Botswana, 
Maroko, Tunezja, Vanuatu

* Cypr i Malta od 2008 r. są w strefie euro, a Słowacja od 2009 r.; Estonia i Litwa pod-
jęły jednostronne zobowiązanie do utrzymania izby walutowej (currency board); Łotwa 
podjęła jednostronne zobowiązanie do utrzymywania wahań kursu w przedziale ±1%.
** Kosowo, Andora – euroizacja jednostronna, Republika San Marino, Miasto Watykan, 
Księstwo Monako są uprawnione do używania euro jako legalnej waluty.
Źródło: zestawienie własne na podstawie: ECB (2007, s. 41).

Estonia, Litwa oraz Łotwa zastosowały specyficzne rozwiązanie, różniące 
się od obowiązującego w ramach ERM II. Dwa pierwsze kraje podjęły jed-
nostronne zobowiązanie do utrzymania izby walutowej (currency board)4. 
Łotwa natomiast zobowiązała się jednostronnie do utrzymywania wahań 
kursu swej waluty wobec euro w znacznie węższym przedziale niż obo-
wiązujący w ERM II, wynoszącym ±1%.

Bardziej luźną (niż ERM II) formę powiązania z euro stosują niektóre 
nowe kraje Unii, których dostosowania do uczestnictwa w unii walutowej 
są mniej zaawansowane (Węgry, Czechy, Rumunia). Złoty polski nie jest 

4 Międzynarodowy Fundusz Walutowy definiuje system currency board jako system mo- 
netarny polegający na wprowadzeniu wyraźnego prawnego zobowiązania do utrzymania  
sztywnego (niezmiennego) kursu swej waluty w stosunku do wybranej waluty obcej. 
Przyjęcie takiego zobowiązania powoduje uzależnienie emisji pieniądza krajowego od 
wielkości posiadanych rezerw dewizowych, co oznacza znaczne ograniczenie swobody 
kształtowania polityki pieniężnej przez bank centralny i pełnienia przezeń tradycyjnych 
funkcji (IMF 2007, Appendix, s. 8).
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na razie formalnie powiązany z euro w żaden sposób. Włączenie w przy-
szłości polskiej waluty do mechanizmu ERM II należy do największych 
wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć polska gospodarka w procesie dosto-
sowań do wejścia do strefy euro

Jako waluta referencyjna euro jest też wykorzystywane przez grupę kra-
jów, które są oficjalnymi kandydatami do Unii Europejskiej lub mogą 
uzyskać taki status w przyszłości. Stabilizowanie w mniejszym lub więk-
szym stopniu kursów ich walut wobec euro podyktowane jest głównie 
dążeniem tych krajów do stworzenia lepszych warunków do rozwoju 
handlu i współpracy gospodarczej z krajami Unii Europejskiej dzięki 
zmniejszeniu ryzyka kursowego. W tej grupie krajów uwagę zwraca Czar-
nogóra, która jednostronnie (czyli bez formalnej aprobaty uprawnionych 
instytucji Unii Europejskiej) podjęła decyzję o euroizacji, czyli uznaniu 
euro za legalny środek płatniczy. Oznacza to, że kraj ten przyjął euro, ale 
nie przeszedł całej niezbędnej drogi prawnej, która obowiązuje kraje Unii 
Europejskiej zmierzające do zastąpienia swej waluty narodowej przez 
euro. Jednostronna euroizacja nie uprawnia więc do uczestnictwa kraju 
w strefie euro. 

Stosunkowo duża jest też grupa krajów trzecich, które zastosowały róż-
ne sposoby powiązania swych walut z euro, poczynając od uzgodnionej 
euroizacji (Watykan, Księstwo Monako, Republika San Marino) i euro-
izacji jednostronnej (Kosowo, Andora), poprzez ograniczenie zmienno-
ści kursu rynkowego w ramach systemu kursów stałych aż po zastoso-
wanie kursów płynnych kierowanych (managed float), powiązanych 
z euro jako odrębną walutą z koszykiem walut, w których euro jest jed-
ną z walut składowych. Warto zwrócić uwagę, że Rosja podjęła politykę 
pewnego oddziaływania na kurs rubla wobec indywidualnie skonstru-
owanego koszyka walutowego. Od lutego 2005 r. w skład tego koszyka 
wchodzą dolar oraz euro (od grudnia 2005 r. udział euro został zwięk-
szony z 35% do 40%).
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 7.  euro jako składnik rezerw dewizowych 
Banków centraLnych

Jednym z głównych wyznaczników międzynarodowej roli waluty jest jej 
udział w rezerwach dewizowych banków centralnych5. Rezerwy te są 
częścią rezerw walutowych posiadanych przez poszczególne kraje. 
W skład rezerw walutowych (monetary reserves) wchodzą oficjalne akty-
wa rezerwowe (official holdings of reserve assets) utrzymywane przez bank 
centralny oraz rezerwy będące w posiadaniu banków komercyjnych (Bia-
łecki et al. 2007, s. 240–241). 

Oficjalne aktywa rezerwowe to zasoby: dewiz, złota monetarnego (tzn. 
złota w postaci sztab kruszcu, które może zostać sprzedane przez bank 
centralny na rynku międzynarodowym, najczęściej w Londynie lub Zu-
rychu, w celu uzyskania dewiz), zasoby SDR, tzw. transza rezerwowa 
w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) oraz inne należno-
ści w walutach wymienialnych. Największy udział w oficjalnych akty-
wach rezerwowych zarówno Polski, jak i pozostałych krajów świata mają 
dewizy (stanowią one około 88–90%). Występują one głównie w postaci 
krótko- i długoterminowych dłużnych papierów wartościowych emito-
wanych przez rządy największych krajów wysoko rozwiniętych. Mniej-
szy udział mają należności na rachunkach bieżących i terminowych 
w zagranicznych bankach handlowych, a w niewielkiej części także na 
rachunkach w innych bankach centralnych. Złoto monetarne stanowiło 
w ostatnich latach 8–10% kwoty oficjalnych aktywów rezerwowych i było 
to znacznie mniej niż np. na początku lat 80. (niemal 50%). W ostatnich 
latach udział ten wykazywał tendencję spadkową. Jego wysokość zależy 
od zasobów tego kruszcu w bankach centralnych (np. na koniec 2001 r. 
było to 943,6 mln uncji, a na koniec kwietnia 2007 r. 864 mln uncji) oraz 
od kształtowania się ceny złota na rynku londyńskim, gdyż właśnie ją 
stosuje MFW do wyceny wartości kruszcu posiadanego przez banki cen-
tralne. Wzrost tej ceny skutkuje na ogół wzrostem udziału złota w oficjal-
nych aktywach rezerwowych. Ostateczny efekt zależy jednak od skali 
wyprzedaży złota przez banki centralne. Pozostałe składniki rezerw mają 

5 Międzynarodowy Fundusz Walutowy w aneksie do swego raportu rocznego publikuje  
jedyne oficjalne dane dotyczące struktury walutowej oficjalnych rezerw dewizowych na 
szczeblu globalnym. Od września 2005 r. na stronie internetowej MFW (http://www.imf.
org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf ) zamieszczane są także dane kwartalne.
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znaczenie marginesowe. Stanowią one łącznie około 1–2% ogólnej sumy 
wszystkich oficjalnych aktywów rezerwowych. 

Przykładowo na koniec 2006 r. łączna kwota oficjalnych aktywów rezer-
wowych (łącznie ze złotem) na całym świecie wynosiła 3 750,9 mld SDR, 
w tym rezerwy dewizowe stanowiły 3 348,0 mld SDR, złoto 366,7 mld 
SDR (według ceny z rynku w Londynie), zasoby przydzielonych SDR wy-
nosiły 18,2 mld SDR, pozycja rezerwowa w MFW 17,5 mld SDR. Na ko-
niec kwietnia 2007 r. suma oficjalnych aktywów rezerwowych posiada-
nych przez wszystkie kraje wzrosła do 3 921,7 mld SDR, w tym dewiz do 
3 508,4 mld SDR, a pozostałe składniki ukształtowały się na poziomie, 
odpowiednio: 378,9 mld SDR (złoto), 18,3 mld SDR (przydzielone SDR) 
i 15,6 mld SDR (pozycja rezerwowa w MFW)6. 

Warto podkreślić, że jeśli pominie się złoto monetarne, to oficjalne akty-
wa rezerwowe są niemal w 99% złożone z dewiz. Poziom utrzymywanych 
przez dany kraj oficjalnych rezerw dewizowych zależy przede wszystkim 
od wielkości jego importu. Łączne zasoby tych rezerw istotnie wpływają 
na ocenę międzynarodowej wiarygodności kraju, a ich szybki spadek 
może być wyrazem kryzysu walutowego.

Z kolei rezerwy walutowe w bankach komercyjnych mają głównie formę 
dewiz, przede wszystkim w postaci należności na rachunkach bieżących 
i terminowych w bankach zagranicznych. Rezerwy te są ich rezerwami opera-
cyjnymi, służącymi do finansowania bieżących operacji walutowych. Są uzu-
pełniane rezerwami będącymi do dyspozycji banku centralnego. Udział po-
szczególnych walut w rezerwach dewiz posiadanych przez bank centralny 
i banki komercyjne w danym kraju zależy głównie od struktury walutowej płat-
ności dokonywanych w imporcie oraz innych płatności przekazywanych za gra-
nicę. Jest też odzwierciedleniem udziału poszczególnych walut w płatnościach 
otrzymywanych przez eksporterów towarów i usług oraz transferach walut ob-
cych z zagranicy, napływających do kraju z wszelkich innych tytułów. 

Oficjalne rezerwy dewizowe (czyli rezerwy dewiz posiadanych przez 
banki centralne) zasługują na szczególną uwagę, gdyż ze względu na do-
minujący udział w oficjalnych aktywach rezerwowych istotnie wpływają 
na wizerunek kraju na międzynarodowych rynkach finansowych. 
6   W dniu 30 kwietnia 2007 r. 1 SDR był równy 1,52418 USD (IMF, 2007, Appendix I, s. 2).
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W ostatnich latach rezerwy te znacznie wzrosły na całym świecie. Na  
koniec 1999 r. wynosiły 1 298,1 mld SDR, a na koniec 2006 r. było  
ich  niemal trzy razy więcej: 3 348,0 mld SDR (zob. tabela 6). W tym okre-
sie istotnie zmieniła się także struktura walutowa oficjalnych rezerw  
dewizowych.

tabela 6   wielkość i struktura walutowa  
oficjalnych rezerw dewizowych w świecie

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rezerwy 
dewizowe ogółem,  
(w mld SDR, stan  
na koniec roku)

1 298,1 1 486,3 1 631,3 1 771,7 2 036,2 2 413,8 2 921,0 3348,0

w 
tym
(%)

dolar 
amerykański 71,0 71,1 71,5 67,0 65,9 65,8 66,7 64,7

jen japoński 6,4 6,1 5,1 4,4 3,9 3,9 3,6 3,2

funt 
brytyjski 2,9 2,8 2,7 2,8 2,8 3,4 3,6 4,4

frank 
szwajcarski 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2

euro 17,9 18,3 19,2 23,8 25,2 24,9 24,2 25,8

Źródło: zestawienie własne na podstawie: IMF (2007, Appendix I, s. 2–4).

Wyraźnie widać postępujący spadek roli dolara amerykańskiego w tych 
rezerwach. W 1999 r. udział ten wynosił 71%, a na koniec 2006 r. 
ukształtował się na poziomie 64,7%. W tym okresie zmniejszył się też 
udział jena japońskiego (z 6,4% do 3,2%), co było następstwem m.in. 
relatywnie niskiego oprocentowania aktywów nominowanych w tej 
walucie w związku z polityką praktycznie zerowych stóp procento-
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wych, prowadzoną przez dłuższy czas przez Bank Japonii. Głównym 
czynnikiem osłabienia dolara i jena jako walut rezerwowych było jed-
nak pojawienie się euro. Na koniec 1999 r. w walucie tej banki central-
ne utrzymywały 17,9% swych rezerw dewizowych. Było to nieco wię-
cej, niż wynosiły w poprzednim roku łączne udziały tych walut 
zastąpionych przez euro, których używano jako walut międzynarodo-
wych. Na koniec 1998 r. udział marki niemieckiej wynosił 13,8%, fran-
ka francuskiego 1,6%, guldena holenderskiego 0,3%. Jeśli uwzględni 
się jeszcze rezerwy utrzymywane w jednostce walutowej ECU (Euro-
pean Currency Unit), stanowiące na koniec 1998 r. 1,2% ogólnej kwoty 
rezerw dewizowych na świecie, to można stwierdzić, że euro uzyskało 
na początku swego istnienia status waluty rezerwowej odpowiadający 
w zasadzie łącznej pozycji wymienionych czterech walut (MFW 2007, s. 3). 
Należy jednak zauważyć, że w okresie od 1999 r. udziału euro w ogólnej 
kwocie rezerw dewizowych banków centralnych nie da się bezpośrednio 
porównać z łącznym udziałem wymienionych walut narodowych, gdyż 
po wprowadzeniu euro rezerwy poprzednio utrzymywane w tych walu-
tach stały się aktywami wewnętrznymi.

Po 1999 r. rola euro jako waluty rezerwowej wzrastała, przy czym istotny 
wzrost nastąpił od 2002 r., co przynajmniej częściowo wiązało się z wpro-
wadzeniem do obiegu banknotów i monet euro od stycznia tego roku. 
Główne znaczenie dla tego wzrostu zainteresowania banków centralnych 
rezerwami wyrażonymi w euro miały jednak czynniki o charakterze fun-
damentalnym, odnoszące się do dolara amerykańskiego, lub czynniki 
o charakterze instytucjonalnym. W przypadku nowych krajów członkow-
skich Unii Europejskiej czynnikiem takim stało się rosnące zaangażowa-
nie tych krajów w handel wewnątrz Wspólnoty i współpracę gospodarczą. 
Np. pod koniec 2006 r. Rumunia utrzymywała w euro 68% swych rezerw, 
Słowacja 69%, a Łotwa 46%. Z krajów spoza Unii zwracają uwagę: Chor-
wacja, gdzie udział rezerw nominowanych w euro wyniósł w tym czasie 
aż 85%, Algieria (60%) i Szwajcaria (47%). Euro odgrywa marginesową 
rolę w rezerwach krajów silnie powiązanych gospodarczo ze Stanami 
Zjednoczonymi, np. w Urugwaju, gdzie udział tej waluty wynosi zaledwie 
1%, natomiast udział dolara to aż 99% (EBC 2007, s. 46). 

W jednym z opracowań przygotowanych przez Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy (Lim 2006) z ogółu krajów składających sprawozdania 
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o strukturze walutowej swych rezerw dewizowych wyodrębniono dwie 
podstawowe grupy. Pierwsza to kraje europejskie otaczające strefę euro 
oraz wszystkie inne kraje świata, które powiązały swe waluty z euro 
(określone jako euro area neighbouring regions). Druga grupa, określana 
jako strefa dolara (dollar area), obejmuje Azję, kraje półkuli zachodniej 
oraz pozostałe kraje, które powiązały swe waluty z dolarem amerykań-
skim. Cechą charakterystyczną pierwszej grupy krajów jest wysoki udział 
euro w rezerwach dewizowych, wynoszący średnio około 58% (stan na 
koniec 2005 r.). Z kolei w przypadku drugiej grupy występował bardzo 
wysoki udział dolara amerykańskiego w tych rezerwach, przekraczający 
75%. Podział na te dwie główne grupy wyraźnie wskazuje na istotny 
wpływ systemu kursowego na strukturę walutową rezerw dewizowych. 
Im silniejsze jest powiązanie danej waluty z walutą referencyjną (czyli im 
mniejszy jest przedział dozwolonych wahań kursu rynkowego w stosun-
ku do kursu centralnego), tym większa część rezerw musi być utrzymy-
wana w tej walucie referencyjnej.

Zależność ta wynika przede wszystkim z faktu, że utrzymanie założonego 
kursu waluty w ramach przyjętego systemu kursowego czasami wymaga 
podjęcia przez bank centralny interwencji na rynku walutowym. To z ko-
lei oznacza konieczność posiadania przez tę instytucję odpowiednio du-
żych rezerw dewizowych w walucie referencyjnej, by móc ją wykorzysty-
wać jako walutę interwencyjną. Wprawdzie interwencje w celu osiągnięcia 
lub utrzymania pożądanego poziomu kursu mogą być realizowane w róż-
nych walutach, ale na ogół banki centralne preferują używanie do tego 
celu waluty referencyjnej, czyli waluty, w stosunku do której stabilizowa-
na jest waluta krajowa. Banki centralne najczęściej nie publikują jednak 
informacji na temat walut wykorzystanych do przeprowadzenia operacji 
interwencyjnych. Z informacji posiadanych przez Europejski Bank Cen-
tralny (EBC 2007, s. 51) wynika, że banki centralne nowych krajów człon-
kowskich, w szczególności tych, których waluty zostały włączone do 
ERM II, do przeprowadzania interwencji walutowych używały najczęściej 
euro. Ponadto banki centralne krajów spoza Unii, które powiązały swe wa-
luty z euro, np. Chorwacji i Serbii, używały euro jako waluty interwencyj-
nej. EBC powołuje się także na oficjalne oświadczenia banku centralnego 
Rosji, z których wynika, że także ta instytucja podejmowała interwencje 
w euro, by wpłynąć na kurs między rublem a euro, choć interwencje te 
były znacznie mniejsze niż w przypadku dolara amerykańskiego.
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Rosnący deficyt bilansu obrotów bieżących oraz zadłużenie zagraniczne 
Stanów Zjednoczonych zwiększyły zainteresowanie banków centralnych 
dywersyfikacją struktury walutowej tych rezerw, polegającą na zmniej-
szeniu w nich roli dolara amerykańskiego i zwiększeniu innych walut. 
Spadek udziału dolara w strukturze walutowej rezerw dewizowych był 
jednak nie tylko wynikiem dążenia do dywersyfikacji, ale także obniże-
nia wartości aktywów dolarowych w rezerwach na skutek deprecjacji wa-
luty amerykańskiej wobec euro i innych walut. Deprecjacja dolara z kolei 
była dodatkowym powodem tej dywersyfikacji. Spadek wartości rezerw 
utrzymywanych w walucie amerykańskiej stał się jednym z istotnych 
bodźców do przechodzenia na inne waluty szczególnie w przypadku kra-
jów eksportujących ropę naftową. Postępujący wzrost cen tego surowca 
przyczynił się do zakumulowania istotnych rezerw dewizowych m.in. 
przez Rosję. Według stanu na dzień 31 stycznia 2008 r. oficjalne aktywa 
rezerwowe tego kraju wyniosły 483,2 mld USD, w tym rezerwy dewizowe 
373,1 mld USD. Uderza fakt zwielokrotnienia rezerw dewizowych w cią-
gu ostatnich czterech lat, gdyż na koniec 2003 r. wynosiły one tylko 
63,1 mld USD. Na koniec stycznia rezerwy dewizowe Banku Rosji stano-
wiły aż sześciokrotność rezerw z końca 2003 r.7 W trwającej od dłuższego 
czasu w tym kraju debacie na temat możliwości zmiany struktury waluto-
wej oficjalnych rezerw dewizowych w celu powstrzymania erozji ich 
wartości z powodu deprecjacji dolara zgłaszano przede wszystkim postu-
lat, by zmniejszyć w nich udział dolara (wynoszący w ostatnich latach 
około 70%), a zwiększyć udział euro (powyżej dotychczasowego poziomu 
około 30%). Niektórzy ekonomiści postulowali nawet odwrócenie tych 
proporcji, tak by euro stanowiło około 70% rezerw dewizowych Banku 
Rosji, a dolar amerykański około 30%. Wymagałoby to jednak uznania 
euro za główną walutę fakturowania eksportu rosyjskiej ropy i gazu. To 
z kolei wymagałoby radykalnej zmiany dotychczasowej praktyki polegają-
cej na fakturowaniu tego eksportu głównie w dolarach. W 2003 r. central-
ne władze Rosji wyraziły nawet gotowość wsparcia takiej zmiany, jeśli 
byliby nią zainteresowani importerzy, w szczególności z krajów europej-
skich. Zmiana taka mogłaby mieć istotny wpływ na kształtowanie się 
ogólnej wartości rezerw dewizowych, gdyż Europa jest głównym partne-
rem handlowym Rosji, a udział Stanów Zjednoczonych w rosyjskim han-
dlu zagranicznym jest niewielki (rzędu 5%). W praktyce okazało się jed-
nak, że rosyjskie przedsiębiorstwa eksportujące ropę naftową i gaz nie 
7 http://www.cbr.ru/Eng/statistics/credit_statistics/print.asp?file=inter_res_08_e.htm#week.
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zdecydowały się na uznanie euro za główną walutę fakturowania w oba-
wie przed stratami związanymi z ryzykiem kursowym. Notowania tych 
rosyjskich surowców są silnie powiązane z notowaniami ropy na rynku 
międzynarodowym, a te są prowadzone głównie w dolarach amerykań-
skich. Ponadto większość rosyjskich firm eksportujących ropę i gaz publi-
kuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z określonymi międzynaro-
dowymi standardami (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP 
lub International Accounting Standards – IAS), co wymaga także używa-
nia dolara jako waluty fakturowania (International Petroleum Finance 
2005, s. 1). 

Na przykładzie Rosji, a także innych krajów eksportujących ropę, jak rów-
nież inne surowce energetyczne i masowe towary rolne można zobaczyć, 
jak skomplikowana jest zmiana struktury walutowej oficjalnych rezerw 
dewizowych. Banki centralne zapoczątkowały dywersyfikację tych re-
zerw w kierunku walut innych niż dolar, w szczególności w kierunku 
euro. Rzeczywista struktura walutowa tych rezerw jest jednak znacznie 
bardziej uzależniona od takich czynników, jak waluta fakturowania du-
żej części eksportu towarów i usług, niż od działań banku centralnego na 
rzecz różnicowania tej struktury.

 8.  perspektywy euro jako pieniądza 
miĘdzynarodowego

Z punktu widzenia stabilności gospodarki światowej nie jest pożądana 
gwałtowna zmiana obecnej pozycji głównych walut międzynarodowych. 
Skutkiem zbyt szybkiego przesunięcia międzynarodowego zapotrzebo-
wania z dolara na euro mogłaby być dalsza aprecjacja euro, silnie zagra-
żająca pozycji konkurencyjnej krajów strefy euro. Należy też mieć świa-
domość, że wszelkie poważniejsze perturbacje w gospodarce Stanów 
Zjednoczonych, osłabiające pozycję dolara, dają wprawdzie szanse na 
wzrost znaczenia euro, ale niosą także wiele zagrożeń dla koniunktury 
gospodarczej na świecie. Pożądana byłaby zatem taka ewolucja między-
narodowego systemu walutowego, która przyniesie wzrost znaczenia euro 
ze względu na umacnianie się gospodarki strefy euro jako całości, a nie 
z powodu jakichś wielkich problemów gospodarki amerykańskiej.
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Międzynarodowa pozycja euro w przyszłości będzie także zależeć od 
tego, w jakim tempie będą się rozwijać takie kraje, jak Chiny i Indie. 
Z wielu prognoz wynika, że Chiny umocnią w nadchodzących latach swą 
pozycję w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym. Mało 
prawdopodobne jest jednak, by w dającej się przewidzieć perspektywie 
waluta chińska stała się powszechnie używaną walutą międzynarodową. 
Zważywszy na fakt, że Chiny oraz inne kraje Azji Południowo-Wschod-
niej zakumulowały znaczną część międzynarodowych rezerw dewizo-
wych nominowanych w dolarach, to od polityki tych krajów w dużym 
stopniu może zależeć los waluty amerykańskiej. Można oczekiwać, że 
kraje mające najwięcej rezerw dolarowych w przypadku dalszej deprecja-
cji tej waluty będą kontynuowały dywersyfikację walutową swych rezerw 
dewizowych. Nie należy się jednak spodziewać radykalnego przesunięcia 
na rzecz euro w krótkim czasie. Praktyka pokazuje, że dywersyfikacja re-
zerw dewizowych zależy od wielu czynników zarówno gospodarczych, 
jak i politycznych. W rezultacie rola walut międzynarodowych też zmie-
nia się stosunkowo powoli. Harmonijny rozwój strefy euro w przyszłości 
jest głównym warunkiem umacniania się emitowanego przez nią pienią-
dza jako jednej z dwóch głównych walut na świecie. 
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 1.  ZdecentraliZowany charakter polityki 
budżetowej w strefie euro

Istota polityki budżetowej (budgetary policy) sprowadza się do oddziaływa-
nia na sektor finansów publicznych, obejmujący przede wszystkim sektor 
rządowy, sektor samorządowy oraz sektor ubezpieczeń społecznych. Polity-
ka ta obejmuje decyzje dotyczące dochodów i wydatków budżetów wystę-
pujących na wszystkich szczeblach władzy publicznej (centralnej, regio-
nalnej i lokalnej), a także w odniesieniu do systemu ubezpieczeń 
społecznych. W literaturze ekonomicznej oprócz pojęcia „polityka budżeto-
wa” często używa się praktycznie równoważnego mu pojęcia „polityka fi-
skalna” (fiscal policy). Ponieważ to ostatnie może budzić w pierwszej kolej-
ności skojarzenia z polityką podatkową, a więc tylko ze stroną dochodową 
finansów publicznych, uzasadnione wydaje się używanie pojęcia „polityka 
budżetowa”, mającego szerszy zakres przedmiotowy. Obejmuje ono bowiem 
nie tylko dochody, ale i wydatki sektora finansów publicznych.

Sytuacja w tym sektorze wpływa na realną gospodarkę wieloma drogami. 
Zmiany wielkości i struktury dochodów, jak też wydatków publicznych 

Polityka budżetowa

prof. zw. dr hab. Leokadia orĘziak
Szkoła Główna Handlowa, Katedra Finansów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
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mogą przyczyniać się do przyspieszenia lub osłabienia wzrostu gospodar-
czego oraz poprawy bądź pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Wydatki 
publiczne mogą bezpośrednio wpływać na wzrost gospodarczy dzięki in-
westycjom m.in. w infrastrukturę i edukację. Jeśli jednak te publiczne 
inwestycje są finansowane przez zwiększone obciążenia podatkowe lub 
też przez wzrost zadłużenia publicznego, może to niekorzystnie wpływać 
na inwestycje prywatne.

Polityka budżetowa jest też jednym z głównych czynników oddziałują-
cych na decyzje społeczne dotyczące podejmowania aktywności zawodo-
wej, prowadzenia działalności gospodarczej, oszczędzania i inwestowa-
nia. Funkcjonujące w ramach finansów publicznych system podatkowy 
oraz system świadczeń społecznych mają też istotną rolę do odegrania 
w korygowaniu skutków działania mechanizmu rynkowego i w zapew-
nieniu niezbędnej spójności społecznej. Ochrona socjalna, finansowana 
ze środków publicznych, jest niezbędnym czynnikiem zapewnienia tej 
spójności. Istotne jest jednak to, by zarówno system podatkowy, jak i sy-
stem świadczeń społecznych nie zniechęcały do aktywnego uczestnictwa 
w rynku pracy.

Polityka budżetowa należy zatem – obok polityki pieniężnej banku cen-
tralnego oraz polityki kursowej kształtowanej przez rząd, jak również rzą-
dowej polityki w dziedzinie zatrudnienia – do głównych elementów poli-
tyki makroekonomicznej kraju o gospodarce rynkowej. Rezultaty polityki 
budżetowej znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w stanie finan-
sów publicznych, a w szczególności w saldzie budżetu państwa oraz wy-
sokości długu publicznego. Ryzyko, które może prowadzić do znacznego 
pogorszenia sytuacji finansów publicznych, jest zróżnicowane w poszcze-
gólnych krajach o gospodarce rynkowej. Jedne kraje są na nie narażone 
w większym stopniu, inne w mniejszym. Zależy to od wielu czynników 
ekonomicznych, społecznych, kulturowych, historycznych i innych. Ry-
zyko to sprowadza się do tego, że władze publiczne nie są nieraz w stanie 
oprzeć się naciskom wywieranym na nie przez różne grupy społeczne, 
będące głównymi beneficjentami niektórych wydatków budżetowych.

Z drugiej strony te grupy społeczeństwa, które dostarczają dochodów bu-
dżetowych, praktycznie nie są zorganizowane, głównie ze względu na 
dużą liczebność i znaczne rozproszenie. Nie mogą więc skutecznie sprze-
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ciwić się wzrostowi obciążeń podatkowych następującemu często w wy-
niku wzrostu wydatków budżetowych. Mechanizmy demokratycznego 
wyłaniania władz na ogół rzadko tworzą korzystny klimat dla ukształto-
wania się zorganizowanych sił społecznych (np. partii politycznych), któ-
re za swój główny cel uznałyby zwalczanie deficytu budżetowego i zredu-
kowanie długu publicznego. Wręcz przeciwnie, dążenie do uzyskania 
i utrzymania władzy skłania polityków do składania obietnic wyborczych 
różnym grupom społecznym. Realizacja nawet części tych obietnic może 
prowadzić do rozrastania się funkcji państwa, akumulacji długu publicz-
nego i odwlekania reform niezbędnych do ograniczenia wydatków budże-
towych (Annett 2002).

Zdrowe finanse publiczne to niezbędny warunek stabilności makroeko-
nomicznej kraju. W przeciwnym razie skuteczność polityki pieniężnej 
(monetarnej) banku centralnego w utrzymaniu stabilnych cen i niskich 
stóp procentowych może być bardzo ograniczona. Ponadto utrzymujące 
się deficyty budżetowe przyczyniają się do narastania długu publicznego 
i kosztów jego obsługi. Zatrzymanie tego procesu, przez zmniejszenie 
tempa wzrostu wydatków budżetowych, daje większe możliwości redu-
kowania obciążeń podatkowych. Ma to szczególne znaczenie w odniesie-
niu do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, gdyż to właśnie w ob-
szarze tych podatków międzynarodowa konkurencja jest bardzo 
intensywna. Ważna jest też długoterminowa stabilność finansów pub-
licznych, zważywszy na przewidywany wzrost wydatków na cele emery-
talne oraz opiekę zdrowotną w związku z postępującym procesem sta-
rzenia się społeczeństwa.

 2.  zasady dyscypLinowania poLityki 
budżetowej krajów członkowskich  
w świetLe traktatu ustanawiającego 
wspóLnotĘ europejską

Od 1 stycznia 1999 r. Unia Europejska (UE) jest Unią Gospodarczą i Wa-
lutową (UGW). Podstawowa zasada obowiązująca w UGW mówi, że jest to 
obszar jednowalutowy. Jednolitą walutą tego obszaru jest euro. Przyjęło ją 
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dotychczas 16 krajów UE. Pozostałe kraje członkowskie objęte są deroga-
cją (odstępstwem) od tej ogólnej zasady obowiązującej w UGW. Po przyję-
ciu euro kraje te staną się pełnoprawnymi członkami tej unii. Zarówno 
kraje strefy euro, jak i pozostałe kraje UE mają prawo do samodzielnego 
kształtowania i realizacji polityki budżetowej. Mogą zatem swobodnie 
określać zarówno wielkość, jak i strukturę dochodów i wydatków budże-
towych. Nie powinny jednak dopuszczać do powstawania nadmiernego 
deficytu budżetowego. W związku z tym polityka budżetowa wszystkich 
krajów Unii (zarówno należących do strefy euro, jak i pozostałych) podle-
ga nadzorowi oraz ocenie ze strony Komisji Europejskiej i Rady Unii Eu-
ropejskiej (skupiającej ministrów finansów i/lub gospodarki krajów człon-
kowskich – określanej jako Rada Ecofin). Kształtując politykę budżetową, 
wszystkie kraje Unii powinny więc uwzględniać nie tylko swe priorytety 
wewnętrzne, ale także cele i zasady określone na szczeblu Unii.

W przypadku krajów strefy euro regulacje dotyczące polityki budżetowej 
są jednak bardziej rygorystyczne niż w odniesieniu do reszty krajów Unii. 
Chodzi w szczególności o możliwość zastosowania sankcji wobec tych 
krajów strefy euro, które nie zredukują w odpowiednim czasie deficytu 
budżetowego. Przyjęcie takiego rozwiązania było konieczne, gdyż w stre-
fie euro polityka budżetowa, w odróżnieniu od polityki pieniężnej, jest 
zdecentralizowana. Uprawnienia do jej kształtowania zostały pozosta-
wione w kompetencji władz krajowych (parlamentu, władz centralnych 
i lokalnych). Podejście to miało charakter pragmatyczny. Przeniesienie 
tych uprawnień na szczebel wspólnotowy nie było bowiem możliwe do 
realizacji ze względu na brak woli krajów członkowskich tak dużego ogra-
niczenia swych suwerennych uprawnień w sferze polityki budżetowej.

Najważniejsze powody tego, że polityka budżetowa w Unii Gospodarczej  
i Walutowej, w odróżnieniu od polityki pieniężnej, została pozostawiona  
w gestii krajów członkowskich, mają charakter polityczny. Kraje te nie 
zdecydowały się na rezygnację ze swych suwerennych uprawnień do de-
cydowania o finansach publicznych. Suwerenność tę traktują jako pod-
stawę sprawowania władzy państwowej, a w szczególności jako podstawę 
samodzielnego decydowania o kształtowaniu, finansowaniu i podziale 
dóbr, określanych umownie jako „dobra publiczne”. Chodzi tu m.in. 
o ochronę zdrowia, świadczenia socjalne, edukację, bezpieczeństwo we-
wnętrzne, wymiar sprawiedliwości i obronność. Zgodnie z obowiązującą 
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w Unii zasadą pomocniczości (subsydiarności) uznano, że o tych dobrach 
lepiej można decydować właśnie na szczeblu krajowym (a ponadto na 
szczeblu regionalnym i lokalnym) niż na szczeblu ponadnarodowym. Za-
chowanie przez władze krajów członkowskich kompetencji do określania 
polityki budżetowej jest więc konsekwencją takiego podejścia.

W ten sposób polityka budżetowa może uwzględniać specyficzne potrze-
by poszczególnych krajów, co jest istotne szczególnie w sytuacji, gdy jed-
nolita polityka pieniężna, kształtowana przez ponadnarodowy bank cen-
tralny, nie może zapewnić takiego indywidualnego traktowania krajów 
należących do obszaru jednowalutowego. Polityka pieniężna jest bowiem 
dla tych krajów czynnikiem zewnętrznym, na który nie mają one samo-
dzielnie wpływu. Swoboda określania i realizacji polityki budżetowej jest 
więc postrzegana przez kraje członkowskie jako główny warunek osiąga-
nia ich własnych celów, związanych zarówno z odrębną strukturą ich 
gospodarek, jak i bieżącym stanem koniunktury.

W okresie tworzenia zasad funkcjonowania UGW istniała jednak świado-
mość, że pozostawienie krajom strefy euro zupełnej swobody kształtowa-
nia i realizacji polityki budżetowej może być trudne do pogodzenia z jed-
nolitą polityką pieniężną, określaną przez Europejski Bank Centralny. 
Z tego powodu za konieczną uznano przynajmniej minimalną koordyna-
cję polityki budżetowej poszczególnych krajów. Niezbędne okazało się 
w szczególności ustanowienie ograniczeń wysokości deficytu budżetowe-
go dotyczącego całego sektora finansów publicznych krajów członkow-
skich. Ponieważ redukowanie deficytów budżetowych jest w zasadzie 
zawsze trudne ze względu na społeczne skutki tego procesu, jakie za sobą 
pociąga, twórcy zasad funkcjonowania strefy euro stwierdzili, że koniecz-
ne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu o charakterze zewnętrz-
nym. Uznano, że celem tego mechanizmu powinno być skłonienie krajów 
członkowskich do koniecznego zmniejszenia deficytów budżetowych. 
Oznacza to, że kraje te powinny ten cel uwzględniać, określając wielkość 
i strukturę dochodów oraz wydatków budżetowych.

Aby minimalizować problemy mogące pojawić się już po przyjęciu euro, 
za konieczne uznano zmobilizowanie przyszłych uczestników strefy euro 
do skutecznej realizacji działań na rzecz uzdrowienia finansów publicz-
nych jeszcze przed wejściem do niej. Jest to jeden z głównych argumen-
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tów za zastosowaniem kryterium konwergencji odnoszącego się do deficy-
tu i długu publicznego. Kryterium to jest podstawowym elementem oceny 
zdolności poszczególnych krajów do uczestnictwa w unii walutowej.

Warto podkreślić, że dążenie do spełnienia tego kryterium w celu zakwa-
lifikowania się do strefy euro stało się silnym impulsem do podjęcia re-
form, które w niektórych krajach zapobiegły załamaniu finansów publicz-
nych. Gdyby ten proces naprawczy, związany z dostosowaniem do 
przyjęcia euro, nie został przeprowadzony, to niewykluczone, że finanse 
publiczne w tych krajach uległyby zupełnej degradacji. W szczególności 
takie obawy są uzasadnione w odniesieniu do tych krajów Unii, gdzie 
w połowie lat 90. minionego wieku dług publiczny znacznie przekroczył 
100% PKB (m.in. Włochy, Belgia). Bez mocnego bodźca zewnętrznego, ja-
kim było przygotowanie do wejścia do strefy euro, reformy albo w ogóle 
nie zostałyby podjęte, albo miałyby znacznie mniejszy zakres niż przed 
1999 r., choć w niektórych krajach dalsze zmiany są konieczne.

 3.  przyczyny stosowania wobec krajów 
strefy euro ograniczeń dotyczących  
deficytu budżetowego

Spośród przyczyn stworzenia ograniczeń dyscyplinujących politykę bu-
dżetową krajów strefy euro bliższego wyjaśnienia wymaga ta, która doty-
czy minimalizowania ryzyka napięć w polityce pieniężnej EBC, mogące-
go wyniknąć z utrzymywania się nadmiernego deficytu budżetowego 
w jednym lub kilku krajach należących do tej strefy. Ryzyko to wynika 
z faktu, że zbyt duży deficyt budżetowy na ogół skłania banki centralne 
do zaostrzenia polityki pieniężnej. Wskazują na to doświadczenia wielu 
państw, w których bank centralny charakteryzuje się dużą niezależnością 
w systemie władzy. U podłoża takiego działania banku centralnego są 
najczęściej obawy, że deficyt budżetowy może się przyczynić do wzrostu 
inflacji przez dodatkowy popyt wynikający ze zwiększonych wydatków. 
Próbując zminimalizować tendencje inflacyjne, bank może zdecydować 
się na zaostrzenie swej polityki pieniężnej. Możliwy wówczas wzrost stóp 
procentowych na rynku przyczynia się także do zwiększenia kosztów fi-
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nansowania deficytów budżetowych, a szerzej kosztów obsługi długu 
publicznego, rośnie bowiem oprocentowanie pożyczek obligacyjnych 
emitowanych przez państwo. W tej sytuacji nierzadko pojawia się presja 
na bank centralny, by złagodził swą politykę i w ten sposób przyczynił się 
do zmniejszenia problemów w polityce budżetowej. Presja taka może się 
nasilić w przypadku osłabienia koniunktury. Obniżenie stóp procento-
wych przez bank centralny postrzegane jest w takiej sytuacji jako istotny 
krok konieczny w celu pobudzenia działalności gospodarczej. Słaba ko-
niunktura na ogół pogarsza stan finansów publicznych i utrudnia ich na-
prawę. Niekorzystny stan tych finansów komplikuje prowadzenie sku-
tecznej antyinflacyjnej polityki pieniężnej przez bank centralny. 
Zwalczanie inflacji staje się wtedy zadaniem szczególnie trudnym. Także 
bankowi centralnemu strefy euro trudno byłoby realizować to zadanie, 
gdyby funkcjonował na obszarze, gdzie nie ma żadnych ograniczeń co do 
wielkości ujemnego salda budżetowego. Mogłoby się okazać, że bez takich 
ograniczeń niektóre kraje nie byłyby w stanie powstrzymać się przed cią-
głym wykorzystywaniem deficytów budżetowych do realizacji różnych 
celów politycznych i gospodarczych. Zupełna swoboda kształtowania po-
lityki budżetowej mogłaby, przynajmniej w części krajów członkowskich, 
doprowadzić do niedostatku dyscypliny budżetowej, a dalej do złego sta-
nu finansów publicznych. W tej sytuacji makroekonomiczne warunki re-
alizacji polityki antyinflacyjnej EBC nie byłyby dobre.

Kolejnym ważnym motywem ustanowienia wspólnotowych regulacji dy-
scyplinujących politykę budżetową w strefie euro było dążenie do zmniej-
szenia możliwego niekorzystnego oddziaływania nadmiernych deficy-
tów w budżetach krajów członkowskich na wysokość stóp procentowych  
na jednolitym rynku finansowym Unii. Tworzenie najważniejszych ele-
mentów tego rynku zakończono w 1992 r. Od tego czasu podjęto wiele 
dodatkowych działań legislacyjnych, administracyjnych i organizacyj-
nych, by wyeliminować istniejące jeszcze różne bariery dostępu do krajo-
wych rynków finansowych. Fundamentalną cechą jednolitego rynku fi-
nansowego Unii, mimo ciągle występujących różnych jego słabości, jest 
swobodny przepływ kapitału między krajami członkowskimi. Dzięki nie-
mu podmioty z jednych krajów (przedsiębiorstwa, instytucje, osoby indy-
widualne, władze publiczne wszystkich szczebli) mają możliwość pozy-
skiwania środków finansowych w innych krajach członkowskich. Dla 
państw poszukujących środków na finansowanie deficytów budżetowych 
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duże znaczenie ma wynikająca z istnienia tego rynku możliwość korzy-
stania także z oszczędności zgromadzonych w innych krajach Unii. Gdy-
by jednak okazało się, że jeden większy kraj członkowski lub kilka z nich 
charakteryzuje się utrzymującymi się przez długi czas dużymi deficytami 
budżetowymi, to ich popyt na fundusze niezbędne do pokrycia tych defi-
cytów mógłby poważnie rzutować na poziom stóp procentowych w całej 
Unii. Zwiększony popyt na środki finansowe, przy ich określonej podaży 
w danym czasie, nieuchronnie powodowałby wzrost ich ceny (oprocento-
wania). Wzrost stóp procentowych, wynikający z zapotrzebowania na 
fundusze zgłaszanego przez kraje o dużych deficytach, mógłby wystąpić 
praktycznie na całym jednolitym rynku. Dotknąłby zatem także krajów 
będących w dobrej sytuacji budżetowej. One także byłyby narażone na 
drenaż oszczędności ze swego rynku, prowadzący do zwiększenia kosz-
tów finansowania dla wszystkich działających tam podmiotów, w tym 
przedsiębiorstw. Im wyższe deficyty byłyby do pokrycia, tym bardziej do-
tkliwe byłyby te negatywne skutki.

Za istotny motyw stosowania na szczeblu strefy euro ograniczeń wiel-
kości deficytu budżetowego i długu publicznego należy też uznać po-
trzebę minimalizowania ryzyka niewypłacalności któregokolwiek  
z krajów członkowskich. Potrzeba ta wynika z przekonania, że me-
chanizmy jednolitego rynku finansowego UE, a także innych między-
narodowych rynków finansowych, mogą nie być wystarczające do dy-
scyplinowania polityki budżetowej tych krajów. To dyscyplinujące 
oddziaływanie rynku finansowego na politykę budżetową powinno na 
ogół wynikać z tego, że im większe byłoby zapotrzebowanie danego 
kraju na fundusze w celu sfinansowania deficytu, tym wyższy byłby 
koszt pozyskania tych środków. Wzrost tego kosztu powinien zniechę-
cać do większego zadłużania się kraju na rynku finansowym. W takim 
kierunku powinno też działać narastanie trudności ze zdobyciem 
przezeń niezbędnych środków finansowych. Dodatkowo na podwyż-
szenie kosztów finansowania wpływałby możliwy spadek wiarygodno-
ści kredytowej tego kraju (ze względu na utrzymujący się deficyt i ros-
nące zadłużenie) i w ślad za tym obniżenie jego oceny ratingowej. 
Coraz trudniejszy dostęp do środków finansowych powinien w zasa-
dzie skłonić kraj o dużym deficycie do radykalnej zmiany prowadzonej 
polityki budżetowej, umożliwiającej powstrzymanie wzrostu zadłuże-
nia publicznego.
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Jak wynika z doświadczeń wielu krajów, które w przeszłości zostały do-
tknięte kryzysami finansowymi, powyższy mechanizm dyscyplinujący  
w praktyce nie wystarcza do wymuszenia określonego kształtu polityki 
budżetowej. Nie jest więc w stanie samodzielnie przyczynić się do odpo-
wiednio wczesnego zahamowania procesu nadmiernego zadłużania się 
władz publicznych. Instytucje działające na rynku finansowym, w tym 
banki, mimo sprawowanego nadzoru nad nimi mają na ogół tendencję do 
ponoszenia nadmiernego ryzyka i są w stanie zapewniać finansowanie 
władzom publicznym praktycznie do ostatniego momentu, aż do odcięcia 
finansowania. Wtedy jednak może się pojawić trudny do opanowania kry-
zys finansowy związany z problemami z obsługą zadłużenia (Jahjah 
2001).

Kraje strefy euro (podobnie jak inne kraje rozwinięte) nie mają możliwości 
sfinansowania deficytu budżetowego kredytami banku centralnego. Zakaz 
takiego finansowania wynika wyraźnie z art. 101 Traktatu ustanawiające-
go Wspólnotę Europejską (TWE). Zakaz ten dotyczy zarówno EBC, jak  
i krajowych banków centralnych krajów członkowskich. Instytucje te nie 
mają prawa przyznawania pożyczek na pokrycie deficytu i żadnych in-
nych pożyczek instytucjom lub organom Wspólnot, rządom centralnym, 
władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym 
instytucjom bądź przedsiębiorstwom publicznym krajów członkowskich. 
Zakaz ten dotyczy również nabywania papierów dłużnych bezpośrednio 
od tych wszystkich podmiotów przez EBC lub krajowe banki centralne1.

W swej polityce budżetowej kraje strefy euro powinny uwzględniać także 
wynikający z art. 102 TWE zakaz uprzywilejowanego dostępu władz pub-
licznych krajów członkowskich (centralnych, regionalnych, lokalnych),  
a także instytucji lub organów wspólnotowych oraz przedsiębiorstw pub-
licznych i instytucji publicznych z krajów członkowskich do środków 
oferowanych przez instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpiecze-
niowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne).

Istnienie powyższych zakazów oznacza, że deficyty budżetowe mogą być 
finansowane jedynie środkami dostępnymi na rynku i wyłącznie na wa-

1 Zakaz ten nie obejmuje publicznych instytucji kredytowych (credit institutions – w termi-
nologii UE pojęcie to odpowiada powszechnie stosowanemu pojęciu „bank”), które są trak-
towane przez krajowe banki centralne i EBC tak samo, jak prywatne instytucje kredytowe.
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runkach rynkowych. Kraje strefy euro, podobnie jak pozostałe kraje Unii, 
muszą mieć także świadomość tego, że ani Wspólnota, ani kraje człon-
kowskie nie odpowiadają za zobowiązania rządów centralnych, władz 
regionalnych, lokalnych ani jakichkolwiek innych władz publicznych, 
jak również instytucji lub przedsiębiorstw publicznych. Wyjątkiem są 
wzajemne gwarancje finansowe stosowane w przypadku wspólnej reali-
zacji określonego projektu. Wynika to z postanowień art. 103 TWE. Ozna-
cza to, że gdyby kraje miały trudności finansowe wynikające z nadmier-
nego zadłużenia publicznego, musiałyby liczyć praktycznie tylko na 
siebie, gdyż ani Wspólnota jako całość, ani jej poszczególne kraje człon-
kowskie nie odpowiadają za długi innych krajów członkowskich (no bail-
-out clause).

Takie regulacje traktatowe powinny powstrzymywać kraje członkowskie 
przed nadmiernym zadłużeniem publicznym, mogącym skutkować niemoż-
liwością terminowej realizacji wydatków publicznych, a nawet faktyczną 
niewypłacalnością. Gdyby bowiem w którymś z nich wystąpił kryzys zwią-
zany z utratą płynności finansowej w ramach finansów publicznych, to inne 
kraje Unii nie byłyby zobowiązane do udzielenia mu pomocy. W rzeczywi-
stości jednak gdyby zaistniała taka sytuacja, trudno sobie wyobrazić, by kraj 
strefy euro przeżywający poważne kłopoty został pozostawiony sam sobie. 
Pozostałe kraje członkowskie nieuchronnie znalazłyby się pod presją, by 
udzielić mu pomocy. Podobnie działo się w przypadku kryzysów finanso-
wych np. w latach 90. w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Chcąc unik-
nąć rozprzestrzeniania się zjawisk kryzysowych, kraje należące do Między-
narodowego Funduszu Walutowego, a także inne państwa zdecydowały się 
na udzielenie wsparcia finansowego krajom, które znalazły się w najtrudniej-
szej sytuacji.

Można więc założyć, iż także w strefie euro zastosowano by podobne podej-
ście, zwłaszcza że charakteryzuje się ona większą wspólnotą interesów mię-
dzy krajami członkowskimi niż w różnych organizacjach międzynarodo-
wych. Kraje strefy euro są nie tylko silnie zintegrowane gospodarczo, ale 
łączy je również poczucie wspólnego losu i wzajemnego uzależnienia w ra-
mach obszaru jednowalutowego. Od pomyślnego i harmonijnego funkcjono-
wania tego obszaru zależy wartość emitowanego przez nie pieniądza, a w re-
zultacie realna wartość oszczędności i rozwój gospodarki. Świadomość tego, 
że faktyczna solidarność finansowa w tej strefie jest znacznie większa niż 
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gdzie indziej na świecie, może skłaniać niektóre należące do niej kraje do 
podejmowania większego ryzyka, niż gdyby na taką pomoc nie można było 
liczyć. Chodzi więc o minimalizowanie tego swoistego ryzyka nadużycia 
(moral hazard), którego ujemne skutki mogłyby ponosić także kraje dobrze 
dbające o finanse publiczne.

Zważywszy na fakt, że kraje strefy euro, nawet te najmniej zamożne, należą 
do sprawnie funkcjonujących gospodarek rynkowych, prawdopodobieństwo 
niewypłacalności któregoś z nich nie jest duże2. Trudno jednak wyklu-
czyć, że w przypadku znacznego osłabienia koniunktury jakiś kraj będzie 
miał duże trudności z obsługą długu publicznego. Pozostałe kraje strefy mu-
siałyby się zmierzyć z poważnym dylematem: czy i jak mu pomóc. By unik-
nąć rozstrzygania takiego dylematu, za konieczne uznano działanie zapobie-
gające powstawaniu nadmiernych deficytów budżetowych. Jest to więc 
kolejny istotny powód ustanowienia traktatowych ograniczeń rzutujących 
na kształt polityki budżetowej w krajach strefy euro. Bez takich ograniczeń 
znacznie większe byłoby prawdopodobieństwo dramatycznego pogorszenia 
się stanu finansów publicznych w którymś z tych krajów, a w ostateczności 
nawet jego faktyczna niewypłacalność. Zaistnienie takiej sytuacji, a nawet 
sama realna możliwość jej wystąpienia radykalnie podważyłyby międzyna-
rodową wiarygodność całej strefy euro i mogłyby negatywnie wpłynąć na jej 
obraz w świecie. Mogłaby na tym poważnie ucierpieć pozycja euro jako wa-
luty międzynarodowej.

Regulacje traktatowe dotyczące deficytu budżetowego można też postrze-
gać jako sposób pogodzenia tego, że strefa euro ma charakter międzynaro-
dowy (składa się bowiem z odrębnych krajów), z faktem braku jednolitej 
władzy politycznej ponadnarodowej na szczeblu Unii. Regulacje te stano-
wią ogólne ramy prawne pozwalające na rozsądne zarządzanie finansami 
publicznymi przez kraje członkowskie.

Konieczna jest zatem koordynacja polityki gospodarczej (makroekono-
micznej), kształtowanej samodzielnie przez kraje członkowskie. Zgodnie 
z art. 99 TWE kraje te uznają tę politykę za przedmiot wspólnego zainte-
resowania i koordynują ją w ramach Rady. Podstawą tej koordynacji są 

2 Dowodem na to jest choćby bardzo wysoki rating kredytowy tych krajów. Zob. 
Standard&Poor’s (http://www.standardandpoors.com) oraz Moody’s (http://www.moodys.
com).
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tzw. Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej, przewidziane w tym arty-
kule Traktatu. Rada ma prawo wydawania zaleceń krajom członkowskim 
w przypadku, gdy ich polityka ekonomiczna nie jest spójna z ogólnymi 
wytycznymi lub stwarza ryzyko dla właściwego funkcjonowania Unii 
Gospodarczej i Walutowej.

 4.  nadzór nad poLityką budżetową  
w świetLe art. 104 twe

Wszystkie kraje Unii są zobowiązane do unikania nadmiernego deficytu budże-
towego. Wymóg taki wynika z art. 104 TWE. Bieżący nadzór nad ewolucją 
salda budżetu oraz kształtowaniem się wysokości długu publicznego  
w tych krajach sprawuje Komisja Europejska. Ma ona prawo i obowiązek 
dokonywania oceny sytuacji budżetowej i przedkładania Radzie Ecofin 
swej oceny, zaleceń oraz projektów decyzji, które powinny być skierowa-
ne do władz krajowych. Wynikające z Traktatu zasady nadzoru nad tą 
sytuacją zostały ukształtowane w taki sposób, aby można było odpowied-
nio wcześnie zidentyfikować błędy w polityce budżetowej, mogące powo-
dować poważne problemy finansów publicznych. Komisja ocenia sytuację 
budżetową, biorąc pod uwagę dwa kryteria określone w art. 104 (2):

1)  czy relacja między planowanym a rzeczywistym deficytem budżeto-
wym do PKB przekracza wartość referencyjną, a jeśli tak, to czy:
–  relacja ta istotnie zmniejszyła się i osiągnęła poziom bliski wartości 

referencyjnej,
–  przekroczenie wartości referencyjnej ma jedynie charakter wyjątko-

wy i przejściowy, a relacja jest bliska wartości referencyjnej,
2)  czy relacja długu publicznego do PKB przekracza wartość referencyjną,  

a jeśli tak, to czy relacja ta zmniejsza się dostatecznie i zbliża się w za-
dowalającym tempie do wartości referencyjnej.

Wartości referencyjne, o których mowa w tych kryteriach, zostały okre-
ślone w dołączonym do Traktatu Protokole w sprawie procedury dotyczą-
cej nadmiernego deficytu. Pierwsza z tych wartości, dotycząca relacji mię-
dzy deficytem budżetowym (deficit of general government), została 
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ustalona na poziomie 3% PKB. Deficyt obejmuje tu saldo budżetu central-
nego, budżetów władz regionalnych i lokalnych oraz systemu ubezpie-
czeń społecznych. Jeśli chodzi o relację między długiem publicznym 
(gross debt of general government) a PKB, to wartość referencyjna została 
ustalona na poziomie 60%. Należy zwrócić uwagę na to, że zawarty w art. 
104 zapis „bliski wartości referencyjnej” (close to the reference value), od-
noszący się do stosunku wysokości deficytu budżetowego do PKB, daje 
Komisji i Radzie pewną elastyczność w ocenie sytuacji budżetowej kraju 
członkowskiego.

Na uwagę zasługuje też to, że w odniesieniu do stosunku długu publicz-
nego do PKB w Traktacie nie ma wymogu, by był on bliski wartości refe-
rencyjnej. Jeśli jednak w jakimś kraju członkowskim rzeczywista relacja 
długu do PKB przekracza wartość referencyjną 60%, to Komisja powinna 
zwrócić uwagę na to, czy relacja ta się zmniejsza i czy jej spadek następu-
je w zadowalającym tempie. W Traktacie nie zdefiniowano jednak pojęcia 
„zadowalające tempo”, co także daje pewną swobodę oceny.

 5.  zasady stosowania paktu stabiLności  
i wzrostu

Pakt Stabilności i Wzrostu stanowi uszczegółowienie postanowień art. 99  
i 104 TWE. Pakt został uchwalony w 1997 r., zaczął obowiązywać od 
1999 r., a jego modyfikacja nastąpiła w 2005 r. Zasady wynikające z Trak-
tatu i Paktu odnoszą się zarówno do krajów strefy euro, jak i pozostałych 
państw Unii. W odniesieniu do tych pierwszych są jednak bardziej rygo-
rystyczne, przewidują bowiem możliwość zastosowania sankcji w przy-
padku utrzymywania nadmiernych deficytów budżetowych.

W skład Paktu Stabilności i Wzrostu wchodzą trzy dokumenty: Deklara-
cja, uchwalona przez Radę Europejską w 1997 r., oraz dwa rozporządzenia 
przyjęte przez Radę w lipcu 1997 r. i znowelizowane w czerwcu 2005 r. 
W Deklaracji, stanowiącej swego rodzaju podstawę ideową wspólnych 
działań w sferze polityki budżetowej, kraje członkowskie zobowiązały się 
do prowadzenia polityki budżetowej w taki sposób, by nie powstawał 
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nadmierny deficyt budżetowy, a także do podjęcia działań niezbędnych 
do zredukowania takiego deficytu, w przypadku, gdy już wystąpi3. Za 
główny element Deklaracji należy uznać określenie dla krajów strefy euro 
średnioterminowego celu w postaci równowagi budżetowej, a jeszcze le-
piej nadwyżki budżetowej. Cel ten, jak na drugą połowę lat 90., należy 
uznać za bardzo ambitny. Większość krajów członkowskich ówczesnej 
Unii borykała się bowiem ze stosunkowo dużymi deficytami budżetowy-
mi (rzędu 2,5–4% PKB), a tylko trzy państwa (Dania, Irlandia, Luksem-
burg) miały niewielkie nadwyżki budżetowe. Bodźcem do przyjęcia tego 
celu było dążenie do zapewnienia pewnej swobody w polityce budżetowej 
na czas pogorszenia się koniunktury w gospodarce, a w konsekwencji 
również sytuacji w budżecie. Uznano, że mając taką swobodę, łatwiej 
można znieść spadek koniunktury, nie narażając się na ryzyko pojawienia 
się nadmiernego deficytu budżetowego, a w rezultacie także na zastoso-
wanie sankcji.

Kierując się zasadami określonymi w Deklaracji, Rada Unii Europejskiej 
przyjęła wskazane wyżej dwa rozporządzenia, szczegółowo określające za-
sady postępowania wspólnotowych instytucji w procesie dyscyplinowania 
krajów członkowskich. Pierwsze z nich to Rozporządzenie Rady nr 1466/97 
z 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru nad sytuacją budżetową 
oraz nadzoru i koordynacji polityki ekonomicznej4. Jego głównym celem 
miało być zapobieganie powstawaniu nadmiernego deficytu budżetowego 
i z tego powodu określa się je jako prewencyjną część Paktu. Z kolei drugie 
rozporządzenie, czyli Rozporządzenie Rady nr 1467/97 z 7 lipca 1997 r. 
w sprawie przyspieszenia oraz wyjaśnienia stosowania procedury nad-
miernego deficytu5, ze względu na określone w nim sankcje wobec krajów 
uchylających się od wymaganego zredukowania deficytu nazywane jest 
represyjnym albo odstraszającym. Celem stosowania zawartych w nim 
regulacji jest przede wszystkim zniechęcenie krajów Unii do dopuszczania 

3 Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact, Amsterdam, 17 June 
1997, OJ C 236 z 2.08.1997.
4  Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of surveillance of 
budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, OJ L 209 z 
2.08.1997. Zmiany do tego rozporządzenia są zawarte w: Council Regulation (EC) No 1055/05 
of 27 June 2005, OJ L 174 z 7.07.2005.
5 Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the 
implementation of the excessive deficit procedure, OJ L 209 z 2.08.1997. Zmiany do tego 
rozporządzenia są zawarte w: Council Regulation (EC) No 1056/05 of 27 June 2005, OJ L 174 
z 7.07.2005.
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do nadmiernych deficytów budżetowych, a jeśli już powstaną – skłonienie 
tych krajów, aby niezwłocznie skorygowały te deficyty.

Zgodnie z postanowieniami zwartymi w części określanej umownie jako 
prewencyjna (zapobiegawcza) kraje należące do strefy euro są zobowiąza-
ne do corocznego przedkładania Komisji Europejskiej i Radzie zaktuali-
zowanej wersji tzw. Programów Stabilizacyjnych (Stability Programmes). 
Kraje członkowskie Unii, które nie należą do strefy euro, powinny przeka-
zywać Programy Konwergencji (Convergence Programmes). Powinno to 
następować zasadniczo do 1 grudnia danego roku. Programy powinny za-
sadniczo zawierać dane dotyczące roku poprzedniego, roku bieżącego 
oraz trzech lat następnych. Pierwsze Programy Stabilizacyjne zostały 
przekazane Komisji do 1 marca 1999 r. Wszystkie kraje, które dołączą do 
strefy euro w przyszłości, mają obowiązek przedłożyć Program Stabiliza-
cyjny w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Radę decyzji o zakwali-
fikowaniu kraju do uczestnictwa w strefie euro. Programy Stabilizacyjne 
i Programy Konwergencji oraz ich uaktualnienia podaje się do publicznej 
wiadomości.

Rozporządzenie 1466/97 (wraz ze zmianami wprowadzonymi do tego 
aktu w 2005 r.) zobowiązuje kraje strefy euro, a także pozostałe państwa 
Unii Europejskiej do określenia średnioterminowego celu w odniesieniu 
do salda swego budżetu.

Na mocy wskazanego rozporządzenia każdy kraj należący do strefy euro 
zobowiązany jest do przedłożenia Radzie i Komisji informacji koniecz-
nych do prowadzenia regularnego, wielostronnego nadzoru nad jego poli-
tyką ekonomiczną zgodnie z art. 99 TWE. W tym celu kraje strefy euro 
w Programach Stabilizacyjnych powinny podawać w szczególności na-
stępujące informacje:

a)  średnioterminowy cel budżetowy (medium-term budgetary objective – 
MTO) w odniesieniu do salda budżetu (general government surplus/defi-
cit) oraz oczekiwaną ewolucję relacji długu publicznego do PKB,

b)  główne założenia dotyczące przewidywanego kształtowania się tempa 
wzrostu gospodarczego i innych wskaźników ekonomicznych istot-
nych z punktu widzenia realizacji programu stabilizacyjnego, takich 
jak wydatki publiczne na inwestycje, zatrudnienie i inflacja,
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c)  szczegółową charakterystykę działań w zakresie polityki budżetowej oraz 
innych środków ekonomicznych, które są lub będą podejmowane dla 
osiągnięcia celów określonych w programie,

d)  analizę kosztów i korzyści z głównych reform o charakterze struktu-
ralnym, niezbędnych do zmniejszenia wydatków budżetowych w per-
spektywie długoterminowej.

Komisja Europejska, a następnie Rada, przeprowadzając ocenę przedsta-
wionych w Programie Stabilizacyjnym działań mających prowadzić do 
osiągnięcia określonego w nich średnioterminowego celu budżetowego, 
zwracają uwagę na to, czy działania te mogą zapewnić odpowiednią po-
prawę salda budżetowego, przynajmniej o 0,5% PKB. W ocenie bierze się 
także pod uwagę skutki reform strukturalnych podejmowanych przez 
dany kraj, w szczególności wpływających na stan i perspektywy systemu 
emerytalnego. Jeśli reformy dotyczące tego systemu zostały już podjęte 
lub zakłada się ich podjęcie w okresie objętym programem, odchylenie od 
ścieżki dostosowawczej prowadzącej do osiągnięcia średnioterminowego 
celu budżetowego, a nawet od samego celu, może zostać uznane za zasad-
ne w takim zakresie, w jakim odzwierciedla ono koszt netto wprowadze-
nia obowiązkowego filara kapitałowego systemu emerytalnego. Ważne 
jest, by odchylenie to miało charakter przejściowy i żeby dany kraj zacho-
wał bezpieczny margines w stosunku do wartości referencyjnej.

Na podstawie art. 99(4) TWE w Rozporządzeniu 1466/97 określono tryb 
wystosowania przez Radę, na podstawie zalecenia Komisji, tzw. wczes-
nego ostrzeżenia (early warning) do krajów członkowskich, by zapo-
biec pojawieniu się nadmiernego deficytu. Skierowanie takiego ostrze-
żenia jest możliwe w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności 
między rzeczywistą sytuacją budżetową danego kraju a średniookresowym 
celem jego polityki budżetowej, wskazanym w Programie Stabilizacyj-
nym. W takiej sytuacji Rada kieruje do kraju członkowskiego zalece-
nia, by podjął odpowiednie działania, tak po stronie dochodów, jak 
i wydatków budżetowych. Następnie sytuacja budżetowa danego kraju 
podlega monitorowaniu, a potem ponownej ocenie. W przypadku 
stwierdzenia przez Radę, że dalej utrzymuje się stan grożący pojawie-
niem się nadmiernego deficytu, może ona na mocy art. 99(4) skierować 
do tego kraju kolejne zalecenia, tym razem aby przyśpieszył działania 
dostosowawcze. Od decyzji Rady zależy też to, czy te zalecenia zostaną 
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podane do publicznej wiadomości. Rada nie ma dalszych możliwości 
oddziaływania na kraj strefy euro w sytuacji, gdy deficyt budżetowy 
jest niższy niż 3% PKB, ale polityka ekonomiczna tego kraju odbiega 
od tej, jaka jest potrzebna, by dojść do równowagi budżetowej. Zobo-
wiązanie krajów Unii, wyrażone w 1997 r. w Deklaracji do Paktu Sta-
bilności i Wzrostu, ma w istocie charakter zobowiązania honorowego. 
Oznacza to, że nie jest możliwe zastosowanie jakichkolwiek sankcji, 
jeżeli ten cel w postaci równowagi budżetowej nie jest realizowany. 
Możliwe jest jedynie wywieranie swego rodzaju presji moralnej na 
dany kraj, aby skłonić go do podjęcia działań pozwalających na dopro-
wadzenie salda budżetowego do poziomu dostatecznie bliskiego warto-
ści referencyjnej, by ograniczyć ryzyko przekroczenia tej wartości 
w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej lub wystąpienia 
innych niekorzystnych zjawisk.

Zarówno Programy Stabilizacyjne, jak i Programy Konwergencji powinny 
pokazywać finanse publiczne także w perspektywie długoterminowej, 
czyli w ciągu następnych kilkudziesięciu lat (nawet 40–50). Chodzi w 
szczególności o oszacowanie skutków budżetowych istniejących oraz 
przewidywanych tendencji demograficznych. Zjawisko starzenia się spo-
łeczeństw krajów członkowskich z powodu coraz dłuższego okresu życia 
i niskiego przyrostu naturalnego zostało uwzględnione w reformie Paktu 
Stabilności i Wzrostu przeprowadzonej w 2005 r. By sprostać wyzwaniom 
dla finansów publicznych związanych z tym zjawiskiem, na szczeblu 
Unii określane są długoterminowe projekcje sytuacji demograficznej6. Po-
nadto ocenie i monitorowaniu podlega sytuacja poszczególnych krajów 
członkowskich.

 6.  identyfikacja nadmiernego deficytu  
i procedura dotycząca jego ograniczania

W części represyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, czyli w Rozporządzeniu 
1467/97, są określone kryteria oraz termin, w którym Rada podejmuje de-

6 Zob. np. szacunki zmian sytuacji demograficznej w latach 2005–2050: Giampaolo LAN-
ZIERI, Population and social conditions, „Statistics in Focus” (Eurostat) 3/2006 http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-003/EN/KS-NK-06-003-EN.PDF.
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cyzję o istnieniu nadmiernego deficytu. Decyzja ta jest podejmowana 
z reguły w okresie od 1 kwietnia do 1 października. Szczegółowo uregu-
lowana w tym rozporządzeniu tzw. procedura dotycząca nadmiernego 
deficytu (the excessive deficit procedure), czyli procedura postępowania 
w celu identyfikowania i zwalczania nadmiernego deficytu budżetowego, 
wynikająca z art. 104 TWE oraz Rozporządzenia 1467/97, obejmuje kolej-
ne działania. Procedura rozpoczyna się po stwierdzeniu przez Komisję, 
że kraj członkowski nie spełnia jednego lub obydwu wymienionych wy-
żej kryteriów zawartych w art. 104(2). W praktyce procedura jest urucha-
miana, gdy okaże się, że deficyt budżetowy jest wyższy niż 3% PKB. Jeśli 
ten próg nie jest przekroczony, to nawet gdyby relacja długu publicznego 
do PKB przekraczała wielkość referencyjną, to procedura taka może nie 
zostać rozpoczęta. Na podstawie art. 104(3) Komisja ma obowiązek spo-
rządzenia odpowiedniego raportu w przypadku, gdy deficyt budżetowy 
w danym kraju przekracza 3% PKB. Powinna w nim przedstawić szcze-
gółową analizę sytuacji makroekonomicznej i budżetowej tego kraju oraz 
wynikające z tego wnioski dla polityki budżetowej. W raporcie Komisja 
powinna zawrzeć informacje, czy deficyt przekracza rządowe wydatki in-
westycyjne, jak również uwzględnić wszystkie inne czynniki rzutujące 
na sytuację budżetową, w tym także w perspektywie średnioterminowej. 
Raport Komisji kierowany jest następnie do zaopiniowania przez Komitet 
Ekonomiczny i Finansowy (skupiający przedstawicieli rządów oraz Euro-
pejskiego Systemu Banków Centralnych). Komitet powinien przedstawić 
swoją opinię w ciągu dwóch tygodni. Biorąc pod uwagę tę opinię, Komisja 
ocenia, czy w danym kraju występuje nadmierny deficyt, czy też taki de-
ficyt może wystąpić w bliskiej przyszłości.

W przypadku uznania, że taki deficyt już wystąpił lub jest możliwy 
w nieodległym czasie, Komisja, na podstawie art. 104(5), kieruje swą opi-
nię w tej sprawie do Rady Ecofin. Rada, stanowiąc kwalifikowaną więk-
szością głosów, na podstawie art. 104(6) decyduje, czy występuje nadmier-
ny deficyt. Podejmując tę decyzję, Rada uwzględnia opinię przedstawioną 
przez Komisję, a także uwagi zgłoszone przez zainteresowany kraj. Warto 
podkreślić, że zgodnie z art. 104(2) deficyt wyższy niż 3% PKB może nie 
zostać uznany za nadmierny, jeżeli wykazuje tendencję spadkową i jest 
bliski wartości referencyjnej albo jeśli przekroczenie wartości referencyj-
nej ma charakter wyjątkowy i przejściowy, a relacja deficytu do PKB jest 
bliska wartości referencyjnej. Ten traktatowy zapis został uszczegółowio-
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ny w Rozporządzeniu 1467/97, gdzie stwierdza się, że przekroczenie war-
tości referencyjnej dotyczącej deficytu budżetowego może zostać uznane 
przez Radę za wyjątkowe i przejściowe, jeśli wynika ono z nadzwyczajne-
go zdarzenia, na które zainteresowany kraj nie miał wpływu, a które ma 
istotne skutki dla jego sytuacji budżetowej. Za czynnik usprawiedliwiają-
cy przekroczenie wartości referencyjnej może też zostać uznane poważne 
załamanie koniunktury (severe economic downturn).

Jeśli Rada podejmie decyzję stwierdzającą, że nadmierny deficyt występuje, 
to kolejne etapy procedury mają skłonić dany kraj do podjęcia działań ko-
niecznych do odpowiedniego zmniejszenia tego deficytu. Zgodnie z art. 
104(7) Rada powinna więc skierować do tego kraju zalecenie, by w wyzna-
czonym okresie deficyt ten został zredukowany. Chodzi o jego zmniejszenie 
o co najmniej 0,5% PKB rocznie. Dostosowanie się do tego zalecenia przez 
zainteresowany kraj powoduje, że procedura zostaje zamknięta. Wydając te 
zalecenia, Rada wyznacza dwa terminy. Pierwszy z nich obejmuje okres do 
sześciu miesięcy, który powinien być wykorzystany na podjęcie działań ko-
niecznych do skorygowania nadmiernego deficytu. Drugi to termin, w jakim 
te działania powinny spowodować zredukowanie deficytu do poziomu niż-
szego niż 3% PKB. W zasadzie powinno to nastąpić najpóźniej w ciągu roku 
następującego po roku, w którym Rada stwierdziła występowanie nadmier-
nego deficytu. W przypadku istnienia specyficznych okoliczności okres na 
skorygowanie deficytu może zostać przedłużony o kolejny rok.

W ramach kolejnego etapu procedury Rada ocenia, czy kraj mający nad-
mierny deficyt budżetowy faktycznie podjął w wyznaczonym terminie 
odpowiednie działania, czyli bada, czy zareagował stosownie do skiero-
wanych do niego zaleceń. Chodzi tu zarówno o publicznie ogłoszone 
działania legislacyjne (ustawy i inne akty prawne mające wpływ na do-
chody i/lub wydatki budżetowe), jak i administracyjne. Jeśli Rada uzna, 
że takie działania zostały podjęte, to procedura zostaje zawieszona, nato-
miast Komisja i Rada monitorują skuteczność tych działań. Gdy Rada 
stwierdzi, że niezbędne działania nie zostały podjęte, to na mocy art. 
104(8) może zdecydować o podaniu do wiadomości publicznej zaleceń 
skierowanych przez nią uprzednio do tego kraju. Krok ten jest formą sil-
niejszego nacisku ze strony Rady, gdyż przedtem zalecenia te miały cha-
rakter poufny i były znane tylko odpowiednim władzom krajowym. 
Uczestnicy rynku mieli tylko informację, że do kraju mającego nadmierny 
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deficyt zostały skierowane zalecenia. Przekazanie ich do wiadomości 
publicznej nie wpływa korzystnie na politykę budżetową, a w rezultacie 
także na międzynarodową wiarygodność tego kraju. Przez decyzję Rady 
uczestnicy rynku otrzymują potwierdzenie, że naprawa finansów pub-
licznych nie jest realizowana skutecznie. Wynikiem tego może być ko-
nieczność zapewniania wyższego oprocentowania papierów dłużnych 
emitowanych zarówno przez władze centralne, jak i regionalne kraju ma-
jącego nadmierny deficyt. Możliwe wyższe koszty finansowania deficytu 
to konsekwencje o charakterze rynkowym, z którymi musi się liczyć taki 
kraj, jeśli nie dostosuje się do zaleceń Rady dotyczących podjęcia działań 
koniecznych do zredukowania deficytu.

Przedstawione wyżej etapy procedury nadmiernego deficytu mają zastoso-
wanie do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Podjęcie kolejnych etapów 
procedury zależy od tego, czy kraj mający nadmierny deficyt należy do 
strefy euro, czy nie. Procedura dotycząca nadmiernego deficytu ma zasto-
sowanie w całości tylko wobec krajów strefy euro. W art. 104(9) przewi-
dziano, że w ciągu dwóch miesięcy po podjęciu decyzji określonej w art. 
104(8), czyli decyzji stwierdzającej, że kraj nie podjął skutecznych działań 
w celu skorygowania deficytu, Rada może skierować do danego kraju notę 
ostrzegawczą (notice). W nocie tej Rada wzywa kraj do podjęcia działań 
niezbędnych do zredukowania deficytu i określa wielkość koniecznej re-
dukcji (na ogół co najmniej 0,5% PKB rocznie). To dyscyplinujące posunię-
cie Rady poprzedza zastosowanie ewentualnych sankcji wobec kraju, któ-
ry nie stosuje się do jej zaleceń. Jeśli kraj ten uporczywie uchyla się od 
wykonania decyzji Rady, to na mocy postanowień art. 104(11) może ona 
ostatecznie zadecydować o zastosowaniu, albo w określonym przypadku 
o zaostrzeniu, jednego lub kilku poniższych środków:

•  zażądać opublikowania przez dany kraj określonych, wskazanych 
przez Radę, informacji w przypadku emitowania przez niego papierów 
wartościowych,

•  wezwać Europejski Bank Inwestycyjny do rozważenia jego polityki po-
życzkowej wobec tego kraju,

•  zażądać od tego kraju złożenia na rzecz Wspólnoty nieoprocentowane-
go depozytu o odpowiedniej wysokości do czasu, gdy – w opinii Rady 
– nadmierny deficyt zostanie skorygowany,

•  nałożyć grzywnę w odpowiedniej wysokości.
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Traktat nie zawiera bliższej charakterystyki tych środków; szczegółowo 
zostały one jednak określone w Rozporządzeniu 1467/97 w rozdziale 
„Sankcje” (Sanctions). Z zawartych tu postanowień wynika, że jeśli Rada 
podejmuje decyzję o zastosowaniu sankcji, to obowiązuje zasada, że da-
nemu krajowi powinien zostać postawiony wymóg, by wniósł na rachu-
nek Komisji Europejskiej nieoprocentowany depozyt. Rada może ponadto 
zdecydować, że oprócz depozytu zostaną zastosowane także dwa pierw-
sze środki określone w art. 104(11), czyli obowiązek opublikowania wska-
zanych przez Radę danych oraz wniosek do EBI o rozważenie zmian poli-
tyki pożyczkowej wobec tego kraju.

Jeśli chodzi o wysokość pierwszego nieoprocentowanego depozytu, to 
składa się on ze stałego elementu, równego 0,2% PKB, oraz elementu 
zmiennego, równego jednej dziesiątej różnicy między odsetkiem deficytu 
w stosunku do PKB w poprzednim roku a wartością referencyjną, wyno-
szącą 3%. Rada może podjąć decyzję o zaostrzeniu sankcji, gdy w rezulta-
cie następnych ocen sytuacji budżetowej kraju stwierdzi, że nie skorygo-
wał on deficytu. W Rozporządzeniu 1467/97 określono, że pojedynczy 
depozyt wniesiony przez kraj członkowski nie może być wyższy niż 0,5% 
PKB tego kraju. Najbardziej radykalną sankcją jest przekształcenie depo-
zytu w karę. Rada może podjąć decyzję w tej sprawie, jeżeli nadmierny 
deficyt nie zostanie skorygowany w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia 
przez nią decyzji w sprawie wniesienia depozytu. Depozyt, uznany przez 
Radę za karę, nie podlega zwrotowi krajowi członkowskiemu. Kwota tej 
kary oraz odsetki uzyskane przez Komisję Europejską od przyjętego depo-
zytu stają się tzw. innym dochodem Wspólnoty (zgodnie z art. 269 TWE). 
Dochód ten jest dzielony między kraje strefy euro niemające nadmiernego 
deficytu w świetle art. 104(6). Podział ten powinien nastąpić w takiej pro-
porcji, w jakiej uczestniczą one w łącznej kwocie produktu narodowego 
brutto tej grupy krajów.

Oceniając postanowienia Rozporządzenia 1467/97 dotyczące sankcji fi-
nansowych, można stwierdzić, że ostatecznie mogą one okazać się bardzo 
drastyczne dla kraju utrzymującego nadmierny deficyt budżetowy. Ich za-
stosowanie w praktyce należy więc uznać za mało realne. Możliwość ich 
nałożenia może jednak być istotnym czynnikiem dyscyplinującym poli-
tykę budżetową. Z tego powodu zapis dotyczący sankcji finansowych zo-
stał w rozporządzeniu zachowany, także po jego nowelizacji w 2005 r. 
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Należy też wskazać, że stanowi on niezbędne uszczegółowienie postano-
wień traktatowych dotyczących sankcji.

Jeśli kraj mający nadmierny deficyt budżetowy zastosuje się do zaleceń 
Rady, na mocy art. 104 (12) Rada może uchylić wszystkie albo tylko nie-
które swoje decyzje, które podjęła na podstawie paragrafów 6–9 i 11 arty-
kułu 104. W ten sposób uznaje, że nadmierny deficyt został skorygowany, 
a procedura zostaje zamknięta. W przypadku gdy zalecenia Rady były 
podane do publicznej wiadomości, po skorygowaniu deficytu przez kraj 
członkowski Rada powinna ten fakt także ogłosić publicznie. Może się też 
okazać, że zainteresowany kraj podjął działania zalecone przez Radę, ale 
zdarzenia niezależne od władz tego kraju spowodowały, że nie zdołał on 
w określonym przez Radę czasie skorygować deficytu. W takiej sytuacji 
Rada może zmienić termin podany w nocie wystosowanej na podstawie 
art. 104(9). Ewentualne nałożenie sankcji finansowych może więc zostać 
odsunięte w czasie.

Z punktu widzenia krajów Unii Europejskiej, które nie należą do strefy 
euro, istotne jest to, że nie są zwolnione z obowiązku unikania nadmier-
nych deficytów. Wobec nich nie mają jednak zastosowania postanowienia 
art. 104(9), regulujące wystosowanie noty, oraz art. 104(11), precyzujące 
wielkość i tryb nakładania sankcji7. Do krajów spoza strefy euro, które nie 
dostosują się do zaleceń wynikających z art. 104(7), mogą zostać skiero-
wane ponowne zalecenia na mocy tego paragrafu. Komisja Europejska 
w 2004 r. scharakteryzowała dodatkowe, oprócz tych zaleceń Rady, moż-
liwości oddziaływania na ich politykę budżetową (European Commission 
2004). Zaliczyła do nich przede wszystkim opóźnienie decyzji o przyjęciu 
do strefy euro w przypadku występowania nadmiernego deficytu budże-
towego oraz zawieszenie możliwości korzystania ze środków dostępnych 
dla danego kraju w ramach Funduszu Spójności.

Można powiedzieć, że określona w art. 104 TWE procedura dotycząca 
nadmiernego deficytu została ukształtowana tak, aby przez decyzje po-
dejmowane na jej kolejnych etapach skłonić kraj mający taki deficyt do 
zredukowania go poniżej wartości referencyjnej. Do podjęcia tych decyzji 
konieczne jest jednak pozyskanie odpowiedniego poparcia dla nich ze 

7  Kraje UE spoza strefy euro nie mają też prawa głosu przy podejmowaniu decyzji określonych 
w tych dwóch paragrafach art. 104.



138 NARODOWY BANK POLSKI

strony takiej liczby krajów członkowskich, która zapewni większość kwa-
lifikowaną (kraj, którego decyzja dotyczy, nie bierze udziału w głosowa-
niu). Może się więc zdarzyć, że decyzje te nie zapadną mimo wyraźnych 
zaleceń Komisji, jeśli takiej większości nie uda się uzyskać. W praktyce 
sytuacja taka może wystąpić w przypadku, gdy więcej krajów członkow-
skich ma nadmierne deficyty. Niektóre z nich mogą nie poprzeć zastoso-
wania kolejnych środków dyscyplinujących wobec krajów mających nad-
mierne deficyty, obawiając się, że takie środki mogą być zastosowane 
także wobec nich. Praktyka pokazuje, że podejmowanie decyzji przez 
Radę może być szczególnie trudne, gdy problemy z deficytem mają duże 
kraje.

 7. pakt stabiLności i wzrostu w praktyce

Ocena funkcjonowania w praktyce Paktu Stabilności i Wzrostu wymaga 
uwzględnienia faktu, że w Unii Europejskiej polityka budżetowa leży  
w kompetencji krajów członkowskich. Oznacza to, że możliwości oddzia-
ływania na nią ze szczebla unijnego są ograniczone. Instytucje Unii, Ko-
misja i Rada, mogą tylko wpływać na władze tych krajów, aby nie dopusz-
czały do powstawania nadmiernego deficytu albo zastosowały niezbędne 
działania dostosowawcze, jeśli taki deficyt powstanie. Należy mieć świa-
domość, że zarówno regulacje traktatowe (art. 99 i 104 TWE), jak i rozpo-
rządzenia wydane na ich podstawie (1466/97 oraz 1467/97) to rozwiązanie 
bezprecedensowe w procesie integracji europejskiej. W momencie ich 
uchwalania trudno było określić ich rzeczywistą skuteczność w dyscypli-
nowaniu krajowej polityki budżetowej. Musiały zatem zostać zweryfiko-
wane w praktyce. Pakt Stabilności i Wzrostu praktycznie od samego po-
czątku funkcjonowania był bowiem krytykowany przede wszystkim 
przez kraje mające trudności ze zredukowaniem nadmiernych deficytów. 
Zarzuty wobec Paktu były formułowane także przez kraje strefy euro charak-
teryzujące się dobrą sytuacją budżetową, czyli mające równowagę w budże-
cie albo nawet nadwyżki. Kraje z pierwszej grupy wskazywały, że posta-
nowienia Paktu są zbyt restrykcyjne, gdyż nie zapewniają możliwości 
wystarczającego uwzględnienia przy ocenie sytuacji budżetowej odrębnej 
sytuacji poszczególnych krajów, będącej rezultatem bieżącego stanu ko-
niunktury oraz wpływu na finanse publiczne specyficznych czynników 
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pozostających poza kontrolą władz krajowych. Kraje te twierdziły, że Pakt 
jest rozwiązaniem zbyt sztywnym i ogranicza możliwości prowadzenia 
aktywnej polityki wspierania koniunktury, a także realizację reform 
strukturalnych w gospodarce.

Z drugiej strony zastrzeżenia zgłaszane w stosunku do Paktu przez kraje 
strefy euro mające w budżecie sytuację bliską równowagi albo nawet nad-
wyżki dotyczyły jego niewystarczającej skuteczności w dyscyplinowaniu 
polityki budżetowej krajów członkowskich. Chodziło zwłaszcza o trudno-
ści ze skłonieniem dużych krajów członkowskich (Niemcy, Francja, Wło-
chy) do skorygowania nadmiernego deficytu. Okazało się, że realizacja 
poszczególnych etapów procedury wobec tych krajów jest zadaniem trud-
nym, gdyż były one w stanie dzięki posiadanej liczbie głosów w Radzie 
spowalniać kolejne kroki dyscyplinujące. To z kolei było czynnikiem 
opóźniającym redukowanie przez nie deficytów.

Zmiany wprowadzone do Paktu w 2005 r. stanowiły w dużym stopniu re-
akcję na postulaty zgłaszane przez zwolenników rozluźnienia wymogów 
zawartych w tym dokumencie. Istotą przeprowadzonej reformy jest wpro-
wadzenie większych możliwości brania pod uwagę specyficznych czyn-
ników w ocenie sytuacji poszczególnych krajów, w tym stanu koniunktu-
ry, wydatków na inwestycje publiczne, w szczególności na prace 
badawczo-rozwojowe, na cele pomocy rozwojowej udzielanej innym kra-
jom oraz na reformę systemu emerytalnego (Oręziak 2005). Dla krajów 
borykających się z deficytami duże znaczenie ma też wydłużenie dwóch 
terminów istotnych dla przebiegu całej procedury. Pierwszy z nich to ter-
min podjęcia działań niezbędnych do skorygowania deficytu (z 4 do 
6 miesięcy od dnia przyjęcia przez Radę decyzji stwierdzającej istnienie 
nadmiernego deficytu). Drugi termin określa limit czasowy, w którym de-
ficyt powinien zostać skorygowany.

Skutkiem zmian wprowadzonych do Paktu było złagodzenie napięć w jego 
funkcjonowaniu. Zawarte w nim regulacje stały się bardziej elastyczne 
i mniej rygorystyczne. Dzięki temu jego wymogi są lepiej dostosowane do 
rzeczywistej sytuacji krajów członkowskich. Jak pokazuje praktyka, nieuza-
sadnione okazały się obawy zgłaszane przez przeciwników tych zmian, że 
Pakt może być rozwiązaniem zbyt łagodnym, co ostatecznie może prowadzić 
do opóźnienia reform strukturalnych, koniecznych w niektórych krajach do 



140 NARODOWY BANK POLSKI

poprawy stanu finansów publicznych i zapewnienia ich stabilności w per-
spektywie długoterminowej. W dalszym ciągu Pakt jest podstawowym in-
strumentem dyscyplinowania polityki budżetowej krajów strefy euro. Dzięki 
wprowadzonej w 2005 r. większej elastyczności stosowanych w jego ramach 
procedur kraje mające nadmierne deficyty dysponują większą swobodą w re-
alizacji reform i mają możliwość lepszego rozłożenia w czasie ich kosztów 
społecznych. Warto wskazać, że mimo złagodzenia rygorów Paktu Stabilno-
ści i Wzrostu kraje strefy euro nie zaniechały działań niezbędnych do popra-
wy salda budżetowego. Za spektakularny krok można uznać zwiększenie 
w Niemczech od 2007 r. podstawowej stawki VAT aż o 3 punkty procentowe 
(z 16% do 19%), z czego 2 punkty są przeznaczone właśnie na zmniejszenie 
deficytu (dodatkowe wpływy podatkowe wynikające z pozostałej części 
wzrostu stawki VAT zostały przeznaczone na sfinansowanie obniżki składki 
na ubezpieczenie społeczne).

Oceniając w 2007 r. dokonania krajów Unii Europejskiej w dziedzinie po-
prawy sytuacji budżetowej, Komisja Europejska wskazała na konieczność 
doskonalenia zapobiegawczej części Paktu. Chodzi o mobilizowanie kra-
jów członkowskich do podejmowania w czasach dobrej koniunktury od-
powiednio dużego wysiłku naprawy finansów publicznych. Komisja 
stwierdziła, że trwająca do niedawna relatywnie dobra sytuacja gospodar-
cza nie została właściwie wykorzystana przez wszystkie te kraje do przepro-
wadzenia koniecznych zmian, umożliwiających w szczególności redukcje 
wydatków budżetowych (Komisja Europejska 2007).

 8.  ewoLucja finansów pubLicznych krajów 
strefy euro

Charakteryzując sytuację budżetową krajów strefy euro w ostatnich latach, 
należy stwierdzić, że była ona stosunkowo zróżnicowana. W większości 
z tych krajów sytuacja się poprawiła. W 2007 r. sześć spośród obecnych 16 
krajów należących do strefy miało nadwyżkę budżetową (Belgia, Cypr, Hi-
szpania, Finlandia, Irlandia, Luksemburg). Niemcy po raz pierwszy od wie-
lu lat osiągnęły równowagę w budżecie, a pozostałe osiem krajów miało 
deficyt, choć w przypadku trzech z nich (Austria, Holandia i Słowenia) był 
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to deficyt bardzo niewielki, mieszczący się w przedziale 0,4–0,9% PKB. 
Niezbyt duży deficyt występował na Malcie (1,6% PKB). Najmniej korzyst-
na sytuacja, spośród wszystkich krajów strefy euro, była w Portugalii i Gre-
cji, gdzie deficyt kształtował się na poziomie odpowiednio 3% PKB i 2,7%, 
a także we Włoszech i Portugalii, gdzie wynosił 2,4% PKB (zob. tabela 1).

tabela 1   saldo budżetu (deficyt/nadwyżka)* oraz dług publiczny  
w krajach strefy euro w latach 2006-2011 (jako % pkb)  
w świetle programów stabilizacyjnych

2006 2007 2008 2009 2010 2011

saldo dług saldo dług saldo dług saldo dług saldo dług saldo dług

Austria -1,1 62,2 -0,9 61,2 -0,7 59,9 -0,2 58,5 0,4 56,8 – –

Belgia 0,0 87,7 0,3 83,9 0,5 80,4 0,7 76,6 0,9 72,6 – –

Cypr 3,8 65,2 4,2 60,0 4,1 48,5 4,0 45,3 4,0 43,8 4,0 40,5

Grecja -2,5 95,3 -2,7 93,4 -1,6 91,8 -0,8 87,3 0,0 82,9 – –

Hiszpania 1,8 39,7 1,8 36,2 1,2 34,0 1,2 32,0 1,2 30,0 – –

Holandia 0,6 47,9 -0,4 46,8 0,5 45,0 0,6 43,0 0,7 41,2 – –

Irlandia 2,9 25,1 0,5 25,1 -0,9 25,9 -1,1 27,6 -1,0 28,7 – –

Finlandia 3,8 39,2 4,5 35,3 3,7 32,8 3,6 30,4 2,8 29,0 2,4 27,9

Francja -2,5 64,2 -2,4 64,2 -2,3 64,0 -1,7 63,2 -1,2 61,9 -0,6 60,2

Luksemburg 0,7 6,6 1,0 6,9 0,8 7,1 1,0 7,2 1,2 7,0 – –

Malta -2,5 64,7 -1,6 62,9 -1,2 60,0 -0,1 57,2 0,9 53,3 – –

Niemcy -1,6 67,5 0 65,0 0 63,0 0 61,0 0 59,0 0 57,0

Portugalia -3,9 64,8 -3,0 64,4 -2,4 64,1 -1,5 62,5 -0,4 59,7 -0,2 56,7

Słowenia -1,2 27,1 -0,6 25,6 -0,9 24,7 -0,6 23,8 0,0 22,5 – –

Włochy -4,4 106,8 -2,4 105,0 -2,2 103,5 -1,5 101,5 -0,7 98,5 0,0 95,1

* Saldo obejmuje budżet centralny, budżety regionalne i lokalne oraz system ubezpie-
czeń społecznych. Dane z Programów Stabilizacyjnych przedłożonych Komisji Europej-
skiej przez Belgię w listopadzie 2006 r., a przez pozostałe kraje strefy euro w listopa-
dzie – grudniu 2007 r.
Źródło: zestawienie własne na podstawie: dla Francji za 2006 r. i 2007 r. – ECB (2008, 
s. 55, 56); w pozostałych przypadkach – Programy Konwergencji i Programy Stabiliza-
cyjne (dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/economy _ finance/thematic _ artic-
les/article10982 _ en.htm).

W kwietniu 2007 r. ministrowie finansów i gospodarki krajów strefy euro, 
tworzący tzw. Eurogrupę (czyli Radę Ecofin w składzie ograniczonym do 
ministrów z krajów strefy euro), na nieformalnym posiedzeniu w Berlinie 
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uzgodnili, że do końca 2010 r. w budżetach wszystkich krajów strefy euro 
będzie występować równowaga albo nadwyżka. Oznaczałoby to, że prze-
stałyby występować jakiekolwiek deficyty budżetowe. Z analizy Progra-
mów Stabilizacyjnych przedłożonych przez kraje strefy euro Komisji Eu-
ropejskiej i Radzie pod koniec 2007 r. wynika, że celu tego nie uda się 
zrealizować, choć do końca 2010 r. nastąpi dalsza znaczna poprawa salda 
budżetowego większości z tych krajów. Deficyty budżetowe występowały-
by jeszcze w 4 krajach: Francji (1,2% PKB), Irlandii (1,0% PKB), we Wło-
szech (0,7% PKB) i w Portugalii (0,4% PKB). W 2011 r. we Francji, Irlandii 
oraz Portugalii deficyty te mają ulec dalszej istotnej redukcji, co ma do-
prowadzić do ich niemal zupełnej likwidacji. Realizacja tych ambitnych 
celów będzie silnie uzależniona od stanu koniunktury. Gdyby nastąpiło 
jej znaczne pogorszenie w porównaniu z przewidywaniami przedstawio-
nymi przez rządy w Programach Stabilizacyjnych, tempo redukcji deficy-
tów uległoby zapewne spowolnieniu.

Bez dyscyplinującego oddziaływania Paktu Stabilności i Wzrostu trudno 
sobie wyobrazić, jak kształtowałaby się obecnie sytuacja w budżecie Portuga-
lii. W 2005 r. kraj ten odnotował deficyt budżetowy na poziomie 6,1% PKB. 
Tylko silna presja ze strony Rady UE pozwoliła zatrzymać narastanie 
ujemnego salda w budżecie i wymusiła podjęcie niezbędnych działań 
ograniczających wydatki budżetowe. Konieczne okazało się także znacz-
ne podwyższenie podstawowej stawki podatku VAT (z 17% w 2005 r. do 
21% w 2007 r.). Jeśli ostrożna polityka budżetowa będzie konsekwentnie 
realizowana w najbliższych latach, to Portugalia ma szanse do końca 
2010 r. zredukować deficyt do bardzo niskiego poziomu (0,4% PKB). Stwo-
rzyłoby to dobry punkt wyjścia do osiągnięcia równowagi budżetowej, a na-
stępnie nadwyżki budżetowej.

Dobrym przykładem korzystnego oddziaływania Paktu Stabilności i Wzro-
stu na stan finansów publicznych może być Belgia. Kraj ten w 1997 r. miał 
dług publiczny przekraczający 120% PKB. Konsekwentna polityka budżeto-
wa, nastawiona najpierw na zredukowanie deficytu (z poziomu 2,1% 
w 1997 r.), a potem na osiągnięcie równowagi w budżecie, pozwoliła temu 
krajowi na radykalne obniżenie relacji długu publicznego do PKB. W 2008 r. 
ma ona wynieść 80%, a w 2010 r. będzie nieznacznie przekraczać 70%. Ten 
proces oddłużania nie byłby możliwy bez oddziaływania Wspólnoty na Bel-
gię (OECD 2007).
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Także na przykładzie Hiszpanii można pokazać użyteczność prewencyj-
nej części Paktu, mobilizującej kraje strefy euro do osiągania równowagi 
budżetowej, a jeszcze lepiej nadwyżki budżetowej. W 1997 r. kraj ten miał 
deficyt budżetowy na poziomie 2,6% PKB. Konsekwentna, rozważna poli-
tyka budżetowa pozwoliła na osiągnięcie sytuacji bliskiej równowagi 
w 2003 r. (deficyt 0,2% PKB), a następnie w 2005 r. nadwyżki budżetowej 
w wysokości 1% PKB, a w 2006 r. 1,8%. Dzięki takiej ewolucji salda bu-
dżetowego znacznie zmniejszyła się relacja długu publicznego do PKB 
z 68% w 1998 r. do 39,7% w 2006 r. (ECB 2008, s. 55). Zgodnie z Progra-
mem Stabilizacyjnym przedłożonym Komisji i Radzie pod koniec 2007 r. 
w najbliższych latach zakłada się utrzymywanie się nadwyżki budżeto-
wej na poziomie 1,2% PKB. Pozwoli to na dalszą redukcję relacji długu 
publicznego do PKB. W 2010 r. może ona osiągnąć poziom 30% PKB. Ta 
korzystna sytuacja budżetowa daje rządowi Hiszpanii dobre pole ma- 
newru w polityce budżetowej w warunkach rysującego się osłabienia ko-
niunktury gospodarczej. Plany rządowe, ogłoszone po wyborach parla-
mentarnych w marcu 2008 r., zakładają m.in. redukcję podatków od 
dochodów osobistych w celu pobudzenia konsumpcji, a także podjęcie 
wielu nowych inwestycji w sektorze publicznym, by stworzyć nowe miej-
sca pracy (House 2008).

Z kolei w krajach mających ciągle deficyty budżetowe możliwości wyko-
rzystania polityki budżetowej do pobudzenia koniunktury są stosunkowo 
ograniczone. Muszą one w pierwszej kolejności skupiać się na działaniach 
zapobiegających wzrostowi deficytu, a ponadto realizować plany przybli-
żające do osiągnięcia w 2010 r. sytuacji bliskiej równowagi. Ponadto sto-
sunkowo trudno im skutecznie uczestniczyć w konkurencji podatkowej, 
występującej zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Konkurencja ta 
wymusza obniżanie podatków, w szczególności obciążających dochody 
z działalności gospodarczej (Oręziak 2007). Kraj, który nie jest w stanie 
osiągnąć i utrzymać dobrej sytuacji w budżecie, ma więc mniejsze możli-
wości zarówno wspierania koniunktury, jak i konkurowania na rynku 
międzynarodowym w sferze opodatkowania przedsiębiorstw.
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 9.  wnioski dLa krajów zmierzających  
do strefy euro

Doświadczenia związane z funkcjonowaniem polityki budżetowej w kra-
jach strefy euro pokazują, że mechanizmy dyscyplinujące tę politykę, wy-
nikające z TWE oraz Paktu Stabilności i Wzrostu, były w zasadzie skutecz-
ne. Pozwoliły ukierunkować politykę tych krajów tak, by możliwe było nie 
tylko zredukowanie deficytów budżetowych, ale także dojście do równowa-
gi budżetowej. Niektóre kraje były nawet w stanie osiągnąć i utrzymać nad-
wyżki budżetowe. Mechanizmy te mają podstawowe znaczenie także dla 
pozostałych krajów Unii, zwłaszcza dla tych, które zamierzają w nieodle-
głym czasie przystąpić do strefy euro. Można je traktować jako ważne źród-
ło presji zewnętrznej na politykę budżetową. Wysoce prawdopodobne jest, 
że bez takiej presji niektóre z tych krajów nie byłyby w stanie podjąć i prze-
prowadzić zmian koniecznych do naprawy finansów publicznych.

Godne naśladowania jest osiągnięcie przez większość krajów strefy euro 
nadwyżek budżetowych albo sytuacji bliskiej równowagi budżetowej. 
Programy Stabilizacyjne pokazują, że taki kierunek polityki budżetowej 
będzie kontynuowany w najbliższych latach. Szczególnie pouczające są 
doświadczenia tych krajów, które wyszły z utrzymujących się przez lata 
deficytów budżetowych i sukcesywnie zmniejszają zadłużenie publiczne. 
Przykład ten jest ważny także dla Polski. Kraj nasz potrzebuje polityki 
budżetowej, która w perspektywie średnioterminowej pozwoli dojść do 
równowagi budżetowej, a potem nadwyżki w budżecie. Cel taki wydaje 
się dziś mało realny, wymaga bowiem odejścia od utrwalonej w świado-
mości społecznej filozofii, że deficyty budżetowe to zjawisko normalne. 
Rozpoczęcie przez kraje strefy euro pod koniec lat 90. procesu dochodze-
nia do równowagi budżetowej też było powszechnie postrzegane jako od-
wrót od utrwalonego w poprzednich dziesięcioleciach przekonania, że 
deficyt budżetowy jest integralnym elementem polityki makroekonomicz-
nej. Jeszcze większy sceptycyzm budził cel w postaci nadwyżki budżeto-
wej. Mimo różnych problemów cel ten jest jednak realizowany. Jeśli nie 
nastąpi silne pogorszenie koniunktury, to prawdopodobnie po 2011 r. 
strefa euro (w obecnym składzie członkowskim) stałaby się strefą wolną 
od deficytów budżetowych. Osiągnięcie tego celu bardzo korzystnie wpły-
wałoby na jej możliwości rozwojowe i międzynarodową wiarygodność.
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 1.  Polityka monetarna i strefa euro – 
zagadnienia wprowadzające

Polityka monetarna obejmuje politykę pieniężną oraz kursową. Polityka 
pieniężna jest głównie działalnością banku centralnego, polegającą na 
wyborze pieniężnych celów makroekonomicznych i ich realizacji przez 
regulowanie podaży pieniądza i popytu na pieniądz, za pomocą wybra-
nych instrumentów. Polityka ta jest obecnie jedną z najważniejszych 
dziedzin polityki makroekonomicznej. Instrumentami polityki pieniężnej 
są narzędzia, dzięki którym bank centralny może realizować cele pienięż-
ne. Mogą one mieć różnorodny charakter, jednak ich stosowanie ma pro-
wadzić do oczekiwanych zmian w popycie na pieniądz lub podaży pie-
niądza (Skopowski, Wiśniewski 2007, s. 5). 

Podstawowym zadaniem polityki kursowej jest stworzenie warunków do 
kształtowania się w długim okresie kursu oscylującego wokół kursu rów-
nowagi wyznaczonego przez zmiany podstawowych wielkości makroeko-
nomicznych. Polityka kursowa jest realizowana głównie za pośredni-
ctwem (Bilski 2006, s. 83):

Polityka monetarna

dr  Magdalena proczek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej,  
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich, Zakład Unii Europejskiej
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•  wyboru denominatora i sposobu definiowania kursu walutowego,
•  wyboru mechanizmu kursowego,
•  interwencji banku centralnego na rynku walutowym.

Najważniejszą władzą monetarną realizującą jednolitą politykę pieniężną 
w strefie euro od 1 stycznia 1999 r. jest Europejski Bank Centralny (EBC) 
(Baka 2001a, s. 61). EBC oraz banki centralne państw UE, w których wpro-
wadzono wspólną walutę euro, określa się mianem Eurosystemu, strefy 
euro bądź Eurolandu. Faktycznie zadania z zakresu wspólnej polityki pie-
niężnej wypełniają EBC oraz banki centralne krajów strefy euro1. 

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) składa się z EBC oraz na-
rodowych (krajowych) banków centralnych (NBC/KBC) wszystkich 27 
członków Unii Europejskiej. Banki centralne państw członkowskich nie-
należących do Eurosystemu są członkami ESBC mającymi specjalny sta-
tus. Wyróżnia się obecnie dwie grupy krajów będących poza strefą euro.

Zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik do Traktatu ustanawiające-
go Wspólnotę Europejską (TWE) z uczestnictwa w strefie euro zostały wy-
łączone Dania i Wielka Brytania. Oznacza to, że państwa te wynegocjo-
wały prawo do własnej decyzji o wprowadzeniu euro (tzw. klauzula 
opt-out). Oba kraje skorzystały z przysługującego im prawa i nie przystą-
piły do Eurosystemu (Oręziak 2004, s. 14). Wyłączenia przyznane Danii 
i Wielkiej Brytanii mają charakter stały, ale oba państwa zachowały moż-
liwość wejścia do strefy euro w późniejszym okresie, jeżeli będą wówczas 
spełniać warunki konieczne do przyjęcia wspólnej waluty2.

Państwa UE, które nie spełniły warunków koniecznych do przyjęcia euro, 
zostały natomiast objęte tzw. derogacją3. Zachowują one, tak jak Dania 
i Wielka Brytania, suwerenność monetarną – własną walutę oraz dotych-
czasowe uprawnienia w dziedzinie polityki pieniężnej i kursowej. Deroga-

1 Obecnie jest 16 NBC strefy euro.
2 Wyróżnia się kryteria ekonomiczne, dotyczące poziomu stopy inflacji, długoterminowej sto-
py procentowej, uczestnictwa waluty w ERM II; budżetowe, dotyczące poziomu zadłużenia 
publicznego i deficytu budżetowego, oraz prawne, związane z niezależnością banku cen-
tralnego oraz dostosowaniem przepisów prawnych do uczestnictwa w Eurosystemie.
3 Derogacja oznacza przejściowe wyłączenie obowiązywania prawa wspólnotowego doty-
czącego jednolitej polityki pieniężnej i kursowej dla krajów UE, które nie są członkami stre-
fy euro, ale mają obowiązek zostać nimi w przyszłości. 
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cja wyklucza jednak banki centralne tych krajów z procesu podejmowania 
decyzji dotyczących wspólnej polityki pieniężnej i kursowej oraz z ich re-
alizacji. Objęcie państwa członkowskiego derogacją nie oznacza jednak 
jego rezygnacji z wprowadzenia wspólnej waluty. Państwo takie ma obo-
wiązek dążenia do osiągnięcia konwergencji gospodarczej i prawnej jako 
warunków umożliwiających przyjęcie euro. Derogacja ma charakter tym-
czasowy. Rada UE co dwa lata dokonuje przeglądu sytuacji na podstawie 
raportów EBC i Komisji Europejskiej. Jeśli Rada (obradująca w składzie 
ECOFIN – ministrów gospodarki i finansów oraz szefów państw lub rzą-
dów) stwierdzi, że dane państwo członkowskie spełnia kryteria zbieżności 
gospodarczej i prawnej, derogacja jest uchylana i dany kraj przyjmuje euro 
(Scheller 2006, s. 39). Obecnie jest dziewięć państw członkowskich obję-
tych derogacją – Szwecja oraz ośmiu nowych członków UE4.

Polityka kursowa w Eurolandzie również została przeniesiona z poziomu 
państw członkowskich na szczebel ponadnarodowy. Ponieważ wspólna 
waluta oznacza wspólny kurs wymiany, możliwe jest istnienie tylko jed-
nolitej polityki kursowej. Decyzje dotyczące polityki kursowej dla strefy 
euro podejmowane są wspólnie przez EBC i Radę ECOFIN, przy czym 
ostatnie słowo należy w tym przypadku jednak do Rady.

Celem niniejszego opracowania jest analiza polityki monetarnej Eurosy-
stemu, tzn. charakterystyka jednolitej polityki pieniężnej i kursowej 
w krajach Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę euro.

 2. Specyfika polityki pieniężnej w eurolandzie

Wyłączną odpowiedzialność za wspólną politykę pieniężną strefy euro po-
wierzono Europejskiemu Bankowi Centralnemu, stanowiącemu centralną 
instytucję zarówno ESBC, jak i Eurosystemu. Wspólna waluta wymaga 
jednolitej polityki pieniężnej oraz centralizacji uprawnień decyzyjnych. 
Ponieważ niektóre decyzje dotyczące polityki pieniężnej podejmowane są 
na bieżąco, struktura Eurosystemu jest trwała. Ma on formę podmiotu 
prawnego, ponoszącego odpowiedzialność za swoją działalność. Ponadto 

4 Słowenia przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2007 r., Malta i Cypr 1 stycznia 2008 r., 
a Słowacja 1 stycznia 2009 r. 
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ze względu na to, że głównym celem polityki pieniężnej w strefie euro jest 
utrzymanie stabilności cen (art. 105 ust. 1 TWE), uprawnienia decyzyjne 
powierzono organowi niezależnemu zarówno od instytucji wspólnoto-
wych, jak i od państw członkowskich (Scheller 2006, s. 32). 

EBC został powołany 1 czerwca 1998 r., a 1 stycznia 1999 r. rozpoczął swo-
ją statutową działalność. Jego siedzibą jest Frankfurt nad Menem. Ponieważ 
uwzględnienie wszystkich sugestii NBC podczas kształtowania EBC było 
niemożliwe (Szeląg 2003, s. 7), został on utworzony na wzór niemieckiego 
Bundesbanku, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasadę niezależności i przyjęcie 
stabilności cen za główny cel jego polityki pieniężnej, a także wiarygodność 
i pozycję międzynarodową (Mucha-Leszko 2007, s. 118).

Narodowe banki centralne strefy euro nie zostały jednak zlikwidowane, 
lecz stały się od 1 stycznia 1999 r. integralną częścią Eurolandu. Banki te 
nie prowadzą niezależnej polityki pieniężnej, straciły także prawo do sa-
modzielnej emisji pieniądza, a ich obecna rola sprowadza się do wykony-
wania zadań określonych przez EBC (Kawecka-Wyrzykowska, Synowiec 
2004, s. 320).

Za organizacją europejskiej bankowości centralnej w formie systemu, 
a nie tylko jednej instytucji przemawiały trzy argumenty5:

•  Funkcjonowanie Eurosystemu opiera się na istniejących rozwiązaniach 
instytucjonalnych, infrastrukturze, doświadczeniu i znacznych możli-
wościach operacyjnych krajowych banków centralnych. Wiele banków 
centralnych wykonuje przy tym dodatkowe zadania, niezwiązane 
z funkcjami Eurosystemu.

•  Ze względu na duży zasięg terytorialny strefy euro oraz budowane przez 
lata relacje krajowych społeczności bankowych z ich bankami central-
nymi uznano za właściwe zapewnienie instytucjom kredytowym bez-
pośredniego dostępu do bankowości centralnej w każdym państwie 
członkowskim.

•  Wobec mnogości narodów, języków i kultur w strefie euro to krajowe 
banki centralne (a nie jeden podmiot) są najlepiej przygotowane, by słu-
żyć jako łącznik między obywatelami a Eurosystemem. 

5 http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/orga/html/or_002.pl.html.
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Materialną podstawą funkcjonowania EBC jest kapitał założycielski. Obo-
wiązek wpłat do kapitału został nałożony na wszystkie narodowe banki 
centralne, również tych państw, które nie uczestniczą w strefie euro6. Są 
one wyłącznymi udziałowcami i dysponentami kapitału. Statut EBC prze-
widuje możliwość zwiększenia kapitału, z zachowaniem warunków 
i ograniczeń określonych przez Radę UE na wniosek EBC. W celu zapew-
nienia EBC środków finansowych nałożono na narodowe banki centralne 
także obowiązek przekazania EBC zagranicznych rezerw dewizowych. 
Jednocześnie zyski wypracowane w ramach prowadzonej polityki pie-
niężnej są przekazywane narodowym bankom centralnym proporcjonal-
nie do wysokości udziału w kapitale EBC, który „został ustalony w odnie-
sieniu do udziału danego państwa w ogólnej liczbie ludności UE 
w przedostatnim roku poprzedzającym ustanowienie Banku oraz do 
udziału państwa w produkcie krajowym brutto UE w cenach rynkowych, 
według notowań z ostatnich pięciu lat poprzedzających przedostatni rok 
przed ustanowieniem EBC”. Wagi przyznane poszczególnym bankom są 
dostosowywane co pięć lat (Kociuba 2007, s. 222).

Eurosystemem zarządzają organy EBC – Rada Prezesów, Zarząd i Rada Ogól-
na. Organy te – w ramach swoich kompetencji – podejmują wszystkie decyzje 
związane z realizacją zadań Eurolandu. Oprócz określenia zadań należących 
do wyłącznej kompetencji EBC statut nie wskazuje, w jakim zakresie Bank 
ma samodzielnie prowadzić politykę, a w jakim mają to robić krajowe banki 
centralne. W przypadku większości działań Eurosystemu podział pracy 
opiera się na zasadzie decentralizacji. Zgodnie z nią EBC, w zakresie uzna-
nym za możliwy i odpowiedni, ma prawo zwracać się do krajowych banków 
centralnych o przeprowadzenie operacji stanowiących część zadań Eurosy-
stemu. W ten sposób EBC i krajowe banki centralne razem przyczyniają się 
do realizacji wspólnych celów Eurosystemu. EBC odpowiada za prawidłowe 
i systematyczne wykonanie wszystkich zadań. W tym celu ma prawo wyda-
wania wytycznych i instrukcji dla krajowych banków centralnych7.

Głównym organem decyzyjnym w dziedzinie kształtowania polityki pie-
niężnej w Eurolandzie jest Rada Prezesów, która zbiera się co dwa tygo-
dnie. Składa się z sześciu członków Zarządu oraz prezesów narodowych 
banków centralnych krajów strefy euro. Do jej obowiązków należą: 

6 Kraje te jednak do momentu przyjęcia euro wpłacają 7% przypadających na nie udziałów.
� http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/orga/html/or_011.pl.html.
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•   uchwalanie wytycznych i  podejmowanie decyzji niezbędnych do wy-
konywania zadań powierzonych Eurosystemowi, 

•   podejmowanie decyzji w sprawach celów pieniężnych, podstawowych 
stóp procentowych, wielkości rezerw w Eurosystemie oraz określanie 
wytycznych koniecznych do realizacji tych decyzji. 

Na pierwszym posiedzeniu w każdym miesiącu Rada Prezesów ocenia 
zjawiska pieniężne oraz wydarzenia gospodarcze, a następnie podejmuje 
decyzję w sprawie polityki pieniężnej na dany miesiąc. Na drugim posie-
dzeniu Rada omawia kwestie związane z innymi zadaniami i obowiązka-
mi EBC oraz Eurosystemu8. 

Na poziomie operacyjnym jednolitą politykę pieniężną realizuje Zarząd, 
który składa się z Prezesa i Wiceprezesa oraz czterech innych członków. 
Wszyscy członkowie są mianowani za wspólnym porozumieniem szefów 
państw lub rządów krajów obszaru euro. Do najważniejszych zadań Zarzą-
du należą9:

•  przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów;
•   realizowanie polityki pieniężnej obszaru euro zgodnie z wytycznymi 

i postanowieniami Rady Prezesów; w tych ramach Zarząd wydaje kra-
jowym bankom centralnym obszaru euro niezbędne polecenia; 

•  kierowanie codzienną działalnością EBC; 
•   wykonywanie określonych uprawnień przekazanych w drodze delegacji 

przez Radę Prezesów, w tym uprawnień o charakterze regulacyjnym.

Rada Ogólna składa się z Prezesa i Wiceprezesa EBC oraz prezesów krajo-
wych banków centralnych państw UE. W posiedzeniach Rady Ogólnej 
mogą uczestniczyć także pozostali członkowie Zarządu EBC, Przewodni-
czący Rady UE oraz członek Komisji Europejskiej, jednak bez prawa do 
głosowania. Radę Ogólną można uznać za organ tymczasowy, który zosta-
nie rozwiązany po przyjęciu wspólnej waluty przez wszystkie państwa 
UE. Do kompetencji Rady Ogólnej należy udział w10:

  8 http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/govc/html/index.pl.html.
  9 http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/eb/html/index.pl.html.
10 http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/genc/html/index.pl.html.
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•  działaniach doradczych EBC, 
•  zbieraniu informacji statystycznych, 
•  sporządzaniu raportów rocznych EBC, 
•   ustalaniu zasad koniecznych do normalizacji procedur rachunkowych 

i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne, 
•   podejmowaniu wszelkich działań związanych z określeniem klucza 

subskrypcji kapitału EBC innych niż określone w Traktacie, 
•  ustalaniu warunków zatrudnienia personelu EBC,
•   przygotowaniach niezbędnych do nieodwołalnego ustalenia kursów 

walut państw członkowskich objętych derogacją wobec euro. 

Poza organami zarządzającymi EBC ważną rolę w tej organizacji odgrywają 
pracownicy analityczno-badawczy, którzy na bieżąco badają sytuację pie-
niężną Unii oraz przygotowują materiały do podejmowania decyzji przez 
Radę Prezesów oraz Zarząd. Wielkie znaczenie doboru zarówno kierowni-
ctwa EBC, jak i ekspertów banku wynika z faktu, że instytucja ta buduje 
swą reputację praktycznie od zera. Liczy się więc każdy element, który po-
zwala uczestnikom rynku kształtować pogląd na temat działalności EBC 
(Latoszek 2007, s. 424).

W rzeczywistości prawie wszystkie zadania operacyjne Eurosystemu są 
wykonywane przez krajowe banki centralne, zgodnie z decyzjami podej-
mowanymi przez Radę Prezesów EBC. Do zadań narodowych banków 
centralnych należą11:

•   Realizacja operacji pieniężych – tzn. krajowe banki centralne faktycz-
nie realizują transakcje, np. związane z dostarczaniem bankom komer-
cyjnym pieniądza banku centralnego.

•   Zarządzanie operacyjne rezerwami zagranicznymi EBC, obejmujący-
mi przeprowadzanie i rozliczanie transakcji rynkowych w ramach in-
westowania rezerw zagranicznych EBC.

•   Zarządzanie własnymi rezerwami zagranicznymi. Planowe działania 
krajowych banków centralnych w tym zakresie podlegają zatwierdze-
niu przez EBC w przypadku, gdyby mogły wpłynąć na kursy walutowe 
lub sytuację płynnościową, oraz gdy przekraczają limity określone 
w wytycznych EBC. Ustalenia te mają zapewnić zgodność z polityką 
pieniężną i kursową EBC.

11 http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/orga/html/or_014.pl.html.
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•   Eksploatacja systemów płatniczych i nadzór nad nimi. Systemy płatni-
cze służą do przekazywania pieniędzy w obrębie systemu bankowego. 
Krajowe banki centralne eksploatują i nadzorują systemy krajowe, które 
łączą się w system płatności TARGET, obsługujący płatności w euro. 
Istnieją ponadto prywatne systemy płatności i rozrachunku papierów 
wartościowych, w przypadku których nadzór ze strony banku central-
nego ma zapewnić ich sprawne funkcjonowanie.

•   Emisja banknotów wspólnie z EBC. Emitentami banknotów euro są 
EBC i krajowe banki centralne, natomiast wprowadzaniem ich do obie-
gu zajmują się tylko krajowe banki centralne. W celu zaspokojenia ist-
niejącego zapotrzebowania składają one roczne zamówienia na produk-
cję oraz prowadzą system zarządzania zapasami dla całego Eurosystemu. 
Koordynatorem obu tych działań jest EBC. Krajowe banki centralne po-
dejmują też czynności mające zapewnić wysoką jakość banknotów bę-
dących w obiegu i analizują wykryte falsyfikaty.

•   Gromadzenie statystyk i współpraca z EBC. Do prowadzenia polityki 
pieniężnej i realizacji innych zadań Eurosystemu EBC potrzebuje szero-
kiego zakresu danych ekonomiczno-finansowych. Krajowe banki cen-
tralne pomagają, przede wszystkim zbierając od krajowych instytucji 
finansowych dane dotyczące rynku pieniężnego, bankowego i finanso-
wego, statystyk bilansu płatniczego i rezerw międzynarodowych Euro-
systemu oraz  rachunków finansowych. 

Funkcjonalna integracja krajowych banków centralnych Eurosystemu nie 
narusza ich dotychczasowej autonomii instytucjonalnej, finansowej i ad-
ministracyjnej. Krajowe banki centralne pełnią funkcje niezwiązane 
z Eurosystemem na własną odpowiedzialność, pod warunkiem że funk-
cje te nie kolidują z celami i zadaniami Eurolandu. Należą do nich różne 
– w zależności od kraju – rodzaje usług finansowych i administracyjnych 
świadczonych na rzecz rządów danego kraju. Większość krajowych ban-
ków centralnych sprawuje także nadzór nad instytucjami finansowymi 
w swoim kraju. 

W celu zintegrowania narodowych banków centralnych z Eurosystemem 
wprowadzono odpowiednie zmiany do przepisów krajowych. Zgodnie 
z prawem wspólnotowym krajowe przepisy i statuty mają w szczególności 
gwarantować, że narodowe banki centralne i ich organy decyzyjne są nie-
zależne od innych władz danego kraju UE. Niezależność jest wymogiem 
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niezbędnym ze względu na udział krajowych banków centralnych i ich 
prezesów w funkcjonowaniu Eurosystemu (Scheller 2006, s. 46).

EBC jest także całkowicie niezależny od instytucji i organów UE oraz rzą-
dów jej państw członkowskich (EMI 1998, s. 291–295). Niezależność EBC 
ma cztery aspekty:

•   Niezależność funkcjonalna – tzn. zdolność do samodzielnego kształto-
wania i realizacji polityki pieniężnej oraz wypełniania innych zadań 
statutowych. Aby mógł sprostać tym zadaniom, EBC został wyposażony 
w odpowiednie uprawnienia decyzyjne i operacyjne, m.in. w dziedzi-
nie polityki emisyjnej (emisja pieniądza), w dziedzinie kredytowej 
(ustalanie stóp procentowych kredytów), a także w odniesieniu do poli-
tyki rezerw obowiązkowych (ustalanie stóp rezerwy obowiązkowej).

•   Niezależność instytucjonalna, oznaczająca, że żaden organ decyzyjny, 
członkowie EBC ani personel banków centralnych nie mogą starać się 
o instrukcje ani nie mogą przyjmować instrukcji od instytucji czy orga-
nów Wspólnoty, od rządów państw członkowskich czy od jakiegokol-
wiek innego organu. Instytucje i organy Wspólnoty oraz rządy państw 
członkowskich zobowiązują się natomiast nie wywierać wpływu na 
członków organów decyzyjnych Europejskiego Banku Centralnego lub 
narodowych banków centralnych w wykonywaniu ich obowiązków.

•   Niezależność personalna (osobowa) to pewien zbiór procedur dotyczą-
cych powoływania członków organów decyzyjnych EBC, bezpieczeń-
stwa ich kadencji oraz możliwości zatrudniania własnego personelu. 
Przestrzeganie wszystkich powyższych procedur nie daje jednak cał-
kowitej gwarancji niezależności i bezstronności członków organów Eu-
ropejskiego Banku Centralnego ani członków organów decyzyjnych 
poszczególnych banków centralnych. Osoby te są bowiem wybierane 
z klucza politycznego. Ważne jest jednak to, aby mogły swobodnie po-
dejmować decyzje w trakcie uczestnictwa w określonych organach. 
Służą temu zapisy o odpowiednio długiej kadencji, braku możliwości 
uznaniowego odwołania przed jej upływem, a przede wszystkim zapis 
o jednokadencyjności członków Zarządu Europejskiego Banku Central-
nego oraz spełnianie kryterium fachowości.

•   Niezależność finansowa dotyczy zasad prowadzenia gospodarki finan-
sowej EBC, do których zaliczono m.in. zasady wyposażenia w kapitał, 
jego powiększania, podziału zysków, postanowienia dotyczące sposo-
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bu kształtowania warunków pracy i płacy dla personelu EBC oraz za-
kazu kredytowania instytucji rządowych.

Biorąc pod uwagę wymienione aspekty niezależności, należy uznać, że EBC 
cieszy się bardzo dużą autonomią w wykonywaniu swych zadań. Statutowo 
zagwarantowana niezależność Banku wraz z celem osiągnięcia i utrzymy-
wania stabilności cen stanowi bowiem warunek konieczny prowadzenia 
wiarygodnej polityki pieniężnej w strefie euro (Baran 2002, s. 79). 

Niezależność EBC wydaje się mieć podstawowe znaczenie zarówno dla 
skuteczności jego antyinflacyjnej polityki pieniężnej i w efekcie dla mię-
dzynarodowej pozycji euro, jak i dla harmonijnego funkcjonowania sa-
mej Unii Europejskiej. Doświadczenia z okresu powojennego pokazują, że 
kraje, w których bank centralny cieszył się prawdziwą autonomią w syste-
mie władzy, notowały najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilności cen. 
Autonomia ta bowiem stwarza bankowi centralnemu swobodę niezbędną 
do podejmowania działań nastawionych na walkę z inflacją. Wolny od 
nacisków politycznych bank centralny nie potrzebuje uwzględniać celów 
doraźnych, lecz może się skupić na swym celu podstawowym, którym jest 
ochrona wartości pieniądza (Oręziak 1998, s. 26).

Przekazanie władzy monetarnej jednej z najbardziej niezależnych instytu-
cji finansowych pociąga za sobą problem zakresu i możliwości sprawowa-
nia nad nią demokratycznej kontroli. Demokratyczne społeczeństwo ma 
prawo wymagać od tej organizacji odpowiedzialności za podejmowane de-
cyzje, osiągania mandatowych celów, a także przejrzystości działania. Ze 
względu na to, że przejrzystość i właściwa komunikacja z otoczeniem są 
niezwykle ważne, na EBC nałożono obowiązek publikowania i udostępnia-
nia rocznych sprawozdań finansowych. EBC publikuje także miesięczne 
raporty, w których przedstawiane są analizy sytuacji ekonomicznej, będące 
podstawą podjętych decyzji monetarnych. Działalność Banku jest również 
przedmiotem obserwacji i analiz ze strony innych instytucji. Utworzono 
liczne centra skupiające znanych i cenionych ekonomistów, zajmujące się 
monitorowaniem działalności EBC, np. Centre for Economic Policy Re- 
search Monitoring the European Central Bank, Centre for European Policy 
Studies, The Observatory of the European Central Bank. Jednocześnie Bank 
stara się o dobrą komunikację z otoczeniem. Świadczą o tym konferencje 
prasowe Prezesa i Wiceprezesa po spotkaniach Rady Prezesów i ich publi-
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kacja w Internecie, duża aktywność wydawnicza, częste wystąpienia człon-
ków Rady na konferencjach i seminariach oraz ich udostępnianie na stro-
nie internetowej Banku12.

Nadrzędnym celem polityki pieniężnej Eurolandu, jak wspomniano 
wcześniej, jest dbanie o utrzymywanie trwałej stabilności cen. Uznano, 
że jest to najlepszy instrument służący realizacji zadania, jakim jest po-
pieranie „harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności 
gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej (...) 
(art. 2 TWE) (Barcz et al. 2007, s. 289). 

Postanowienie to odzwierciedla współczesne koncepcje ekonomiczne na 
temat roli, zakresu i ograniczeń polityki pieniężnej oraz stanowi podstawę 
instytucjonalnego i organizacyjnego kształtu bankowości centralnej UGW. 
Polityka pieniężna ukierunkowana na trwałe utrzymanie stabilności cen 
przyczynia się do poprawy perspektyw gospodarczych i podniesienia stan-
dardu życia obywateli. Stabilne ceny minimalizują zniekształcenia mecha-
nizmu cenowego w gospodarce rynkowej i w ten sposób ułatwiają konsu-
mentom, jak też przedsiębiorstwom podejmowanie właściwych decyzji 
w sprawie alokacji zasobów. Pozwala to wiec na jak najbardziej efektywne 
ich wykorzystanie. 

Po drugie, teoretyczne podstawy polityki pieniężnej oraz doświadczenia 
z przeszłości dowodzą, że polityka pieniężna w ostatecznym rozrachun-
ku może wpływać jedynie na poziom cen w gospodarce. Stabilność cen 
jest zatem jedynym realistycznym celem polityki pieniężnej w średnim 
okresie. Pomijając pozytywne skutki utrzymania stabilności cen, polityka 
pieniężna nie jest natomiast w stanie wywierać długotrwałego wpływu 
na inne zmienne realne (Scheller 2006, s. 47). 

Możliwość utrzymywania stabilności cen w średnim okresie za pomocą 
polityki pieniężnej zależy od tego, w jakim stopniu system bankowy jest 
uzależniony od pieniądza emitowanego przez bank centralny (pieniądza 
bazowego) w ramach realizacji funkcji zaspokajania popytu na pieniądz 
w obiegu, rozrachunku sald międzynarodowych oraz spełniania wymogu 
utrzymywania rezerw obowiązkowych w banku centralnym. Zadanie rea-

12  http://www.ecb.int/ecb/orga/transparency/html/index.pl.html;  
http://www.ecb.int/ecb/orga/accountability/html/index.pl.html.
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lizacji polityki pieniężnej strefy euro wiąże się zatem z koniecznością za-
pewnienia Eurosystemowi pełnej kontroli nad bazą monetarną i jest funk-
cją polityki publicznej realizowaną głównie za pośrednictwem operacji na 
rynku finansowym. W związku z tym EBC oraz krajowe banki centralne 
Eurolandu to jedyne instytucje uprawnione do emitowania banknotów 
euro, będących prawnym środkiem płatniczym w  tej strefie. Eurosystem 
jest monopolistą w kreacji pieniądza bazowego i tym samym ma dominu-
jący wpływ na warunki panujące na rynku pieniężnym oraz stosowane na 
nim stopy procentowe. 

Zmiana stóp procentowych rynku pieniężnego z inicjatywy banku central-
nego uruchamia wiele mechanizmów i działań podmiotów gospodarczych, 
by ostatecznie wpłynąć na poziom takich zmiennych ekonomicznych, jak 
wielkość produkcji oraz ceny. Proces ten znany jest jako mechanizm trans-
misji polityki pieniężnej. Ponieważ angażuje on, na różnych etapach, szereg 
procesów ekonomicznych i działań podmiotów gospodarczych, jego wpływ 
na poziom cen można zwykle zaobserwować dopiero po dłuższym czasie. 
Ponadto skala i siła oddziaływania mogą być różne, zależnie od kondycji 
gospodarki, przez co trudno jest dokładnie je oszacować. EBC musi liczyć 
się z większą niepewnością niż inne banki centralne, gdyż odpowiada za 
wielowymiarowy obszar walutowy istniejący dopiero od 1999 r. Ponadto 
zmiany instytucjonalne i zmiany zachowań, które nastąpiły po wprowa-
dzeniu wspólnej waluty, mogły wpłynąć na relacje między różnymi zmien-
nymi ekonomicznymi (Scheller 2006, s. 79–81).

Z tego powodu EBC stworzył strategię realizacji polityki pieniężnej skła-
dającą się z dwóch elementów, tzn. z ilościowej definicji stabilności cen 
oraz informacji i analiz, które Rada Prezesów EBC powinna uwzględniać, 
podejmując perspektywistyczne decyzje w zakresie tej polityki. 

TWE wyraźnie wyznacza utrzymanie stabilności cen jako podstawowy 
cel EBC, jednak nie definiuje dokładnie tego pojęcia. Dlatego Rada Preze-
sów postanowiła opracować ilościową definicję stabilności cen, kierując 
się tym, że (Scheller 2006, s. 82): 

•   Definicja ilościowa zapewnia większą przejrzystość polityki pieniężnej.
•   Definicja ilościowa jest punktem odniesienia oceny przez opinię pub-

liczną, czy EBC wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ponieważ łatwo 
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stwierdzić, kiedy poziom ceny odbiega od definicji, EBC przedstawia 
wówczas wyjaśnienia długotrwałego odchylenia i informuje, jak zamie-
rza przywrócić stabilność cen w rozsądnym czasie.

•   Celem definicji jest kształtowanie oczekiwań dotyczących rozwoju sy-
tuacji cenowych, a tym samym zwiększenie efektywności polityki pie-
niężnej EBC. Ze względu na to, że podstawowym obowiązkiem Banku 
jest utrzymanie stabilności cen, rynki finansowe i opinia publiczna 
mają prawo oczekiwać, że w średnim okresie inflacja będzie się kształ-
tować na poziomie zasadniczo zgodnym z definicją stabilności cen. 

W październiku 1998 r. Rada Prezesów EBC zdefiniowała stabilność cen 
jako „roczny wzrost Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyj-
nych (HICP – Harmonised Index of Consumer Price) dla strefy euro poni-
żej 2%” (Baka 2001b, s. 29–30) i dodała, że stabilność cen „należy utrzy-
mywać w średnim okresie”. Wyjaśniła przy tym, że dążąc do osiągnięcia 
stabilności cen, będzie się starała utrzymywać stopę inflacji w średnim 
okresie blisko tego poziomu. 

Odniesienie do wskaźnika HICP dla strefy euro wskazuje na dwie kwe-
stie. Po pierwsze, celem polityki pieniężnej EBC jest osiągniecie stabilno-
ści cen w całej strefie, a po drugie, wynika to ze znaczenia cen konsump-
cyjnych dla ogółu społeczeństwa. Wskaźnik HICP umożliwia najpełniejsze 
oszacowanie zachodzących z upływem czasu zmian cen reprezentatyw-
nego koszyka towarów i usług konsumpcyjnych nabywanych przez go-
spodarstwa domowe Eurolandu. Zwrot „poniżej 2%” jasno określa górną 
granicę wskaźnika HICP, wyznaczającą poziom cen, jaki w średnim okre-
sie uznaje się za stabilny. Jednocześnie docelowy poziom inflacji – dodat-
ni, bliski 2% – zapewnia wystarczający margines pozwalający uniknąć 
ryzyka deflacji. Pozwala także uwzględnić ewentualny błąd pomiaru 
wskaźnika HICP oraz wpływ zróżnicowania stóp inflacji w strefie euro 
wynikającego z konstrukcji wskaźnika. 

Należy dodać, że EBC jest jedynym bankiem centralnym, który realizuje cel 
stabilności cen określony ilościowo (European Commission 2004, s. 69).

Sformułowanie „w średnim okresie” wynika z powszechnego przekona-
nia, że niemożliwe jest precyzyjne kształtowanie sytuacji cenowej czy 
stopy inflacji w krótkim – kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesięcznym 
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– horyzoncie czasowym. Zmiany polityki pieniężnej odbijają się na ce-
nach z pewnym opóźnieniem i w stopniu, którego nie można dokładnie 
przewidzieć. Dlatego polityka pieniężna nie może w krótkim okresie 
zneutralizować wszystkich nieoczekiwanych wstrząsów cenowych. Pew-
na krótkookresowa zmienność inflacji jest zatem możliwa (Scheller 2006, 
s. 82–83).

Oddziałując na poziom cen za pośrednictwem procesu transmisji mone-
tarnej, EBC wpływa na warunki panujące na rynku pieniężnym (a tym 
samym na poziom krótkoterminowych stóp procentowych) w taki sposób, 
by jak najskuteczniej utrzymać stabilność cen w średnim okresie. Jest to 
zgodne ze strategią polityki pieniężnej, która wymaga, by decyzje w spra-
wie polityki pieniężnej były podejmowane konsekwentnie i systematycz-
nie. Konsekwencja pomaga stabilizować oczekiwania inflacyjne oraz 
zwiększa wiarygodność EBC.

Z powodu opóźnień transmisji monetarnej banki centralne powinny 
określać, jaki kierunek w polityce pieniężnej pozwoli utrzymać stabilne 
ceny w przyszłości. Na tym właśnie polega perspektywiczność polityki 
pieniężnej. Ponieważ opóźnienie transmisji monetarnej uniemożliwia 
zneutralizowanie w krótkim okresie nieoczekiwanych wstrząsów ceno-
wych (spowodowanych na przykład skokami cen surowców na rynkach 
międzynarodowych) za pomocą narzędzi polityki pieniężnej, nie da się 
uniknąć, jak już wcześniej wspomniano, pewnej krótkookresowej zmien-
ności stóp inflacji. Ponadto z powodu złożonego charakteru procesu trans-
misji monetarnej skutki polityki pieniężnej zawsze są obarczone znaczną 
niepewnością. Dlatego właśnie istotne jest przyjęcie średniookresowej 
perspektywy. Jest to zgodne z tezą EBC, że stabilność cen należy utrzy-
mać w średnim okresie oraz pozwala uniknąć nadmiernego aktywizmu 
gospodarczego i wprowadzania niepotrzebnego (i samonapędzającego się) 
elementu zmienności do sfery realnej gospodarki.

EBC powinien się zatem liczyć ze znaczną niepewnością związaną z wia-
rygodnością wskaźników ekonomicznych, strukturą gospodarki strefy 
euro i mechanizmem transmisji wspólnej polityki pieniężnej, zwłaszcza 
w ciągu pierwszych lat funkcjonowania UGW. Z czynnikiem niepewno-
ści muszą się zresztą liczyć wszystkie banki centralne, nie tylko europej-
ski. Polityka pieniężna powinna zatem opierać się na jak najszerszych 
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podstawach i uwzględniać wszystkie istotne informacje (Scheller 2006, 
s. 83–85). Dlatego drugim filarem strategii polityki pieniężnej EBC jest 
analiza makroekonomiczna i monetarna. 

W analizie makroekonomicznej oceniane są czynniki wpływające na sy-
tuację cenową w perspektywie krótko- i średniookresowej, głównie ak-
tywność realna i kondycja finansowa gospodarki. Analiza ta obejmuje 
przede wszystkim podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak produk-
cja całkowita, popyt, ceny i koszty, a także ocenę sytuacji na rynku pracy, 
w bilansie płatniczym, na rynku finansowym (w tym ceny aktywów fi-
nansowych) oraz polityki fiskalnej. Istotnym ułatwieniem tej analizy są 
przygotowywane przez EBC i narodowe banki centralne prognozy makro-
ekonomiczne dla Eurosystemu (Mucha-Leszko 2007, s. 131). 

Analiza monetarna polega natomiast na badaniu wzrostu podaży pie-
niądza w stosunku do wzrostu rozszerzonego agregatu pieniądza M313. 
Analiza monetarna służy przede wszystkim do weryfikacji – w perspek-
tywie średnio- i długookresowej – przesłanek wynikających z analizy 
makroekonomicznej.

Stosując takie dwutorowe podejście, EBC uzyskuje ogólny obraz zagrożeń 
dla stabilności cen. Przyjęte podejście ogranicza ryzyko podjęcia błędnej 
decyzji wskutek nadmiernego zaufania tylko do jednego wskaźnika, pro-
gnozy czy modelu (Scheller 2006, s. 88).

Formułując swoją politykę pieniężną, EBC może się więc oprzeć nie tylko 
na celu bezpośrednim w postaci stabilności cen, ale również na celach 
pośrednich – inflacyjnym lub monetarnym.

Cel inflacyjny określiła Rada Prezesów EBC, wskazując zagrożenia, jakie 
mogą wynikać ze zbyt niskiej stopy inflacji bądź, co gorsza, z deflacji. 
Europejski Bank Centralny powinien więc dążyć do utrzymania niskiej 
dodatniej stopy inflacji, która zbliża się do poziomu 2%, co zostało uznane 
za odpowiedni margines bezpieczeństwa, pozwalający na uniknięcie ry-
13 W skład agregatu M3 w strefie euro wchodzą: gotówka w obiegu, depozyty a vista, de-
pozyty terminowe do 2 lat, depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy, umowy 
z przyrzeczeniem odkupu, udziały/jednostki w funduszach rynku pieniężnego, papiery 
wartościowe rynku pieniężnego oraz papiery dłużne z okresem zapadalności do 2 lat (Cof-
fey 2001, s. 48).
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zyka związanego z deflacją i spadkiem nominalnych stóp procentowych 
blisko zera. Gdyby nominalne stopy procentowe osiągnęły wartość równą 
zero, podważyłoby to skuteczność polityki pieniężnej, a w sytuacji silne-
go spadku popytu EBC mógłby nawet utracić zdolność przywrócenia sta-
bilności cen za pomocą stóp procentowych. Aby zabezpieczyć się przez 
ryzykiem spadku nominalnych stóp procentowych w pobliże zera, bank 
centralny powinien dążyć do utrzymania stopy inflacji na poziomie po-
wyżej 1%. Utrzymanie dodatniej stopy inflacji jest także uzasadnione wy-
stępowaniem trwałych strukturalnych różnic w poziomie inflacji w po-
szczególnych regionach obszaru euro, wynikających z niedostatecznej 
realnej konwergencji między tymi regionami (np. dużego zróżnicowania 
poziomu dochodów). Może to powodować poważne problemy gospodar-
cze w krajach lub regionach o poziomie inflacji niższym niż średni w stre-
fie euro oraz konieczność ponoszenia kosztów utrzymywania niższych 
nominalnych cen i radzenia sobie z przedłużającą się deflacją. Dodatnia 
stopa inflacji realizowana przez EBC ogranicza takie ryzyko (Mucha-Lesz-
ko 2007, s. 128).

Cel monetarny określono jako wartość odniesienia, która mierzona jest 
rozszerzonym agregatem pieniężnym M3. Ustalając ją, uwzględnia się: 
wzrost poziomu cen, zakładany wzrost realnego PKB oraz zmiany szybko-
ści obiegu pieniądza. 

Przed ustanowieniem UGW agregaty miały podstawowe znaczenie w po-
lityce pieniężnej Bundesbanku oraz kilku innych krajów UE, natomiast 
stopa inflacji odgrywała bardzo ważną rolę w polityce pieniężnej banków 
centralnych Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji.

Można oczekiwać, że EBC w swojej działalności będzie dalej uwzględniał 
cele pośrednie, mimo że występowanie innowacji finansowych jest jed-
nym z czynników, który jednak podważa skuteczność opierania polityki 
pieniężnej na celach pośrednich (Oręziak 2003, s. 68). Uwzględnianie ce-
lów pośrednich przez EBC wynika głównie z chęci kontynuowania trady-
cji Bundesbanku. Branie pod uwagę celu dotyczącego inflacji jest nato-
miast rezultatem dotychczasowych niezbyt dobrych doświadczeń 
niektórych krajów związanych z trudnościami w przewidywaniu wpły-
wu wielkości agregatów monetarnych na stopę inflacji. 
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Aby osiągnąć swoje cele – przede wszystkim bezpośredni, tzn. stabilność 
cen, ale również pośrednie – Eurosystem ma do dyspozycji zestaw narzędzi 
polityki pieniężnej. Posługując się tymi narzędziami, EBC zakłada, że oka-
żą się skutecznym środkiem oddziaływania na sferę monetarną gospodarki 
oraz że za ich pomocą będzie mógł wpływać na kształtowanie się warun-
ków gospodarczych w strefie euro (Jaremko, Ziemba 2003, s. 70). Eurosy-
stem prowadzi operacje otwartego rynku, oferuje operacje banku na koniec 
dnia oraz wymaga od instytucji kredytowych utrzymywania rezerw obo-
wiązkowych na rachunkach w EBC. Wszystkie te operacje służą do bieżą-
cego kształtowania stóp procentowych, stałego regulowania wielkości 
płynności na rynku, przekazywania innym uczestnikom rynku informacji 
na temat polityki pieniężnej Eurosystemu (Nowak-Far 2001, s. 243). Opera-
cje polityki pieniężnej Eurosystemu są prowadzone na jednolitych zasadach 
i warunkach we wszystkich państwach strefy euro (EBC 2005, s. 9).

Główną rolę w polityce pieniężnej Eurosystemu odgrywają operacje otwar-
tego rynku. Strefa euro dysponuje pięcioma rodzajami instrumentów do 
prowadzenia operacji otwartego rynku (ECB (2004, s. 83). Eurosystem może 
realizować transakcje warunkowe, bezwarunkowe, swapy walutowe, emi-
sję certyfikatów dłużnych i przyjmowanie depozytów terminowych. 

Operacje warunkowe polegają na zakupie lub sprzedaży odpowiednich 
papierów wartościowych przez narodowe banki centralne ze zobowiąza-
niem do ich późniejszej odsprzedaży bądź odkupu po określonej cenie. 
W zależności od istniejących w danym kraju uregulowań prawnych mogą 
mieć również formę pożyczki zabezpieczonej odpowiednimi aktywami. 
Operacje warunkowe przeprowadzane są na zasadzie transakcji odwra-
calnej, w której prawo własności do papieru wartościowego będącego za-
bezpieczeniem transakcji jest przeniesione na kredytodawcę, podczas gdy 
partnerzy zobowiązują się, że w określonym terminie w przyszłości na-
stąpi transakcja odwrotna oraz retransfer papierów wartościowych z po-
wrotem do kredytobiorcy (Szczepańska 2002, s. 7). Mogą mieć na celu 
zarówno absorpcję płynności, jak i jej dostarczenie. Różnica między ceną 
nabycia a ceną sprzedaży stanowi wartość oprocentowania transakcji.

Operacje bezwarunkowe polegają natomiast na zakupie lub sprzedaży od-
powiednich papierów wartościowych przez banki centralne. Prowadze-
niu tych operacji, jak wskazuje sama nazwa, nie towarzyszą wzajemne 
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zobowiązania stron do odsprzedaży czy odkupu papierów wartościo-
wych. Operacje te przyjmują formę zarówno transakcji dostarczających 
płynność, jak i ją wchłaniających (Wierzba 2003, s. 88).

Swapowe transakcje dewizowe polegają na wymianie jednych dewiz na 
inne, jednocześnie w formie kasowej (spot) i terminowej (forward). W ra-
mach tych operacji banki centralne kupują lub sprzedają euro w formie 
kasowej za inne dewizy i jednocześnie odsprzedają lub odkupują je na 
termin. W ramach każdej swapowej transakcji dewizowej banki centralne 
uwzględniają ze swymi kontrahentami różnicę punktową między kursem 
wymiany transakcji typu forward a kursem wymiany transakcji spot. 

Przyjmowanie przez narodowe banki centralne depozytów instytucji kre-
dytowych na z góry określony termin ma na w celu wchłanianie płynno-
ści rynku. Instytucje kredytowe mogą na prośbę Eurosystemu lokować 
swoje dochody w narodowych bankach centralnych państw członkow-
skich, w których mają swoje siedziby.

EBC może także emitować certyfikaty dłużne w celu dostosowania pozy-
cji strukturalnej ESBC do sektora finansowego, gdy pojawi się nadpłyn-
ność na rynku. Certyfikaty dłużne stanowią zobowiązanie EBC w stosun-
ku do ich posiadaczy i nie ma żadnych restrykcji co do ich zbywalności. 
Są one emitowane z dyskontem, czyli różnica między wartością nominal-
ną a wartością emisyjną stanowi wartość ich oprocentowania. Mogą być 
emitowane regularnie bądź dowolnie, a okres ich zbywalności nie może 
być dłuższy niż jeden rok (Białous et al. 2004, s. 90–91). 

Operacje otwartego rynku są przeprowadzane z inicjatywy EBC, który 
również decyduje o stosowanych instrumentach oraz zasadach i warun-
kach ich wykonania. Operacje te można realizować w drodze przetargów 
standardowych, przetargów szybkich lub procedur bilateralnych14. 

14 W przypadku przetargów standardowych między ogłoszeniem przetargu a potwierdzeniem 
wyników przydziału upływają nie więcej niż 24 godziny. W przetargach standardowych 
mogą uczestniczyć wszyscy kontrahenci spełniający ogólne kryteria kwalifikujące. Przetargi 
szybkie są przeprowadzane w czasie 90 minut. Do udziału w przetargach szybkich Eurosys-
tem może wybrać ograniczoną liczbę kontrahentów. Termin „procedury bilateralne” dotyczy 
każdego przypadku przeprowadzania przez Eurosystem transakcji z jednym lub kilkoma 
kontrahentami bez stosowania procedur przetargowych. Procedury bilateralne obejmują  
operacje realizowane przez giełdy papierów wartościowych lub podmioty rynkowe.
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Z punktu widzenia celów, regularności i procedur stosowanych w Euro-
systemie operacje otwartego rynku można podzielić na cztery kategorie 
(EBC 2006, s. 9–10):

•   Podstawowe operacje refinansujące. Są to regularne transakcje odwra-
calne zasilające w płynność system bankowy w strefie euro, przeprowa-
dzane co tydzień, z zasady z jednotygodniowym terminem zapadalno-
ści. Operacje te przeprowadzane są przez krajowe banki centralne 
w drodze przetargów standardowych i odgrywają zasadniczą rolę w dą-
żeniu do realizacji celów Eurosystemu na otwartym rynku. Zapewniają 
one podstawową część środków refinansujących sektor finansowy oraz 
odgrywają główną rolę w łagodzeniu wahań stóp procentowych.

•   Dłuższe operacje refinansujące. Są to transakcje odwracalne zasilające 
w płynność, przeprowadzane co miesiąc, z zasady z trzymiesięcznym 
terminem zapadalności. Operacje te mają na celu dostarczenie kontra-
hentom, czyli instytucjom kredytowym strefy euro oraz ich filiom poza 
strefą, dodatkowych środków refinansujących w dłuższym okresie i są 
przeprowadzane przez krajowe banki centralne w drodze przetargów 
standardowych. Operacje te z zasady nie służą  Eurosystemowi do wy-
syłania sygnałów na rynek i dlatego zazwyczaj przyjmuje w nich bierną 
rolę podmiotu akceptującego oferowaną stopę procentową.

•    Operacje dostrajające. Są przeprowadzane doraźnie w celu kontrolowania 
płynności na rynku oraz sterowania stopami procentowymi, w szczegól-
ności w celu złagodzenia wpływu niespodziewanych wahań płynności 
na rynku na stopy procentowe. Potencjalna konieczność szybkiego reago-
wania sprawia, że operacje te mogą przyjmować formę zarówno operacji 
refinansujących, jak i absorbujących. Ich częstotliwość jest dowolna, ter-
min zapadalności nie jest określony i EBC może swobodnie dobierać 
partnerów do transakcji (Szczepańska 2000, s. 107). Operacje dostrajające 
są przede wszystkim realizowane jako transakcje odwracalne, ale mogą 
też przyjąć formę transakcji bezwarunkowych, swapów walutowych 
i przyjmowania depozytów terminowych. Instrumenty i procedury sto-
sowane na potrzeby operacji dostrajających są dostosowane do rodzajów 
transakcji i konkretnych celów realizowanych w ramach tych operacji. 
Operacje dostrajające są zazwyczaj prowadzone przez krajowe banki cen-
tralne w drodze przetargów szybkich lub procedur bilateralnych. Rada 
Prezesów EBC może zadecydować, że w wyjątkowych okolicznościach 
EBC może sam przeprowadzić bilateralne operacje dostrajające.
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•   Operacje strukturalne. Są realizowane w drodze emisji certyfikatów 
dłużnych, transakcji odwracalnych i transakcji bezwarunkowych. 
Operacje te są przeprowadzane (regularnie lub nieregularnie) w każ-
dym przypadku, gdy EBC zamierza skorygować strukturalną pozycję 
płynnościową Eurosystemu wobec sektora finansowego. Operacje struk-
turalne w formie transakcji odwracalnych i emisji instrumentów dłuż-
nych są przeprowadzane przez krajowe banki centralne na przetargach 
standardowych. Operacje strukturalne w formie transakcji bezwarun-
kowych są przeprowadzane w drodze procedur bilateralnych.

Drugim narzędziem polityki pieniężnej Eurosystemu są operacje banku 
centralnego na koniec dnia, które mają zwiększać płynność systemu fi-
nansowego (operacje kredytowe) lub absorbować bieżącą płynność (opera-
cje depozytowe). Pozwalają bankom na zdeponowanie w EBC krótkoter-
minowych nadwyżek środków płynnych na korzystnych warunkach lub 
na udzielenie bankom krótkoterminowego kredytu pod zastaw papierów 
wartościowych. Sygnalizują ogólne nastawienie EBC do polityki pienięż-
nej, służą łagodzeniu wpływu zmian płynności w sektorze bankowym na 
poziom stóp procentowych oraz ograniczają wahania rynkowej jedno-
dniowej stopy procentowej (overnight)15. Operacje banku centralnego na 
koniec dnia są zarządzane w sposób zdecentralizowany przez krajowe 
banki centralne.

Kontrahenci mogą skorzystać z operacji banku centralnego na koniec 
dnia, jeśli spełniają operacyjne warunki dostępu (EBC 2006, s. 10):

•   Mogą skorzystać z kredytu banku centralnego na koniec dnia w celu 
uzyskania płynności overnight z krajowego banku centralnego w za-
mian za aktywa kwalifikowane. W zwykłych okolicznościach nie  
stosuje się limitów kredytowych ani innych ograniczeń dostępu kontra-
hentów do kredytu, z wyjątkiem wymogu przedstawienia wystarcza-
jących aktywów zabezpieczających. Oprocentowanie kredytu banku 

15 Stopa procentowa, po jakiej udzielane są jednodniowe kredyty na bazie overnight, jako 
podstawowa stopa EBC pełni z reguły funkcję stopy maksymalnej, wyznaczając górny pułap 
wahań jednodniowych rynkowych stóp procentowych – EONIA. EONIA (Euro Overnight 
Index Average)  jest to stopa referencyjna dla operacji depozytowych typu overnight ustalana 
przez EBC na rynku międzybankowym. Oblicza się ją jako średnią ważoną kwot transakcji 
na podstawie faktycznych dziennych stóp procentowych, a także z uwzględnieniem rzeczy-
wistych dziennych obrotów na rynku pieniężnym.
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centralnego na koniec dnia zazwyczaj określa górny pułap rynkowej 
stopy procentowej typu overnight.

•   Mogą skorzystać z depozytu w banku centralnym na koniec dnia w celu 
złożenia depozytu overnight w krajowym banku centralnym. W zwy-
kłych okolicznościach nie stosuje się limitów depozytowych ani innych 
ograniczeń dostępu do tego instrumentu. Oprocentowanie depozytu 
w banku centralnym na koniec dnia zazwyczaj określa minimalny po-
ziom rynkowej stopy procentowej typu overnight.

W celu realizowania polityki pieniężnej EBC zobowiązuje instytucje kre-
dytowe Eurolandu do utrzymywania rezerw obowiązkowych na jego ra-
chunkach oraz na rachunkach narodowych banków centralnych. Do 
podmiotów zobligowanych do odprowadzania rezerwy obowiązkowej 
zalicza się wszystkie instytucje kredytowe i ich oddziały funkcjonujące 
na obszarze euro, a także filie i oddziały instytucji kredytowych, których 
siedziba znajduje się poza tym obszarem. EBC dopuszcza jednak możli-
wość zwolnienia pewnych podmiotów z powyższego obowiązku, m.in. 
w sytuacji reorganizacji lub postępowania likwidacyjnego (Białous i in. 
2004, s. 99).
 
Rezerwy obowiązkowe mają na celu przede wszystkim stabilizację stóp pro-
centowych na rynku pieniężnym oraz kontrolę podaży pieniądza. Rezerwa 
obowiązkowa dla każdej instytucji jest ustalana w stosunku do elementów 
jej bilansu. W celu stabilizowania stóp procentowych instytucje mogą ko-
rzystać z uśrednionego systemu rezerwy obowiązkowej Eurosystemu. Speł-
nienie wymogów w zakresie utrzymania rezerwy obowiązkowej weryfikuje 
się na podstawie średniej dziennej wielkości rezerw danej instytucji w okre-
sie utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Rezerwy obowiązkowe instytucji 
kredytowych są oprocentowane na poziomie stopy procentowej podstawo-
wych operacji refinansujących Eurosystemu (EBC 2006, s. 10). 

Jeśli  banki nie wywiążą się z obowiązku utrzymywania rezerwy, EBC 
upoważniony jest do nałożenia sankcji, wśród których wyróżnia się  
(Solarz 1999, s. 4–5):

•   karne odsetki w wysokości stopy pożyczkowej plus najwyżej 5 punktów 
procentowych lub wysokości dwukrotności stopy pożyczkowej (odsetki 
są naliczane od kwoty, która nie została utrzymana na rachunku);
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•   wstrzymanie danej instytucji kredytowej możliwości ubiegania się 
o płynność z EBC bądź uczestniczenia w operacjach otwartego rynku;

•   złożenie nieoprocentowanego depozytu w EBC, w określonym narodo-
wym banku centralnym lub wykazanie się odpowiednim poziomem 
rezerw.

Wszelkie operacje kredytowe Eurosystemu powinny mieć odpowiednie 
zabezpieczenie. Dlatego Eurosystem opracował szeroki system zabezpie-
czeń (zwany także „wspólną listą”) dla wszystkich prowadzonych opera-
cji kredytowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2007 r. System ten obej-
muje aktywa rynkowe i nierynkowe spełniające jednolite w całej strefie 
euro kryteria kwalifikujące, określone przez EBC. Nie wprowadza się roz-
różnienia między aktywami rynkowymi i nierynkowymi w odniesieniu 
do jakości aktywów i możliwości ich wykorzystania w różnego rodzaju 
operacjach polityki pieniężnej Eurosystemu (z tym wyjątkiem, że aktywa 
nierynkowe nie są wykorzystywane przez Eurosystem w transakcjach 
bezwarunkowych). Wszystkie aktywa kwalifikowane można wykorzysty-
wać w operacjach transgranicznych, a w przypadku aktywów rynkowych 
przez odpowiednie powiązania między wspólnotowymi systemami roz-
rachunku papierów wartościowych (EBC 2006, s. 11).

Rada Prezesów EBC może w dowolnym momencie zmienić instrumenty, 
warunki, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Euro-
systemu, jednak EBC jest zobowiązany do przestrzegania następujących 
zasad działalności operacyjnej (Mucha-Leszko 2007, s. 133):

•   efektywności, która polega na wysokiej skuteczności polityki pieniężnej 
w regulowaniu krótkoterminowych stóp procentowych na rynku  
pieniężnym;

•   równego traktowania instytucji finansowych, niezależnie od ich wiel-
kości i lokalizacji w strefie euro;

•   wykonywania operacji polityki pieniężnej Eurosystemu w sposób zde-
centralizowany, tj. przez narodowe banki centralne;

•   prostych, przejrzystych zasad, ciągłości, bezpieczeństwa i optymalno-
ści kosztów.

Proste i przejrzyste reguły mają zapewnić właściwe zrozumienie celów 
operacji polityki pieniężnej. Zasada ciągłości pozwala uniknąć częstych, 
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istotnych zmian instrumentów i procedur, tak aby banki centralne i ich 
kontrahenci, uczestnicząc w operacjach pieniężnych, mogli korzystać ze 
zdobytych doświadczeń. Zasada bezpieczeństwa wymaga zachowania 
przez Eurosystem minimum ryzyka finansowego i operacyjnego, a opty-
malność kosztów oznacza utrzymanie niskich kosztów operacyjnych za-
równo przez Eurosystem, jak i jego kontrahentów.

 3. Polityka kursowa w strefie euro

Zasadniczo polityka kursowa w strefie euro ma do spełnienia ten sam cel, 
co polityka pieniężna. Jednak EBC nie ma wyłączności na ustalanie kie-
runków tej polityki. Zasady prowadzenia polityki kursowej w ramach stre-
fy euro reguluje art. 111 TWE. Traktat powierza odpowiedzialność za sy-
stem kursowy oraz określenie głównego kierunku tej polityki, w tym kursu 
walutowego, narodowym ministrom Eurosystemu, zasiadającym w Radzie 
ECOFIN. Zarządzanie kursem walutowym przekazano natomiast EBC. 
Opracowując politykę kursową, ECOFIN może działać z rekomendacji Ko-
misji Europejskiej bądź EBC. Kształt polityki kursowej jest jednak konsul-
towany z EBC. Ma on więc silną pozycję w stosunku do ECOFIN i może 
przeciwstawić się polityce sprzecznej z celem stabilizacji cen. 

Wyróżnia się politykę kursową Eurosystemu w stosunku do państw spoza 
UE, państw UE, które znajdują się poza strefą euro, oraz politykę dotyczą-
cą zarządzania rezerwami walutowymi krajów Eurolandu (Chrabon-
szczewska 2005, s. 178).

Polityka kursowa wobec państw spoza Unii nie jest jednoznacznie okre-
ślona. Kurs euro jest płynny, co pozwala EBC prowadzić skuteczną polity-
kę pieniężną. Nie określono jednak wspólnych kierunków polityki kurso-
wej w stosunku do walut spoza Unii ani do tej pory nie zawarto umowy 
międzynarodowej dotyczącej systemu kursów wymiany euro w stosunku 
do innych walut krajów nienależących do UE. Art. 111 TWE przewiduje 
jednak możliwość zawarcia takiej umowy i określa kolejne działania, ja-
kie należy podjąć w tym celu. Inicjatywa w tym względzie należy do EBC 
i Komisji Europejskiej.
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W tej kwestii wypowiedziała się Rada Europejska na posiedzeniu w Luk-
semburgu 13 grudnia 1997 r. Podkreśliła wówczas, że kurs wymiany euro 
należy traktować nie tyle jako cel sam w sobie, ile jako wynik sytuacji 
gospodarczej i polityki w tym obszarze. Rada stwierdziła też, że ogólne 
wytyczne polityki kursowej strefy euro należy formułować jedynie w wy-
jątkowych okolicznościach, na przykład w razie wyraźnej rozbieżności. 
Wytyczne takie powinny zawsze respektować niezależność Europejskiego 
Banku Centralnego i jego podstawowy cel, którym jest utrzymywanie sta-
bilności cen (Scheller 2006, s. 93). 

Z powodu braku rozwiązań instytucjonalnych oraz celu kursowego EBC 
podczas pierwszych lat funkcjonowania UGW interwencje na rynku wa-
lutowym w odniesieniu do walut spoza Unii nastąpiły jedynie dwukrot-
nie – na jesieni 2000 r.

Polityka kursowa wobec państw UE znajdujących się poza strefą euro 
sprowadza się do zarządzania mechanizmem kursowym ERM II. Zastąpił 
on taki mechanizm funkcjonujący do 1999 r. w ramach Europejskiego Sy-
stemu Walutowego (z tego względu jest też określany jako ERM II). Zasady 
funkcjonowania ERM II ostatecznie zatwierdziła Rada Europejska na 
szczycie w Amsterdamie w czerwcu 1997 r.

Podstawą funkcjonowania mechanizmu jest porozumienie między EBC 
a narodowymi bankami centralnymi krajów UE niebędących pełnymi 
członkami UGW. Celem mechanizmu jest powiązanie walut państw 
członkowskich spoza strefy euro ze wspólną walutą. Powiązanie to ma 
formę uzgodnionych dwustronnie stałych, ale dostosowywalnych kur-
sów centralnych wobec euro i standardowego pasma wahań ±15%. Pas-
mo wahań może zostać zawężone za obustronnym porozumieniem pod 
warunkiem stwierdzenia postępów w procesie konwergencji. Decyzje do-
tyczące kursu centralnego i pasma wahań są podejmowane w drodze po-
rozumienia między ministrami finansów państw członkowskich strefy 
euro, Europejskim Bankiem Centralnym oraz ministrami finansów i pre-
zesami banków centralnych państw członkowskich UE spoza Eurolandu 
uczestniczących w mechanizmie ERM II. Obowiązkowe interwencje wa-
lutowe są podejmowane, gdy kurs waluty zbliży się do dopuszczalnej gra-
nicy. Interwencje te mają wtedy charakter automatyczny, a ich wolumen 
jest nieograniczony. EBC ma jednak prawo odstąpić od podjęcia takich 
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interwencji, jeżeli uzna, że zagrażają stabilności cen na obszarze euro 
(Oręziak 2003, s. 76–77). Do tej pory interwencje były rzadkie. Są one 
przeprowadzane jedynie przez banki centralne państw członkowskich 
uczestniczących w mechanizmie, gdy jest to konieczne do zachowania 
stabilności systemu.

Trzecim elementem polityki kursowej Eurosystemu jest zarządzanie re-
zerwami walutowymi krajów strefy euro. Głównym celem utrzymywania 
rezerw walutowych przez EBC i zarządzania nimi jest gromadzenie środ-
ków potrzebnych do przeprowadzenia ewentualnej interwencji waluto-
wej16. W skład rezerw walutowych EBC wchodzą: euro, złoto, dolary ame-
rykańskie, jeny japońskie oraz specjalne prawa ciągnienia (SDR), nabyte 
nieobowiązkowo od innych posiadaczy tych instrumentów zgodnie 
z umową ramową z MFW. 

EBC zarządza rezerwami walutowymi w taki sposób, aby w dowolnym 
momencie dysponować płynnymi zasobami w kwocie umożliwiającej 
przeprowadzenie interwencji walutowej. Podstawowymi kryteriami in-
westowania rezerw walutowych są zatem płynność i bezpieczeństwo. 
Przestrzegając tej zasady, EBC  zarządza rezerwami walutowymi w spo-
sób umożliwiający maksymalizację ich wartości.

 4. wnioski
 
Trwała stabilizacja długookresowych oczekiwań inflacyjnych jest ko-
niecznym warunkiem, by polityka pieniężna mogła przyczyniać się do 
wspierania trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
w strefie euro. Integracja finansowa jest zatem czynnikiem zwiększają-
cym potencjał gospodarczy, wzmacnia także sprawną i skuteczną trans-
misję polityki pieniężnej, wspiera efektywne prowadzenie systemów roz-
liczeń i płatności i ich sprawne funkcjonowanie oraz zapewnia stabilność 
finansową w Eurosystemie. 

16 Operacje walutowe mogą być prowadzone w walucie kraju spoza Unii Europejskiej, np. 
w dolarach amerykańskich lub jenach japońskich, w ramach polityki kursowej strefy euro 
lub w ramach ERM II.
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Obecnie jednolita polityka pieniężna zarówno w odniesieniu do jej kie-
runku, celów, jak i narzędzi jest realizowana spójnie i bez zakłóceń. Euro-
system działa na rzecz stabilności systemu finansowego w strefie euro 
przez monitorowanie i ocenę głównych źródeł zagrożeń i podatności na 
ryzyko.

Nadal jednak jednolita polityka pieniężna EBC ma nieco inne skutki dla 
poszczególnych państw strefy euro. W praktyce poziomy inflacji różnią 
się od siebie ze względu na różny stopień monopolizacji gospodarki, inne 
tempo zmian wydajności produkcji, odmienny poziom podatków pośred-
nich. Ma to określone konsekwencje dla sytuacji oraz polityki gospodar-
czej poszczególnych krajów. W państwie, w którym inflacja jest niższa 
niż w większości pozostałych krajów strefy euro, określony poziom stóp 
procentowych EBC oznacza relatywnie realne stopy procentowe, co z ko-
lei utrudnia ożywienie gospodarcze i poprawę sytuacji na rynku pracy 
(Oręziak 2004, s. 77). 

Ze względu na to, że wewnętrzna wartość waluty jako rezultat polityki 
pieniężnej wpływa na jej wartość zewnętrzną, tzn. na jej kurs walutowy, 
przesądza to o niemożliwości rozdzielenia kompetencji EBC w zakresie 
prowadzenia polityki pieniężnej i kursowej. Praktycznie politykę kurso-
wą realizuje zatem EBC, a nie Rada ECOFIN. Płynny kurs euro w stosun-
ku do walut spoza strefy pozwala EBC koncentrować się na dbałości o sta-
bilność cen, a nie o równowagę bilansu płatniczego. W długim okresie 
jest ona bowiem przywracana przez dostosowania kursu walutowego 
i dlatego niepotrzebne są interwencje na rynku walutowym EBC, których 
efekty (ze względu na zmiany ilości pieniądza w obiegu) mogłyby wpły-
wać destabilizująco na poziom cen w Eurolandzie.
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 1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie wspólnej waluty wydawało się niepowtarzalną okazją do 
integracji rynków finansowych w ramach Unii Europejskiej. Aby wes-
przeć ten proces, opracowano specjalny plan działań na rzecz rozwoju 
usług finansowych – Financial Services Action Plan (FSAP). Spójne pro-
wadzenie tych działań pozwoliło na dalszą integrację rynków finanso-
wych UE.

Poniżej przedstawiony został wpływ wprowadzenia euro na poszczegól-
ne segmenty rynku finansowego, a także możliwy wpływ przyjęcia euro 
na polski rynek finansowy.

Wspólny pieniądz a integracja 
rynków finansowych

Mirosław kachniewski
adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH
pracownik Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
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 2.  wpływ euro na integrację rynków 
finansowych

2.1. wzrost konkurencji na rynkach finansowych

Wprowadzenie wspólnej waluty wpływa na integrację każdego rynku – 
towarów, usług, pracy, a także rynku finansowego. Dzięki wyrażeniu ceny 
we wspólnej walucie eliminowane jest ryzyko kursowe, a także możliwe 
jest bezpośrednie porównywanie cen na poszczególnych rynkach. Czyn-
niki te wzmagają konkurencję, dają większe możliwości realizacji korzy-
ści skali, przez co przyczyniają się do zwiększenia efektywności i szyb-
szego wzrostu gospodarczego.

Powyższe czynniki będą oddziaływać tym silniej, im większa będzie po-
równywalność przedmiotu obrotu na danym rynku i im większa będzie 
możliwość nabywania przedmiotu obrotu na odległość. Jeśli w jednym 
kraju uprawiane są kartofle, a w drugim buraki, to wprowadzenie wspól-
nej waluty nie wpłynie na wzrost konkurencji na tych rynkach, gdyż nie 
są to dobra porównywalne. W przypadku rynków finansowych jest ina-
czej – notowane instrumenty: akcje, obligacje czy instrumenty pochod-
ne, mogą być prawie idealnie porównywalne (jeśli zostaną zastosowane 
wspólne standardy). Na rynkach finansowych UE wspólne standardy 
wprowadzone zostały w połowie lat 90. Ponieważ nie doprowadziło to do 
osiągnięcia oczekiwanego poziomu integracji rynków, w 1999 r. opraco-
wano nową koncepcję działań regulacyjnych mających na celu realizację 
tego celu – Financial Services Action Plan (FSAP)1. Zbieżność terminów 
wdrożenia FSAP i wprowadzenia wspólnej waluty była w pełni zamie-
rzona. Ideą było wzajemne wspomaganie procesu integracji rynków  
finansowych�.

Również nabywanie przedmiotu obrotu na odległość nie stanowi istotne-
go problemu na rynkach finansowych. O ile wprowadzenie euro nie 

1 Szerzej kwestia ta została przedstawiona w odrębnej publikacji autora (Kachniewski 
2004).
� Jednoczesne wprowadzenie wspólnej waluty i reformy regulacyjnej zmierzającej do inte-
gracji rynków finansowych było jak najbardziej słuszne. Należy jednak zauważyć, że utrud-
nia to (lub wręcz uniemożliwia) empiryczną weryfikację wpływu każdego z tych czynników 
z osobna na proces integracji rynków finansowych.



18� NARODOWY BANK POLSKI

wpływa bezpośrednio na wzrost konkurencji np. na rynku usług czysz-
czenia butów (podobnie jak wiele innych usług muszą być świadczone 
w pobliżu lub wręcz w obecności konsumenta), o tyle wspólna waluta 
obejmująca wiele rynków finansowych musiała doprowadzić i doprowa-
dziła do bardzo istotnego wzrostu konkurencji. Beneficjentami tej konku-
rencji są inwestorzy� (mogą wybierać spośród szerszej palety instrumen-
tów i rynków bez ponoszenia ryzyka walutowego), o których muszą 
zabiegać giełdy i pośrednicy (oferujący jak najlepsze warunki zawierania 
transakcji), a także emitenci papierów wartościowych (oferujący jak naj-
wyższe stopy zwrotu).

2.1.1. konkurencja pomiędzy giełdami

Konkurencja giełd to przede wszystkim oferowanie dobrych „towarów” 
i korzystnych warunków ich zakupu. Dla inwestorów najlepszym „towa-
rem” będą instrumenty finansowe przynoszące jak najwyższą stopę zwro-
tu. W związku z tym, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie to będą 
instrumenty, poszczególne giełdy mają bardzo bogatą ofertę: od obligacji 
skarbowych (przynoszących niskie, ale stosunkowo bezpieczne docho-
dy), przez akcje renomowanych przedsiębiorstw, akcje mniej renomowa-
nych przedsiębiorstw, aż po instrumenty pochodne (charakteryzujące się 
największą potencjalnie stopą zwrotu ze względu na efekt tzw. dźwigni 
finansowej, ale wiążące się z ryzykiem utraty całości zainwestowanego 
kapitału). W ostatnich latach z powodu rosnącej konkurencji pomiędzy 
rynkami oferta ta wzbogaciła się o jeszcze jeden rodzaj instrumentów: ak-
cje młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które nie przynoszą jeszcze 
zysków (lub nawet przychodów). Giełda londyńska utworzyła dla takich 
spółek rynek AIM, sojusz giełd skandynawskich powołał rynek First 
North, a giełda warszawska – rynek New Connect�.

Drugim elementem istotnym dla stopy zwrotu jest płynność notowanych 
instrumentów, czyli możliwość dokonywania transakcji bez wpływania 
na ich cenę. Nawet jeśli kurs danego instrumentu wzrasta, ale jego sprze-
� Należy dodać, że wzrost konkurencji na małych rynkach może ograniczać ich roz-
wój, a przez to być niekorzystny dla wszystkich uczestników rynku i całej gospodarki 
(Kachniewski 2005).
� Warto nadmienić, że rynki te powstały jako nieregulowane i była to pewnego rodzaju  
„ucieczka” poza regulacje UE (Kachniewski 2007).
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daż bez obniżania ceny nie jest możliwa, wówczas atrakcyjność inwesty-
cji spada. Znaczenie płynności jest tym większe, im większych inwesto-
rów to dotyczy, gdyż dysponują oni większymi środkami i ich transakcje 
mogą silniej wpływać na rynek. Z kolei im więksi inwestorzy, tym więk-
sze ich znaczenie dla rynku – dlatego płynność jest jednym z najważniej-
szych aspektów konkurowania giełd o inwestorów. Konkurencja ta może 
się odbywać przez dopuszczanie do notowań instrumentów dających per-
spektywy jak największego obrotu (np. przez wymogi dotyczące rozpro-
szenia, czyli minimalnej liczby właścicieli danych instrumentów) lub 
przez wymuszanie sztucznego utrzymania płynności (np. przez zaanga-
żowanie animatorów, czyli domów maklerskich zobowiązanych do poda-
wania kwotowań kupna i sprzedaży).

Oferowanie korzystnych warunków zakupu to przede wszystkim możli-
wość zawarcia transakcji w jak najszerszym przedziale czasowym i przy 
dopuszczeniu jak największej liczby bezpośrednich uczestników rynku. 
Pierwszy z tych elementów jest niezwykle istotny ze względu na skoncen-
trowanie największych „barometrów” gospodarki światowej w trzech re-
gionach geograficznych: Azji Południowo-Wschodniej, Europie i Ameryce 
Północnej. Decyzja inwestycyjna często podejmowana jest na podstawie 
informacji z innych rynków, przez co niezwykle istotne jest, aby godziny 
sesji w poszczególnych obszarach „zachodziły” na siebie. Im dłuższy jest 
ten czas wspólnego notowania na różnych rynkach, tym bardziej komfor-
towo czują się inwestorzy. W szczególnej sytuacji są giełdy europejskie, na 
których czas wspólnego notowania dotyczy zarówno końca notowań 
w Azji, jak i początku notowań w USA. Giełdy te muszą konkurować o in-
westorów, rozpoczynając sesje notowań coraz wcześniej, a kończąc coraz 
później.

Uatrakcyjnienie oferty dzięki zwiększaniu liczby bezpośrednich uczest-
ników rynku jest istotne, gdyż wzmaga konkurencję oraz – co wydaje się 
nawet ważniejsze – umożliwia dokonywanie transakcji na zagranicznych 
rynkach za pośrednictwem „swojego” maklera. Daje to duży komfort za-
warcia transakcji, gdyż nie wymaga dodatkowych zabiegów ze strony in-
westora ani ponoszenia ryzyka (i kosztów) dodatkowego pośrednictwa. 
W związku z powyższym dynamicznie rozwija się instytucja tzw. zdal-
nego członka giełdy (ang. remote member), czyli domu maklerskiego, któ-
ry fizycznie nie prowadzi działalności na terytorium danego kraju, jednak 
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jest bezpośrednim uczestnikiem giełdy i ma prawo do zawierania na niej 
transakcji. Jest to rozwiązanie łatwe i tanie, ponieważ dzięki obowiązują-
cej w UE zasadzie „pojedynczego paszportu” (ang. single passport) dom 
maklerski, który otrzymał licencję od macierzystego organu nadzoru, 
może świadczyć usługi objęte tą licencją na terenie całej Unii.

Innym ważnym aspektem dostępności giełd jest niezawodność systemu no-
towań i rozliczeń transakcji. Nie jest to jednak głównym przedmiotem walki 
konkurencyjnej – bynajmniej nie dlatego, że kwestie te nie są istotne, ale 
dlatego że są one oczywistym elementem rozwiniętego rynku kapitałowego.

Konkurencję dodatkowo wzmaga integracja giełd na poziomie ponad-
narodowym. Powoduje to wzrost dysproporcji pomiędzy poszczegól-
nymi rynkami i coraz bardziej utrudnia prowadzenie działalności 
przez małe giełdy. Ze względu na znaczne różnice pomiędzy pozio-
mem rozwoju rynków w poszczególnych krajach najmniejsze z nich 
nie będą miały szans na rozwój (Kachniewski 2005). Problem jest istot-
ny, ponieważ ograniczałoby to rozwój ich gospodarek, a w konsekwen-
cji zwiększałoby wartość funduszy strukturalnych UE koniecznych do 
wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego.

2.1.2. konkurencja pomiędzy pośrednikami

Jak wspomniano, realizacja Financial Services Action Plan doprowadziła 
do pełnej swobody świadczenia usług finansowych (w tym inwestycyj-
nych) na terenie całej UE. W połączeniu z wprowadzeniem wspólnej wa-
luty oraz z integracją giełd na poziomie ponadnarodowym spowodowało 
to wzrost konkurencji pomiędzy domami maklerskimi. Wolę świadczenia 
usług inwestycyjnych w Polsce notyfikowało prawie 1000 zagranicznych 
instytucji (prawie 800 przedsiębiorstw inwestycyjnych i 160 instytucji 
kredytowych), co oznacza, że praktycznie w każdej chwili mogą zacząć 
świadczyć usługi w Polsce. Z kolei notyfikacje polskich przedsiębiorstw 
za granicą były nieliczne (zaledwie 54 polskie instytucje mogą świadczyć 
usługi inwestycyjne). Jeśli nawet weźmiemy pod uwagę, że duża część 
podmiotów zagranicznych dokonała notyfikacji raczej w celu poszerzenia 
swojej oferty niż mając na względzie konkretne zaangażowanie na pol-
skim rynku, to wzrost konkurencji wynikający ze wzrostu zainteresowa-
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nia polskim rynkiem po przyjęciu euro może być istotny. Obecnie na war-
szawskiej giełdzie działa 19 zdalnych członków (w porównaniu z 27 
krajowymi domami maklerskimi) i zarówno ich liczba, jak i udział w ob-
rotach szybko rosną.

2.2.  zMiany w poszczególnych segMentach rynku 
finansowego w związku z wprowadzenieM 
wspólnej waluty

2.2.1. rynek instrumentów dłużnych

O ile poszczególne rynki muszą się zmierzyć z podobną ofertą innych 
giełd, a poszczególni pośrednicy z zaangażowaniem na rynku krajowym 
podmiotów zagranicznych, o tyle emitenci papierów wartościowych – 
jako podmioty bezpośrednio rywalizujące o kapitał – po wprowadzeniu 
euro muszą sprostać najostrzejszej konkurencji spośród wszystkich 
uczestników rynku. Wzrost konkurencji był tym większy, im bardziej 
umiędzynarodowione było zawieranie transakcji danym instrumentem 
finansowym i im bardziej porównywalny w skali międzynarodowej był 
sam instrument. Jest zatem całkiem zrozumiałe, że wzrost konkurencji 
najbardziej zaznaczył się na rynku obligacji (zwłaszcza obligacji skarbo-
wych, które były przedmiotem obrotu międzynarodowego już przed 
wprowadzeniem euro). Instrumenty te bowiem poddają się precyzyjnej 
obróbce matematycznej w trzech obszarach: ile dostaniemy pieniędzy 
(czyli jakie jest oprocentowanie lub inny dochód z obligacji), kiedy je do-
staniemy (czyli ile czasu pozostało do wykupu) oraz czy w ogóle je dosta-
niemy (czyli jakie jest prawdopodobieństwo niewywiązania się emitenta 
ze zobowiązań, mierzone najczęściej ratingiem). Dzięki wykorzystaniu 
matematyki finansowej możliwe jest porównywanie obligacji o różnym 
oprocentowaniu, terminie do wykupu i ratingu. Powoduje to, że w przy-
padku tego instrumentu wzrost konkurencji był największy.

obligacje korporacyjne
Istnieją dwie możliwości zwiększenia zysków z inwestycji w obligacje: 
zmiana okresu wykupu obligacji (najczęściej wydłużenie okresu wykupu 
będzie się wiązać z podniesieniem nominalnej stopy oprocentowania) lub 
zwiększenie ryzyka (czyli nabycie obligacji o niższym ratingu, ale oferują-
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cych większy zysk). Na skalę międzynarodową pierwsza z nich mogła być 
stosowana przed wprowadzeniem euro (ale w ograniczonym zakresie 
z powodu niskiej płynności), druga natomiast w praktyce nie istniała, 
gdyż nie było odpowiednio dużych emisji obligacji innych niż skarbowe5.

Dopiero wprowadzenie euro umożliwiło pozyskiwanie kapitału w róż-
nych krajach w tej samej walucie. Przedsiębiorstwa szybko to wykorzysta-
ły, przeprowadzając oferty obligacji. Dzięki korzyściom skali istotnie 
spadły koszty przeprowadzanych emisji. Wcześniej – z powodu segmenta-
cji rynku na poszczególne waluty – pożyczkobiorcy byli zmuszeni do wy-
boru waluty, a w konsekwencji zarządzających, którzy lokowali w tych 
walutach, co przyczyniało się do wzrostu kosztów i stwarzało większe 
bariery wejścia na rynek. Dla zilustrowania tego problemu warto nadmie-
nić, że opłaty za gwarantowanie emisji obligacji (underwriting) dla emisji 
w walutach składowych przed powstaniem euro były dwa razy wyższe 
niż w dolarowym segmencie rynku (Galati, Tsatsaronis 2001).

Wprowadzenie euro pozwoliło na skierowanie jednej emisji do większej 
grupy inwestorów. Przyczyniło się do ograniczenia kosztów prac anali-
tycznych poprzedzających decyzje o inwestowaniu (gdyż decyzje inwe-
stycyjne zaczęły być podejmowane jednorazowo w odniesieniu do więk-
szych kwot, a więc proces decyzyjny stał się relatywnie tańszy) 
i marketingowych (promowanie jednej dużej emisji w jednej walucie stało 
się tańsze niż promowanie kliku mniejszych ofert w kilku walutach). Ponad-
to dzięki zwiększeniu skali emisji inwestycje stały się na tyle duże, że udzia-
łem w ich przygotowywaniu zainteresowały się banki amerykańskie. Kon-
kurencja z ich strony była kolejnym czynnikiem ograniczającym koszty 
emisji obligacji korporacyjnych w ramach strefy euro (Galati, Tsatsaronis 
2001). Dzięki powyższym procesom rynek obligacji korporacyjnych zaczął 
się dynamicznie rozwijać – udział procentowy emisji obligacji korporacyj-
nych denominowanych w euro w obligacjach nieskarbowych podwoił się 
w latach 1995–2000 (Peree, Steinherr 2001).

Euro stało się bardzo popularne jako waluta denominowania długu. 
W okresie od sierpnia 1998 r. do listopada 1999 r. pożyczkobiorcy z sekto-
ra prywatnego z 11 krajów należących do UGW denominowali w euro 

5 Pojawiały się wprawdzie także obligacje dużych instytucji finansowych, niemniej ze 
względu na bardzo wysoki rating oferowały podobny zysk jak obligacje skarbowe.
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75% swojego długu (a w okresie od stycznia 1990 do lipca 1998 r. tylko 
10% w walutach składowych); dla pożyczkobiorców spoza strefy euro 
wartości te wynosiły odpowiednio 21% i 2% (Galati, Tsatsaronis 2001). 
Przeciętny miesięczny obrót najbardziej popularnymi obligacjami korpo-
racyjnymi wzrósł o połowę pomiędzy rokiem 1998 a 2000. W tym samym 
czasie nie dało się zauważyć podobnych zmian na rynku obligacji deno-
minowanych w dolarach (Galati, Tsatsaronis 2001).

obligacje skarbowe
Oprócz rozwoju obligacji korporacyjnych bardzo istotną zmianą na rynku 
papierów dłużnych był wzrost konkurencji pomiędzy emitentami skarbo-
wych papierów wartościowych. Przed wprowadzeniem euro krajowe obli-
gacje skarbowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, 
gdyż traktowane były jak najbezpieczniejsze papiery wartościowe emito-
wane w danej walucie. Ponadto ze względu na wymogi dotyczące ograni-
czenia ryzyka walutowego w niektórych krajach występował w zasadzie 
przymus inwestycji w krajowe obligacje skarbowe. Wprowadzenie euro 
diametralnie zmieniło tę sytuację – wszystkie rządy w krajach należących 
do strefy euro emitowały papiery wartościowe denominowane w tej samej 
walucie. Możliwe stało się dokonywanie inwestycji np. przez włoskich in-
westorów w niemieckie obligacje bez ponoszenia ryzyka kursowego.

Spowodowało to istotny wzrost konkurencji pomiędzy emitentami skarbo-
wych papierów wartościowych. Musieli zacząć poważniej rywalizować 
o inwestorów, co przyczyniło się do poprawy jakości notowanych instru-
mentów. Emitenci zaczęli zwiększać wartości pojedynczych emisji, tak aby 
każda z nich była bardziej płynna. Zharmonizowano warunki poszczegól-
nych emisji obligacji, dzięki czemu stały się bardziej przejrzyste dla inwe-
storów. Ponadto zabieganie o inwestorów wymusiło wcześniejsze podawa-
nie informacji o nadchodzących emisjach. Podjęte zostały także działania 
dotyczące obligacji wyemitowanych przed wprowadzeniem euro, czyli 
w warunkach quasi-monopolu skarbowych papierów wartościowych na 
rynku krajowym. Wzrost konkurencji wymusił zapewnienie większej płyn-
ności dla „starych” obligacji – osiągnięto to dzięki konsolidacji istniejących 
emisji. Niektórzy emitenci, „uciekając” przed konkurencją, zaczęli ofero-
wać obligacje skarbowe w pewnych niszach, np. w okresach zapadalności, 
w których większe kraje nie oferują swych papierów (Peree, Steinherr 2001), 
poszerzając w ten sposób zakres dostępnych możliwości inwestycyjnych.
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O skali wzrostu konkurencji po wprowadzeniu euro może świadczyć fakt, 
że rozbieżność pomiędzy stopami zwrotu obligacji skarbowych w ramach 
strefy euro spadła z około 250 punktów bazowych w 1997 r. do około 30 
punktów bazowych w 1999 r. (Galati, Tsatsaronis 2001). Późniejsze bada-
nia także wskazują na bardzo silną zależność pomiędzy wprowadzeniem 
wspólnej waluty a integracją rynku obligacji skarbowych (Cappiello i in. 
2006).

2.2.2. rynek akcji

Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej przyczyniło się także do istot-
nych zmian na rynku akcji. Do innych czynników zwiększających zain-
teresowanie instrumentami udziałowymi we wcześniejszym okresie  
(m.in. wzrost zamożności i starzenie się społeczeństwa, powodujące 
zwiększenie wartości aktywów zarządzanych przez inwestorów instytu-
cjonalnych) doszła kwestia stabilizacji gospodarczej wynikającej z ko-
nieczności spełnienia kryteriów z  Maastricht. Kraje eurolandii6 muszą 
utrzymywać niski poziom inflacji oraz niskie deficyty budżetowe. Ozna-
cza to niskie zyski z inwestycji w obligacje skarbowe (ze względu na niską 
stopę procentową i ich niewielką podaż), a ich zwiększenie było możliwe 
dzięki wydłużeniu horyzontu inwestycyjnego (gdyż im dłuższy okres za-
padalności obligacji, tym wyższa powinna być stopa procentowa) oraz 
nabywaniu bardziej ryzykownych instrumentów – obligacji korporacyj-
nych. Wiązało się to jednak z obniżeniem płynności nabywanych instru-
mentów i zwiększeniem ryzyka inwestycyjnego, a stąd był już tylko krok 
do nabywania akcji.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność inwestycji 
w udziałowe papiery wartościowe była stabilizacja rynków akcji (zwłasz-
cza w odniesieniu do rynków mniej stabilnych), wynikająca ze stabilizacji 
czynników fundamentalnych (tj. wprowadzenia zdrowych fundamentów 
gospodarki w związku z koniecznością spełnienia kryteriów z Maastricht). 
Analiza empiryczna wykazała, że na mniej stabilnych rynkach spadła zmien-

6 W literaturze często można się spotkać z nazwą „euroland”, nie zaś „eurolandia”. Mając 
jednak na względzie, że określenia innych krain geograficznych tłumaczone są na język 
polski jako rzeczowniki rodzaju żeńskiego (Irlandia, Islandia, Grenlandia), będę starał się 
trzymać tej reguły. Terminu tego używa także K. Lutkowski (2004).
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ność notowanych akcji (Morana, Beltratti 2002). Można zatem wnioskować, 
że mniej stabilne rynki mogą się ustabilizować po przystąpieniu do strefy 
euro, ale warto nadmienić, że ograniczyć to może także pozytywną stronę 
ryzyka, czyli perspektywy wzrostu kursów papierów wartościowych.

Inną bardzo istotną zmianą na rynku akcji, wynikającą z wprowadzenia 
wspólnej waluty, była konieczność zmierzenia się z eliminacją ryzyka 
kursowego. W warunkach inwestycji w różnych walutach aż około ¾ wy-
niku inwestycyjnego (oczywiście w przypadku inwestycji zagranicznych) 
zależało od zmian kursów walut. Wprowadzenie euro zmusiło zarządza-
jących aktywami do opracowania nowych strategii inwestycyjnych. Do-
szło do rewolucyjnej zmiany, polegającej na rezygnacji z analizy podejmo-
wania decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do danego kraju na rzecz 
analizy sektorowej (Peree, Steinherr 2001). Istotnie zmieniło to warunki 
konkurencji pomiędzy emitentami. Akcje emitowane przez spółki w róż-
nych krajach, ale w tym samym sektorze stały się nagle łatwo porówny-
walne – nie tylko ze względu na wyrażenie ceny w tej samej walucie, ale 
także przez wprowadzenie analizy sektorowej. Doprowadziło to do szyb-
kiego rozwoju funduszy inwestycyjnych inwestujących za granicą (Peree, 
Steinherr 2001), co jeszcze nasiliło konkurencję.

Należy jednak dodać, że przedstawione powyżej pozytywne aspekty 
wzrostu konkurencji na rynku akcji nie doprowadziły bynajmniej do 
stworzenia ponadnarodowego rynku instrumentów udziałowych. Póź-
niejsze badania wskazują na małą zależność pomiędzy wprowadzeniem 
euro a integracją rynku akcji (Cappiello i in. 2006). W zasadzie jedynym 
istotnym aspektem integracji była zmiana sposobu podejmowania decyzji 
inwestycyjnych (odejście od analizy w ujęciu krajowym na rzecz analizy 
sektorowej), co rzeczywiście przyniosło wymierne efekty – wyniki badań 
empirycznych wskazują, że inwestowanie na podstawie analizy sektoro-
wej daje wyższe stopy zwrotu niż w przypadku analizy krajowej (Galati, 
Tsatsaronis 2001).

2.2.3. rynek walutowy

Wprowadzenie wspólnej waluty w oczywisty sposób zmniejszyło liczbę 
par walut, dla których możliwa jest wymiana czy notowanie kontraktów 
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terminowych. Z jednej strony może się to wiązać z ograniczeniem zysków 
instytucji dokonujących wymiany walut i podmiotów organizujących 
rynki kontraktów terminowych, z drugiej zaś strony – z rozwojem rynku 
wynikającym z powstania nowej, ważnej waluty.

Zmniejszenie liczby walut bezsprzecznie ograniczyło potrzeby doko-
nywania wymiany walut i zabezpieczania się przed ryzykiem kurso-
wym na rynku instrumentów pochodnych na waluty (tzw. foreks). Nie 
należy jednak sądzić, że mogło to istotnie ograniczyć rozwój gospo-
darczy, czy też zyski banków (choć mogło znacznie zmniejszyć zyski 
kantorów wymiany walut). Operacje wymiany walut nie są bowiem 
głównym obszarem działalności banków. Gdyby wymiana walut rze-
czywiście przynosiła duże korzyści, banki byłyby bardziej zaangażo-
wane w tę działalność.

W odniesieniu do obrotu na rynkach foreksowych wprowadzenie euro 
z jednej strony wyeliminowało obrót kontraktami na pary walut wcho-
dzące w skład euro, z drugiej zaś strony pozwoliło na rozwój bardziej 
płynnego rynku opartego na euro. W niemal wszystkich segmentach ryn-
ku, dla których dostępne są dane, euro prawie natychmiast stało się drugą 
najważniejszą walutą po USD. Dotyczyło to także rynku obligacji – istot-
nie wzrosła emisja międzynarodowych obligacji emitowanych w euro 
w strefie euro przez nierezydentów spoza euro (Detken, Hartmann 2000). 
Zwiększyło to popyt na instrumenty pochodne minimalizujące ryzyko 
kursowe pomiędzy walutą emitenta a euro. Ponadto euro stało się bardzo 
ważną walutą rezerwową. Początkowo zmiany te były trudne do przewi-
dzenia (Galati, Tsatsaronis 2001), jednak z perspektywy czasu wyraźnie 
widać wzrost udziału euro w rezerwach banków centralnych, głównie 
kosztem dolara i jena (Oręziak 2008). Zmiana ta również przyczynia się 
do zwiększenia zapotrzebowania na instrumenty pochodne nabywane 
w celu minimalizacji ryzyka kursowego.

2.3. Bariery integracji rynków finansowych

Tak jak zapalenie światła może ukazać przeszkody niewidoczne wcześ-
niej, tak wprowadzenie wspólnej waluty uwidoczniło wiele aspektów 
utrudniających integrację rynków finansowych. Wcześniej pozostawały 
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niezauważone z powodu różnic kursowych pomiędzy walutami składo-
wymi euro, kosztów wymiany walut oraz braku bezpośredniej porówny-
walności cen. Dopiero wprowadzenie wspólnej waluty, dzięki której ceny 
stały się bezpośrednio porównywalne, obnażyło niedostatki infrastruktu-
ry prawnej i organizacyjnej, a także bariery natury psychologicznej, co 
pozwoliło na zidentyfikowanie problemów i rozpoczęcie prac nad ich eli-
minacją. Do najbardziej powszechnych barier integracji należy zaliczyć 
rozbieżności w regulacjach prawnych (w tym z zakresu opodatkowania, 
prawa własności do papierów wartościowych), regulacjach giełdowych 
(dotyczących głównie sposobu zawierania transakcji) oraz dotyczących 
kwestii korporacyjnych (np. bankructwa, sposobu podejmowania decyzji 
w spółce, przejęć spółek). Część z tych barier zidentyfikowano wcześniej 
i eliminowano w ramach FSAP, część jednak uwidoczniła się dopiero po 
przyjęciu wspólnej waluty.

Przeszkodą w integracji okazała się także – paradoksalnie – dobra organi-
zacja rynków7. Uwidoczniło się to na rynku akcji. Z powodu koncentracji 
obrotu poszczególnymi spółkami najczęściej na giełdzie macierzystej nie 
było ponadnarodowej infrastruktury zawierania transakcji (Galati, Tsat-
saronis 2001). Zawieranie transakcji transgranicznych było bardzo drogie 
nawet po wprowadzeniu wspólnej waluty, a 60% tych kosztów stanowiły 
dodatkowe koszty pośrednictwa (Galati, Tsatsaronis 2001). Obserwowany 
w ostatnich latach wzrost liczby bezpośrednich uczestników zagranicz-
nych rynków oraz integracja giełd przyczyniają się do ograniczenia tych 
kosztów8. Wprowadzenie euro i integracja rynków finansowych obniżą 
zatem koszty wymiany międzynarodowej i przyczynią się do szybszego 
wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w krajach rozwiniętych9.

7 Tam, gdzie istniały dobrze zorganizowane rynki krajowe, stosunkowo trudno było 
przełamać bariery związane z tworzeniem rynków ponadnarodowych. Tam natomiast, 
gdzie taka infrastruktura nie istniała, nie było barier o charakterze narodowościowym. 
8 Co ciekawe, wprowadzenie wspólnej waluty nie było konieczne dla ponadnarodowej inte-
gracji giełd – rynki z krajów pozostających poza strefą euro (Danii, Szwecji, Wielkiej Bryta-
nii) są członkami ponadnarodowych sojuszy.
9 Jak wspominano, przedwczesne otwarcie małych rynków na konkurencję międzynarodową 
może ograniczyć ich rozwój, a w konsekwencji rozwój ich gospodarek (Kachniewski 2005).
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 3.  wprowadzenie euro a polski rynek 
finansowy

Pisząc o wpływie wprowadzenia euro na rynek finansowy, nie sposób nie 
wspomnieć o możliwych skutkach przyjęcia wspólnej waluty w naszym 
kraju i wynikających stąd wyzwaniach i zagrożeniach dla polskiego ryn-
ku finansowego.

Niewątpliwie przystąpienie Polski do strefy euro powinno pozytywnie 
wpłynąć na gospodarkę i na rynek finansowy, jeśli będziemy to rozpatry-
wać w długim okresie. Wyeliminowanie ryzyka kursowego w ramach 
strefy euro i zmniejszenie tego ryzyka poza strefą euro (zmienność PLN 
względem USD lub GBP jest zdecydowanie większa niż zmienność kursu 
EUR względem tych walut) stworzą mocniejsze fundamenty wzrostu go-
spodarczego. Po przystąpieniu do strefy euro polscy inwestorzy będę mieć 
dostęp do zagranicznych instrumentów finansowych bez konieczności 
ponoszenia ryzyka walutowego, a polscy emitenci (w tym Skarb Państwa) 
będą mogli korzystać z tańszego zagranicznego kapitału – m.in. dzięki 
wyeliminowaniu ryzyka kursowego i bezpośredniej porównywalności 
stóp zwrotu z innymi podmiotami o podobnym ratingu.

Oczywiście emitowanie obligacji denominowanych w euro jest możliwe 
już dzisiaj i takie obligacje (np. skarbowe) oferują istotnie niższe oprocen-
towanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że ograniczenie ryzyka waluto-
wego nabywcy obligacji (przez denominowanie danego instrumentu 
w walucie nabywcy) oznacza ponoszenie ryzyka walutowego przez emi-
tenta obligacji. Dopiero wejście do strefy wspólnej waluty pozwoli na 
ograniczenie kosztów pozyskania kapitału bez ponoszenia dodatkowego 
ryzyka.

Bardzo ważnym aspektem związanym z wprowadzeniem euro jest wspo-
mniany powyżej wzrost konkurencji. Może on negatywnie wpłynąć na 
emitentów papierów wartościowych, gdyż może podnieść koszt pozyski-
wanego kapitału, gdyby krajowi emitenci okazali się mniej konkurencyjni 
na tle sektora. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny. 
Należy raczej oczekiwać, że wzrost wiarygodności (na poziomie makro-
ekonomicznym) związany ze spełnieniem kryteriów konwergencji i bez-
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pośrednia porównywalność cen papierów wartościowych wynikająca 
z wprowadzenia euro powinny uczynić polskich emitentów (w tym Skarb 
Państwa) beneficjentami tej zwiększonej konkurencji.

O ile jednak obecność w strefie euro wydaje się jednoznacznie pozytyw-
na, o tyle wybór ścieżki dojścia do tej sytuacji rodzi wiele komplikacji. 
Zanim bowiem będziemy mogli czerpać korzyści z przyjęcia euro, będzie-
my musieli za nie zapłacić ograniczeniami dotyczącymi polityki budżeto-
wej, monetarnej i kursowej. Ta „przedpłata” w postaci usztywnienia 
trzech najważniejszych narzędzi wpływania na gospodarkę może mieć 
niezwykle istotny wpływ na sytuację gospodarczą Polski w okresie przej-
ściowym. Prowadzenie restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej, przy 
ograniczonej możliwości absorpcji różnic pomiędzy gospodarką krajową 
a zagranicą za pomocą zmiany kursu walutowego, może rodzić silne na-
pięcia. Jak wynika z danych zawartych w Raporcie o konwergencji (EBC 
2008), wszystkie kraje, które usztywniły kurs walutowy względem euro 
(Bułgaria i kraje bałtyckie), zapłaciły za to bardzo wysoką inflacją, zdecy-
dowanie odsuwającą je od przystąpienia do strefy euro w najbliższym 
czasie.

Również dla rynku finansowego ten okres przejściowy będzie miał podstawowe 
znaczenie nie tylko ze względu na potencjalne zaburzenia w gospodarce. Bardzo 
ważnym zagrożeniem jest możliwość odpływu za granicę inwestorów, którzy 
chcieliby realizować zyski w euro, nie zaś w złotych. W przypadku inwestycji 
długoterminowych (np. 10-letnich) najprostszą formą eliminacji ryzyka kurso-
wego jest nabywanie papierów wartościowych denominowanych w walucie, 
która będzie w Polsce za 10 lat obowiązywać, czyli w euro. Można nawet stwier-
dzić, że obecny wymóg inwestowania w Polsce 95% aktywów funduszy emery-
talnych generuje ryzyko walutowe dla przyszłych emerytów. Najprostszym roz-
wiązaniem jest jak najszybsze wprowadzenie do obrotu w Polsce instrumentów 
denominowanych w euro, tak aby inwestorzy chcący się zabezpieczyć przed ry-
zykiem kursowym nie musieli inwestować na rynkach zagranicznych.

Bardzo ważne są także wzrost konkurencji i związane z tym zagrożenia. 
Czy polski rynek finansowy jako największy z rynków krajów „nowej” UE 
skorzysta na integracji rynków wynikających m.in. z wprowadzenia euro, 
czy też rosnąca konkurencja nie pozwoli na jego dalszy rozwój lub wręcz 
zostanie on wchłonięty przez inne rynki? W przypadku ziszczenia się  
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pesymistycznego scenariusza integracja rynków finansowych, choć ko-
rzystna w skali UE, wpłynęłaby bardzo negatywnie na rozwój polskiej 
gospodarki. Zwiększyłaby bowiem koszty finansowania polskich przed-
siębiorstw oraz ograniczyłaby możliwości finansowania przedsięwzięć 
innowacyjnych.

 4. podsuMowanie

Wprowadzenie wspólnej waluty w połączeniu z realizacją FSAP przyczy-
niło się do dalszej integracji rynków finansowych krajów UE. Jako naj-
ważniejsze pozytywne skutki należy wskazać powstanie panunijnego 
rynku obligacji korporacyjnych i zwiększenie zysków inwestorów dzięki 
konkurencji pomiędzy emitentami obligacji skarbowych z poszczegól-
nych krajów oraz przesunięciu analizy inwestycyjnej papierów udziało-
wych z ujęcia krajowego na sektorowe. Wyeliminowanie ograniczeń in-
westowania za granicą – opartych na konieczności ochrony inwestorów 
przed ryzykiem kursowym (currency matching), a więc tracących rację 
bytu po wprowadzeniu wspólnej waluty – doprowadziło do zwiększenia 
płynności i przepływów kapitału pomiędzy krajami.

Należy jednak wskazać, że wprowadzenie euro w wielu obszarach obna-
żyło niedostosowania natury infrastrukturalnej, regulacyjnej, podatko-
wej czy mentalnej. Paradoksalnie, integracja była łatwiejsza w tych seg-
mentach rynku, gdzie nie było dobrze wykształconej infrastruktury 
zawierania transakcji. W przypadku mniej zorganizowanego systemu ob-
rotu (np. na rynku obligacji) integracja przebiegała szybciej niż w odnie-
sieniu do giełd papierów wartościowych, które miały doskonale zorgani-
zowane (ale odrębne) systemy zawierania transakcji; dodatkowo w grę 
wchodziła duma narodowa. Wprowadzenie euro wyraźniej wskazało 
koszty braku harmonizacji – przykładem może być rynek obligacji skarbo-
wych, na którym współpraca pomiędzy emitentami mogłaby istotnie 
zwiększyć atrakcyjność rynku dla inwestorów spoza strefy euro.

Postępująca implementacja FSAP powinna się przyczynić do stworzenia 
wspólnego rynku finansowego, choć należy w tym kontekście wskazać na 
dwa zagrożenia będące kosztem integracji największych rynków. Są to: 
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możliwe ograniczenie rozwoju małych rynków – a w konsekwencji ogra-
niczenie rozwoju i innowacyjności ich gospodarek (Kachniewski 2005) – 
oraz możliwa dalsza fragmentacja rynków na poziomie krajowym, także 
w odniesieniu do rynków dużych (Kachniewski 2007).
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 1. WproWadzenie

Polska, podobnie jak pozostałe kraje, które dołączyły do Unii Europejskiej 
w 2004 r. i później, po spełnieniu kryteriów konwergencji określonych 
w Traktacie z Maastricht zobowiązana jest do przyjęcia wspólnej waluty 
i rezygnacji z prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej. Z tej per-
spektywy ocena wpływu integracji monetarnej na rynek pracy na podsta-
wie dotychczasowych doświadczeń krajów strefy euro wydaje się szcze-
gólnie istotna.

Przed niniejszym opracowaniem stawiamy trzy cele badawcze. Po pierw-
sze identyfikujemy mechanizmy, za pomocą których integracja monetar-
na może oddziaływać na popyt na pracę zgłaszany przez przedsiębiorstwa 
i jej podaż ze strony gospodarstw domowych. Po drugie na podstawie wy-
ników prezentowanych w literaturze przedmiotu podejmujemy próbę 
oceny siły i trwałości tego oddziaływania w strefie euro. Ostatecznie ce-
lem prezentowanych tu rozważań jest odpowiedź na pytanie, czy uczest-
nictwo w strefie euro będzie sprzyjać zmniejszeniu różnic między rynka-
mi pracy poszczególnych krajów członkowskich, zarówno w kategoriach 

Integracja monetarna a droga  
do europejskiego rynku pracy

doroTa peLLe
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Badań Strukturalnych
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aktywności zawodowej, zatrudnienia czy bezrobocia, jak i uwarunkowań 
instytucjonalnych.

Zakres analizy zawężamy do piętnastu lat, które minęły od przyjęcia 
Traktatu z Maastricht przewidującego stworzenie strefy euro do chwili 
obecnej. Przyjmujemy tu założenie, że proces integracji monetarnej w Unii 
Gospodarczej i Walutowej miał charakter ciągły. Można przypuszczać, że 
realizacja kolejnych etapów integracji poprzedzona była okresem dostoso-
wania gospodarki i podmiotów w niej funkcjonujących do nowych wa-
runków. W rezultacie możliwości oddzielenia skutków przyjęcia euro od 
pozostałych konsekwencji integracji gospodarczej są ograniczone.

Ze względu na powyższe trudności analizę oddziaływania integracji mo-
netarnej na rynek pracy przedstawiono w czterech częściach. Pierwsza 
część poświęcona jest ocenie zmian, które dokonały się na rynku pracy 
w krajach strefy euro w ciągu ostatnich piętnastu lat oraz głównych wy-
zwań stojących przed europejskim rynkiem pracy. Następnie analizowa-
ne są bezpośrednie, krótkookresowe konsekwencje wprowadzenia euro. 
W ostatnich dwóch częściach wskazano mechanizmy, za pośrednictwem 
których integracja monetarna może oddziaływać na rynek pracy odpo-
wiednio w średnim i długim okresie. Zważywszy na stosunkowo krótki 
horyzont czasowy, ocena długookresowych skutków integracji monetar-
nej obarczona jest jednak znaczną niepewnością.

 2.  Tendencje i WyzWania dLa europejskiego 
rynku pracy

Ocenę wpływu wprowadzenia euro na rynek pracy rozpoczynamy od 
przeglądu zmian, które zaszły na rynku pracy krajów obecnej strefy euro 
w aktywności zawodowej, zatrudnieniu, bezrobociu i produktywności 
pracy. Ramy czasowe analizy wyznaczane są przez trzy wydarzenia: wej-
ście w życie Traktatu z Maastricht powołującego Unię Gospodarczą i Wa-
lutową w 1993 r., wprowadzenie wspólnej waluty do transakcji bezgotów-
kowych w 1999 r. oraz zastąpienie walut narodowych wspólnym środkiem 
płatniczym w transakcjach gotówkowych w 2002 r.
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W ciągu ostatnich 15 lat w większości krajów strefy euro można było ob-
serwować pozytywne zmiany na rynku pracy – zarówno zatrudnienia, 
jak i aktywności zawodowej. W całym okresie szczególnie silny wzrost 
zatrudnienia widoczny był w Hiszpanii i Irlandii (por. wykres 1). Był on 
wynikiem z jednej strony wyższego tempa wzrostu gospodarczego, 
a z drugiej strony zwiększenia aktywności zawodowej1 (por. wykres 2), 
która dotyczyła w szczególności kobiet i pracowników po 50. roku życia2. 
Średnia stopa aktywności w strefie euro wzrosła z 67,2% w 1998 r. do 
71,1% w 2007 r., w grupie wiekowej 15–64 lata. Mimo poprawy sytuacji 
na rynku pracy można zauważyć wciąż istotne różnice we względnym 
poziomie zatrudnienia między krajami. Belgia, Grecja i Włochy odzna-
czają się najniższymi wskaźnikami zatrudnienia oscylującymi w ciągu 
ostatnich 15 lat wokół 60%, natomiast w Finlandii, Holandii i w Niem-
czech wskaźniki te były przynajmniej o 10 pkt proc. wyższe. Różnice sto-
py zatrudnienia dotyczą przede wszystkim względnie słabo reprezento-
wanych na rynku pracy grup, czyli kobiet, osób po 50. roku życia 
i pracowników o najniższych kwalifikacjach.

1 Przez osoby aktywne zawodowo rozumie się tu osoby pracujące i bezrobotne. Sto-
pa aktywności zawodowej mierzona jest w niniejszym opracowaniu jako udział osób 
pracujących i bezrobotnych w wieku 15–64 lata w całej populacji w tym samym przedziale 
wiekowym. 
2  W latach 1998–2007 średni wskaźnik aktywności zawodowej kobiet zwiększył się z 57,3% do 
63,5% w grupie wiekowej 15–64 lata. Dla porównania w przypadku mężczyzn wzrost ten sięg- 
nął zaledwie 1,6 pkt proc. Wśród osób w wieku 50–64 lata wskaźnik aktywności wzrósł 
o ponad 9 pkt proc. i w 2007 r. osiągnął poziom 58,5%.

wykres 1  stopa zatrudnienia w krajach strefy euro w grupie  
wiekowej 15–64 lata

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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wykres 3  stopa bezrobocia w krajach strefy euro w grupie  
wiekowej 15–64 lata

Uwaga: kraje, które znajdują się nad półprostą o jednostkowym współczynniku kąto-
wym, zanotowały wzrost wartości danego wskaźnika w kolejnym okresie, kraje poniżej 
– spadek.
Ze względu na brak spójnych danych statystycznych za cały okres analizy w latach 
1993–1998 pominięto Austrię, Cypr, Finlandię, Maltę oraz Słowenię. Z powodu braku 
dostatecznie długich szeregów czasowych zrezygnowano z odfiltrowania wahań cy-
klicznych, co może rzutować na wyniki analizy w poszczególnych okresach. Jedno-
cześnie silna korelacja składnika cyklicznego (por. Gianonne, Reichlin 2006) między 
krajami strefy euro zapewnia ich porównywalność w tych samych momentach czasu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

wykres 2	 	Stopa	aktywności	w	krajach	strefy	euro	w	grupie	 
wiekowej 15–64 lata

Źródo: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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W przeciwieństwie do wskaźników zatrudnienia i aktywności zawodo-
wej tendencje zmian stopy bezrobocia w krajach strefy euro są bardziej 
zróżnicowane (por. wykres 3). W większości krajów w 2007 r. stopa bezro-
bocia była niższa niż w 1998 r. Wyjątkiem od tej reguły jest Portugalia, 
w której zanotowano wzrost stopy bezrobocia o 3,6 pkt proc., do poziomu 
8,5% w 2007 r. W pozostałych przypadkach w latach 2002–2007 wzrost 
stopy bezrobocia nie przekraczał 1 pkt proc.

Pozytywnych zmian na rynku pracy, w kategoriach aktywności i zatrudnie-
nia, doświadczyły także Dania, Szwecja i Wielka Brytania, pozostające poza 
strefą euro. Można zatem przypuszczać, że źródłem zarysowanych wyżej 
przemian są, przynajmniej do pewnego stopnia, procesy niezwiązane bezpo-
średnio z integracją monetarną. Dotychczasowe próby rozróżnienia między 
ekonomicznymi skutkami integracji monetarnej a integracji gospodarczej bu-
dzą sceptycyzm w literaturze przedmiotu. Efekty te są ze sobą silnie skorelo-
wane, ponieważ unia walutowa stanowi naturalną konsekwencję integracji 
gospodarczej, w szczególności budowy Jednolitego Rynku (Mongelli i in. 
2005). Nie bez znaczenia pozostaje także przebieg cyklu koniunkturalnego3.

3 Możliwości odizolowania składnika cyklicznego ze względu na krótkość szeregów czaso-
wych są ograniczone.

wykres 4 	Produktywność	pracy	na	zatrudnionego	względem	 
stanów zjednoczonych   

Uwaga: kraje, które znajdują się nad półprostą o jednostkowym współczynniku kąto-
wym, zanotowały wzrost wartości danego wskaźnika w kolejnym okresie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Groningen Growth and Develop-
ment Centre and the Conference Board, Total Economy Database.
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Jednym z podstawowych wyzwań stojących przed gospodarkami 
strefy euro jest powiększająca się różnica produktywności pracy 
względem Stanów Zjednoczonych. Jak pokazuje wykres 4, w latach 
2002–2007 w większości analizowanych tu gospodarek obniżył się 
względny poziom produktywności pracy. Wyjątkiem od tej reguły 
były Grecja i Słowenia, które od średniej produktywności pracy 
strefy euro dzieli znaczny dystans.

Zmiany względnej produktywności pracy mogą mieć różne podłoże. 
W dużej mierze są determinowane przez cykliczne wahania tempa wzro-
stu produktu lub zmiany udziału pracy nisko wykwalifikowanej w całko-
witych nakładach pracy. Warto podkreślić, że drugi ze wskazanych tu 
czynników zależy w dużej mierze od uwarunkowań instytucjonalnych 
rynku pracy i integracja monetarna ma na niego marginalny wpływ.

 3.  króTkookresoWe skuTki ujednoLicenia 
WaLuTy

Ekonomiczny sukces bądź porażka strefy euro będą oceniane szczególnie 
z perspektywy obserwowanych tendencji poziomu produktu i zatrudnie-
nia krajów w niej uczestniczących. Dotychczasowe doświadczenia kra-
jów strefy euro wskazują, że wprowadzenie wspólnej waluty przyczynia 
się do powstania dwóch impulsów oddziałujących na gospodarki strefy 
euro w krótkim okresie: redukcję kosztów transakcyjnych oraz jednora-
zową konwersję cen i płac z waluty krajowej na wspólną walutę. W poniż-
szym rozdziale analizujemy konsekwencje tych zmian dla rynków pracy 
w strefie euro.

3.1. koszTy Transakcyjne i ryzyko kursoWe

Pierwszym z rozpatrywanych przez nas mechanizmów ekonomicznych, 
za pośrednictwem którego integracja monetarna może oddziaływać na go-
spodarkę, jest spadek kosztów transakcyjnych w wymianie handlowej. 
Dla przedsiębiorstw uczestniczących w wymianie międzynarodowej 
koszty transakcyjne wynikają przede wszystkim z konieczności wymia-
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ny walut, bez względu na to, czy przepływ pieniężny ma postać gotówko-
wą czy bezgotówkową4, i z występowania ryzyka kursowego. Eliminacja 
ryzyka kursowego w wyniku ustanowienia wspólnej waluty oznacza, że 
nie ma potrzeby ubezpieczenia się na wypadek nagłej, niespodziewanej 
zmiany kursu walutowego kraju partnerskiego, co sprzyja intensyfikacji 
wymiany handlowej między krajami strefy euro.

Można oczekiwać, że na poziomie przedsiębiorstw koszty transakcyjne 
silniej dotykają małe i średnie firmy, zwłaszcza w sektorach wysoce kon-
kurencyjnych. Eliminacja tych kosztów powinna przyczynić się do wzro-
stu rentowności przedsiębiorstw i w rezultacie zwiększenia wolumenu 
handlu międzynarodowego i produktu5.

Na poziomie całego kraju korzyści z tego tytułu zależeć będą przede 
wszystkim od wielkości i otwarcia gospodarki na wymianę międzynaro-
dową. W raporcie opublikowanym w 1990 r. Komisja Europejska oszaco-
wała oszczędności kosztów transakcyjnych w związku z wprowadzeniem 
wspólnej waluty na 0,4% produktu wytwarzanego w Unii Europejskiej, 
przy czym zakładano znaczne zróżnicowanie oszczędności z tego tytułu 
w poszczególnych krajach. Największe zyski, w przypadku małych i ot-
wartych gospodarek, szacowano na 1% zagregowanego produktu. Wyniki 
badań empirycznych potwierdzają te przypuszczenia i wskazują pozy-
tywny wpływ przystąpienia do strefy euro na wielkość wymiany handlo-
wej oraz napływ inwestycji zagranicznych, choć skala oddziaływania 
tego procesu budzi wiele kontrowersji.

Jak pokazuje Bukowski i in. (2008), na podstawie dynamicznego sto-
chastycznego modelu równowagi ogólnej, blisko 70% całkowitej reak-
cji produktu na impuls ze strony kosztów transakcyjnych6 ujawnia się 
już w piątym roku po przyjęciu euro. Równolegle rośnie stopa akumu-
lacji kapitału wskutek wyższych inwestycji krajowych i zagranicz-
4 W istocie nawet bezgotówkowym przepływom pieniężnym towarzyszą koszty transak-
cyjne, ponieważ międzynarodowe przelewy i bankowa wymiana walut również wiążą się 
z opłatami. 
5 Ze względu na sztywność cen produkt krajowy nie może zmienić się tak szybko jak wy-
miana handlowa.
6 Wynik otrzymano przy założeniu, że wprowadzenie wspólnej waluty umożliwi eliminację 
kosztów transakcyjnych na poziomie 0,8–1,2% PKB Polski. Pozostała część (około 0,2–0,3% 
PKB) jest związana z handlem z krajami spoza strefy euro i pozostanie trwałą pozycją kosz-
tów operacyjnych firm eksportujących i importujących. 
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nych. Zwiększeniu popytu inwestycyjnego towarzyszy przyrost kon-
sumpcji wywołany efektem dochodowym. W dalszej kolejności można 
oczekiwać poprawy rentowności przedsiębiorstw i zwiększania liczby 
wolnych miejsc pracy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że proce-
som tym towarzyszyć będzie zaostrzenie konkurencji na rynku, co 
może powodować efektywniejszą alokację czynników wytwórczych 
i trwałe pogłębienie wzrostu poziomu PKB7.

W długim okresie zmiany te prowadzą do poprawy sytuacji na rynku pra-
cy mierzonej poziomem zatrudnienia i bezrobocia, choć realokacja pracy 
(w tym pracy wysoko wykwalifikowanej) może prowadzić do krótkotrwa-
łego wzrostu bezrobocia.

Zgodnie z wynikami symulacji przedstawionymi w pracy Bukowski i in. 
(2008) obniżenie kosztów transakcyjnych umożliwiłoby w gospodarce 
podobnej do polskiej wzrost wskaźnika zatrudnienia o około 0,3–0,7 pkt 
proc. przy spadku bezrobocia o 0,14–0,35 pkt proc. Zjawisko to będzie 
przybierać na sile w wyniku wystąpienia efektów mnożnikowych wywo-
łanych powstaniem nowych przedsiębiorstw, realokacją czynników wy-
twórczych i wyższą akumulacją kapitału.

W literaturze teoretycznej zwraca się uwagę na dwie dodatkowe konse-
kwencje eliminacji kosztów transakcyjnych: konwergencję poziomu cen 
oraz wzrost specjalizacji produkcji i usług na poziomie kraju wywołującej 
większą wrażliwość gospodarki na asymetryczne szoki. Jednak hipotezy 
te nie zostały dotąd potwierdzone empirycznie8.

7  Por. Csajbók, Csermely (2003, za Bukowski i in. 2008): „Wydatki związane z konwersją walut 
są kosztami dla firm i gospodarstw domowych, ale z drugiej strony, stanowią przychód dla 
banków. Zniknięcie tych kosztów nie oznacza jednak zwykłego transferu dochodu z sektora 
bankowego do firm i gospodarstw domowych, gdyż wraz z usunięciem konieczności konw-
ersji walut, pewne zasoby produkcyjne, dotąd uwiązane regulacjami o charakterze zasad-
niczo administracyjnym, zostaną uwolnione. Spowoduje to realokację zasobów pomiędzy 
sektorami, a w konsekwencji – trwale wyższy poziom PKB”.
8 Eliminacja ryzyka kursowego ułatwia podział ryzyka makroekonomicznego pomiędzy 
kraje, osłabiając zależność między poziomem konsumpcji a przebiegiem cyklu koniunk-
turalnego, co może sprzyjać międzynarodowej specjalizacji produkcji (Mongelli, Vega 2006; 
Krugman, Venables 1995). Literatura empiryczna nie dostarcza wyników jednoznacznie 
przemawiających za rosnącą specjalizacją (European Commision 2005). Veugelers i in. 
(2001) wskazuje, że przestrzenna koncentracja przemysłu wzrosła w latach 1997–2000, choć 
zmiany te były niewielkie.
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Ujednolicenie waluty zwiększa porównywalność cen między krajami, co 
powinno sprzyjać ich wyrównywaniu w sektorze dóbr i usług podlegają-
cych wymianie międzynarodowej dzięki większym możliwościom arbi-
trażu (HM Tresury 2003). W istocie brak dowodów empirycznych prze-
mawiających na korzyść hipotezy o konwergencji poziomów cen w krajach 
strefy euro (Baldwin, Taglioni 2004), co można tłumaczyć rosnącą dywer-
syfikacją dóbr i usług dostarczanych na rynek.

Podsumowując, można powiedzieć, że spadek kosztów transakcyjnych 
będzie stanowił pozytywny impuls dla gospodarki, a w konsekwencji 
rynku pracy. Skutkiem istnienia wspólnej waluty będą wyższe poziomy 
produktu i zatrudnienia, ale ich stopy wzrostu powinny pozostać w dłu-
gim okresie niezmienione.

3.2. impuLs cenoWy

Integracja monetarna może oddziaływać na rynek pracy także przez kanał 
cenowy. W krótkim okresie oddziaływanie to wynika z zastąpienia walu-
ty krajowej wspólnym środkiem płatniczym. W krajach europejskich, któ-
re ujednolicały walutę w przeszłości, obserwowano niewielki wzrost po-
ziomu cen w pewnych segmentach rynkowych. Zmiana ta przyczynia się 
do powstania swoistego szumu informacyjnego. Z jednej strony może on 
oddziaływać na percepcję poziomu cen przez producentów i sprzedaw-
ców dóbr, a z drugiej strony może umożliwiać spekulacyjne zaokrąglanie 
cen. Z perspektywy ekonomicznej zjawisko to można interpretować jako 
jednorazowe zniesienie sztywności cen. Jednocześnie, ponieważ wzrost 
poziomu cen nie dotyka wszystkich segmentów rynku w sposób syme-
tryczny, następuje zmiana cen względnych.

Skutkiem impulsu cenowego jest niewielki, przejściowy wzrost inflacji. 
Oszacowania zmiany inflacji prezentowane w literaturze przedmiotu 
wskazują, że w skali makro w pierwszym roku może on dodawać do stopy 
inflacji od 0,1 do 0,2 pkt proc., przy czym w kolejnych latach jego wpływ 
stopniowo maleje (Bukowski i in. 2008).

W rezultacie oddziaływanie tego impulsu cenowego na rynek pracy jest 
marginalne. Podstawową konsekwencją przejściowego, nieznacznego 
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podniesienia stopy inflacji może być krótkotrwały spadek aktywności 
i zatrudnienia wywołany efektem substytucyjnym9.

	4.	PerSPektywa	średniego	okreSu

Oprócz jednorazowych skutków przyjęcia wspólnej waluty zaprezentowa-
nych w poprzednim rozdziale można wskazać cztery inne kanały, którymi 
integracja monetarna może oddziaływać na rynek pracy w średnim okresie:
• zmiana mechanizmu transmisji impulsów monetarnych,
•  aprecjacja realnego kursu walutowego wynikająca z domykania luki we 

względnej produktywności pracy między krajami strefy euro w warun-
kach unii walutowej,

• konwergencja stóp procentowych,
• asymetryczne szoki makroekonomiczne.

4.1.		Zróżnicowanie	mechaniZmów	tranSmiSji	imPulSów	
monetarnych	międZy	goSPodarkami

W warunkach integracji monetarnej zróżnicowanie mechanizmów trans-
misji impulsów monetarnych10 między gospodarkami może w średnim 
okresie wpływać na zmienne realne.

  9 Przy danym poziomie płac nominalnych wyższy od oczekiwanego wzrost poziomu cen 
prowadzić będzie do obniżenia płac realnych. W rezultacie przy niższym dochodzie real-
nym rośnie wartość czasu wolnego. Substytucja pracy czasem wolnym będzie w tym przy-
padku prowadzić do przejściowego spadku podaży pracy i zatrudnienia.
10 Przez impuls monetarny rozumie się tu na przykład podniesienie nominalnej stopy pro-
centowej. Rozważmy ekonomiczne skutki tej zmiany dla rynku pracy. Mimo że dychotomia 
klasyczna implikuje niezależność sfery realnej od sfery nominalnej, w sytuacji niewalra-
sowskich rynków pracy krótkookresowe odejście od klasycznego rozumienia relacji między 
sferą realną a nominalną jest jednak możliwe. Wzrost stopy procentowej negatywnie wpły-
wa na rynek pracy trzema kanałami: przez spadek popytu konsumpcyjnego, wzrost kosztu 
kapitału i inwestycji, który powoduje spowolnienie inwestycji i wzrost optymalnego dla go-
spodarki udziału produktu w kapitale, oraz kanał dochodowy, związany ze wzrostem kosz-
tów pożyczek i obniżeniem zdyskontowanej wartości przyszłych dochodów gospodarstw 
domowych z aktywów. Zmiany te będą prowadzić do spadku aktywności i zatrudnienia na 
rynku pracy oraz wzrostu bezrobocia. Jednak wobec obserwowanych różnic między me-
chanizmami transmisji szoku, jakim jest podniesienie stóp procentowych, jego skutki dla 
poszczególnych gospodarek mogą być odmienne: niektóre kraje silniej niż pozostałe do-
świadczą konsekwencji tej decyzji. 
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Badania empiryczne wskazują na heterogeniczność mechanizmów transmisji 
impulsów monetarnych między krajami Unii Europejskiej w okresie poprze-
dzającym wprowadzenie euro (Angeloni, Ehrmann 2003). Do źródeł tego zróż-
nicowania można zaliczyć przede wszystkim strukturalne cechy gospodarki 
(różne struktury produkcji, preferencje gospodarstw domowych, rynku pracy 
i niekompletną mobilność kapitału), różnice w prowadzonych politykach (w 
szczególności regulacji rynku produktów i pracy) oraz asymetryczne szoki.

Oczekiwania dotyczące konwergencji realnej i postępującej integracji go-
spodarczej pozwalają przypuszczać, że wprowadzenie euro przyczyni się 
do upodobnienia mechanizmów transmisji między krajami, czyniąc wspól-
ną politykę monetarną bardziej efektywną. Potwierdzają to wyniki analizy 
prezentowane przez Van Els i in. (2003). Autorzy wskazują jednak, że 
w strefie euro występują jeszcze znaczne różnice między siłą reakcji na 
dany impuls w poszczególnych gospodarkach. Różnice te determinują 
przede wszystkim poziom realnych stóp procentowych i za ich pośredni-
ctwem wpływają na aktywność ekonomiczną gospodarstw domowych oraz 
przedsiębiorstw. W sytuacji występowania nominalnych sztywności mogą 
także przyczynić się do zróżnicowania stóp inflacji między krajami.

W rezultacie w początkowej fazie funkcjonowania unii walutowej, zanim 
nastąpi pełna konwergencja struktury i poziomu rozwoju gospodarek, 
prowadzenie wspólnej polityki monetarnej może być suboptymalne 
z dwóch powodów: po pierwsze ze względu na różnice w bieżącej sytuacji 
makroekonomicznej krajów unii walutowej, a po drugie ponieważ ten 
sam impuls monetarny może odmiennie wpływać na rynki pracy po-
szczególnych gospodarek.

Rezygnacja z niezależnej polityki monetarnej może mieć także zalety 
związane z możliwością importowania stabilności makroekonomicznej 
(zmniejszenia ryzyka owych szoków) przez kraje relatywnie mniej wiary-
godne niż unia walutowa jako całość11. Sytuacja taka miała miejsce m.in. 

11 Bank centralny, oddziałując na oczekiwania podmiotów w gospodarce, będzie mógł sku-
tecznie prowadzić swą politykę pieniężną pod warunkiem, że pozostanie wiarygodny, a jego 
decyzje będą przewidywalne. Dzieje się tak dlatego, że zmienne nominalne (na przykład 
nominalna stopa procentowa) są wrażliwe na zmiany oczekiwań. Oczekiwania owe mogą 
z jednej strony działać stabilizującą (np. kiedy bieżąca inflacja jest wyższa od oczekiwanej, 
mogą przyczynić się do jej stopniowego obniżenia). Z drugiej strony mogą być źródłem ma-
kroekonomicznej niestabilności (czego przykładem są chociażby bańki spekulacyjne). 
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w przypadku wstąpienia Grecji do strefy euro. Jak argumentują Hochrei-
ter i Tavlas (2005), dzięki przeniesieniu kompetencji prowadzenia polityki 
monetarnej z mało wiarygodnego Banku Grecji, który aż do 1995 r. pozo-
stawał zależny od rządu, do Europejskiego Banku Centralnego, obietnice 
trwale niskiej inflacji oraz stabilności w polityce pieniężnej stały się 
w końcu wiarygodne.

Reasumując – wpływ integracji monetarnej za pośrednictwem mechani-
zmu transmisji impulsów monetarnych na rynek pracy jest niejedno-
znaczny i zależy od cech strukturalnych charakteryzujących daną  
gospodarkę.

4.2. zmiany reaLnego kursu WaLuToWego

Jak zauważono w poprzedniej części rozdziału, pełna integracja monetar-
na wiąże się ze zmianą reżymu kursowego. W sytuacji sztywnego nomi-
nalnego kursu walutowego wszelkie zmiany konkurencyjności gospodar-
ki przejawiające się wahaniami kursu realnego dokonują się głównie za 
pośrednictwem zmian poziomu i tempa wzrostu cen.

Zgodnie z hipotezą Balassy-Samuelsona w krajach odznaczających się 
względnie niską produktywnością czynników wytwórczych postępująca 
konwergencja powinna prowadzić do realnej aprecjacji kursu, a w rezul-
tacie do podniesienia stopy inflacji12. Powyższa hipoteza znajduje po-
twierdzenie zwłaszcza w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej, choć jej estymowany udział we wzroście zagregowanych cen jest 
marginalny i sięga około 0,2–0,5 pkt proc.

12 Według podstawowej postaci hipotezy Balassy-Samuelsona zróżnicowanie wzros-
tu produktywności w sektorach dóbr będących przedmiotem wymiany handlowej (T) 
i wyłączonych z wymiany handlowej (NT) prowadzi do odmienności dynamiki cen 
względnych tych dóbr. Ceny dóbr wyprodukowanych w sektorze T są przy tym egzogenic-
zne dla gospodarki danego kraju i zachowują się zgodnie ze zmianami cen T na rynkach 
światowych. Różnice produktywności między sektorami, zgodnie z efektem Balassy-Sa-
muelsona, prowadzą do aprecjacji realnego kursu walutowego. W sytuacji sztywnego kursu 
walutowego aprecjacji realnego kursu może towarzyszyć wzrost indeksów cenowych, co 
utożsamia się w krótkim okresie z inflacją. Inaczej mówiąc, dostosowania cen względnych 
mogą być osiągnięte bez inflacji w warunkach płynnego kursu walutowego, ponieważ apre-
cjacja nominalnego kursu oznaczać będzie spadek cen dóbr handlowych wyrażonych w kra-
jowej walucie.
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Realna aprecjacja kursu w warunkach integracji monetarnej będzie miała 
negatywny wpływ na rynek pracy w krajach odznaczających się względ-
nie niskim poziomem produktywności pracy w stosunku do średniej dla 
strefy euro. Realnej konwergencji może towarzyszyć wzrost inflacji, który 
w krótkim okresie wywoła spadek realnych wynagrodzeń. Efekt substy-
tucji pracy czasem wolnym może doprowadzić do obniżenia aktywności 
zawodowej i w rezultacie spadku zatrudnienia.

4.3.	konwergencja	StóP	Procentowych

Przystąpienie do wspólnego obszaru walutowego stymuluje integrację 
rynków finansowych, co z kolei powinno wiązać się z konwergencją no-
minalnych stóp procentowych.

Spełnienie kryteriów konwergencji z Maastricht stanowiących warunek 
konieczny przystąpienia do strefy euro, w tym kryterium stóp procento-
wych, powoduje upodobnienie ścieżek długookresowego wzrostu gospo-
darek strefy euro. W rezultacie kanał oddziaływania stóp procentowych 
będzie miał relatywnie małe znaczenie dla rynku pracy. W przypadku 
krajów przystępujących do unii walutowej zmniejszenie różnicy w na-
stępstwie ujednolicenia waluty nie przyniesie zatem tak silnych efektów 
w sferze realnej, jak spadek kosztu wymiany walut.

Ogólnie wpływ integracji monetarnej przez kanał stóp procentowych za-
leżeć będzie od względnego poziomu stóp procentowych krajów przystę-
pujących do unii walutowej. W przypadku nowych krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, które zobowiązały się do przystąpienia do strefy euro, 
najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz obniżania stóp procen-
towych, który powinien mieć pozytywny wpływ na gospodarki tych kra-
jów. Wynikające z konwergencji obniżenie stóp procentowych pozwala na 
ograniczenie kosztów pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw, a w rezul-
tacie wzrost marży osiąganej przez firmy, co zachęca nowe podmioty do 
wchodzenia na rynek. Spadek stóp procentowych w długim okresie pro-
wadzić będzie zatem do podniesienia poziomu produktu, czemu towarzy-
szyć będzie wzrost konsumpcji, inwestycji i wielkości wymiany handlo-
wej. Pozytywne zmiany będą widoczne także na rynku pracy w postaci 
wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia.
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W literaturze przedmiotu wskazuje się również na zagrożenia towarzy-
szące temu procesowi. Fagan i Gaspar (2007), badając skutki przystąpienia 
do strefy euro Portugalii i Grecji, wskazują na ryzyko związane ze zwięk-
szeniem dostępności względnie tanich kredytów. Skutkiem tego był gwał-
towny wzrost wydatków i zadłużenia gospodarstw domowych. Spadkowi 
stopy oszczędności w skali makro towarzyszył wzrost deficytu na rachun-
ku obrotów bieżących i ostatecznie wzrost realnej stopy procentowej.

4.4.	aSymetrycZne	SZoki	ZewnętrZne

Krytycy integracji monetarnej w Europie zaznaczali, że przystąpieniu do 
unii walutowej towarzyszy większa wrażliwość gospodarki na negatyw-
ne, asymetryczne szoki. Zagrożenie to wynika z rezygnacji z niezależnej 
polityki monetarnej i mechanizmu płynnego kursu walutowego, a więc 
narzędzi mogących stabilizować gospodarkę po wystąpieniu egzogenicz-
nych szoków. Jednak ani pod względem teoretycznym, ani empirycznym 
nie jest jasne, czy takie dodatkowe ryzyko faktycznie istnieje. Rozwiąza-
nie tego problemu wymaga odpowiedzi na dwa pytania (Schadler i in. 
2005). Po pierwsze konieczne jest rozstrzygnięcie, czy częściej obserwo-
wane są w danym kraju szoki realnego popytu, które warto stabilizować 
zmianami kursu walutowego, czy też szoki pieniężne (finansowe), w przy-
padku których skuteczniejsza będzie polityka monetarna. Po drugie nale-
ży ocenić, czy kurs walutowy faktycznie stanowi w danej gospodarce na-
rzędzie neutralizacji szoków czy jest ich źródłem.

W rzeczywistości jeśli usztywnienie kursu walutowego wywołane wpro-
wadzeniem wspólnej waluty będzie prowadzić do istotnie niższej inflacji 
lub szybszego wzrostu gospodarczego, wówczas utrata niezależnej polity-
ki monetarnej mogłaby być dla gospodarki korzystna. Analogicznie, jeśli 
jest bardzo prawdopodobne, że wprowadzenie stałego kursu spowoduje 
wyższą inflację lub wolniejszy wzrost, to koszt utraty samodzielności 
w polityce monetarnej może być znaczny i przeważać nad korzyściami ze 
stabilności systemu finansowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia asymetrycznych szoków zależy w du-
żym stopniu od realnej konwergencji między krajami strefy euro, zwłasz-
cza pod względem poziomu i struktury produktu. Wydaje się, że w ra-
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mach wspólnego obszaru walutowego szczególnie narażone na ryzyko 
wystąpienia takich szoków są te gospodarki, które zbliżają się do ścieżki 
zrównoważonego wzrostu.

Za przykład asymetrycznego szoku może posłużyć otwarcie rynku europej-
skiego dla tańszych produktów z Azji Południowo-Wschodniej, które najsil-
niej dotknęło gospodarkę włoską. Konsekwencje tego wydarzenia dla wło-
skiej gospodarki były na tyle dotkliwe, że w debacie publicznej zaczęto 
wspominać o możliwości wycofania się Włoch ze strefy euro. Koszty związa-
ne z wprowadzeniem wspólnej polityki monetarnej są w rzeczywistości 
trudne do zmierzenia. Zależą one od wielu czynników, zwłaszcza efektyw-
ności innych kanałów, które mogą służyć do absorpcji zewnętrznych szoków, 
w szczególności:
• adaptacyjności rynku pracy i produktów,
•  realnych stóp procentowych, które w unii walutowej mogą dostosowy-

wać się jedynie przez kanał oczekiwań inflacyjnych,
•  polityki fiskalnej, na którą jednak nałożonych jest wiele ograniczeń 

w postaci procedury nadmiernego deficytu budżetowego.

Poniżej koncentrujemy się na rynku pracy (i pośrednio także produk-
tów) jako głównym kanale dostosowania gospodarki do szoków makro-
ekonomicznych.

4.4.1.	adaptacyjność	rynku	pracy 

Podstawowym mechanizmem dostosowującym gospodarki do skutków 
makroekonomicznych szoków jest elastyczność cen i płac (HM Tresury 
2003). W przypadku unii walutowej mechanizm ten ma decydujące zna-
czenie dla zmian kursu walutowego, polityki fiskalnej czy realnych stóp 
procentowych. Dotyczy to zwłaszcza dużych obszarów walutowych, np. 
strefy euro, bardziej narażonych na asymetrię szoków.

Adaptacyjność rynku to, zgodnie z definicją, szybkość jego powrotu do 
stanu równowagi, z którego został wytrącony na skutek zaburzeń ze-
wnętrznych. Tempo dostosowania rynku pracy do zmian w otoczeniu 
makroekonomicznym zależy od siły reakcji takich agregatów, jak stopa 
bezrobocia, zatrudnienie i aktywność czy wynagrodzenia realne, na szo-
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ki makroekonomiczne, m.in. szok produktywności, podaży pracy, popytu 
na pracę czy szok zagranicznego popytu na dobra krajowe. Nie bez zna-
czenia jest także szybkość dostosowania rynku produktów (tj. wolumenu 
produkcji i cen względnych).

Rynek pracy tym łatwiej absorbuje szoki zewnętrzne, im bardziej jest ela-
styczny. Oznacza to, że jest w stanie dokonywać szybszej realokacji czyn-
ników produkcji, w szczególności zasobów pracy (z natury rzeczy hetero-
genicznej) zarówno wewnątrz sektorów, jak i pomiędzy nimi. Jednocześnie 
na elastycznym rynku płace realne szybciej reagują na zmiany w otocze-
niu makroekonomicznym. W tym przypadku zakres zmian podstawo-
wych agregatów rynku pracy będzie więc na ogół większy, a ich trwałość 
– mniejsza.

Adaptacyjność rynku pracy determinowana jest przez wiele czynników, 
z których najważniejszą rolę odgrywają instytucje rynku pracy, w szczegól-
ności wysokość obciążeń podatkowych nakładanych na pracodawców 
i pracowników, restrykcyjność prawnej ochrony zatrudnienia, kombinacja 
stosowanych instrumentów aktywnych i pasywnych polityk rynku pracy. 
Dla absorpcji impulsów zewnętrznych znaczenie mają również struktura 
gałęziowa gospodarki (pewne gałęzie charakteryzują się większą elastycz-
nością niż inne) oraz mobilność zawodowa i przestrzenna siły roboczej.

Przedstawione w poprzednich częściach opracowania bezpośrednie skutki 
uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym, takie jak eliminacja 
kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego, przyczynią się do wzrostu 
konkurencji na rynku produktów. W tej sytuacji można rozpatrywać dwa 
scenariusze długookresowych zmian konkurencyjności gospodarek strefy 
euro. Po pierwsze można oczekiwać, że wzrostowi konkurencji na rynku 
towarzyszyć będzie poprawa konkurencyjności gospodarek, związana 
z deregulacją rynków pracy i produktów. Po drugie istnieją jednak obawy, 
że silniejsza konkurencja na rynku będzie sprzyjać dążeniom protekcjoni-
stycznym, których celem będzie ochrona rynków i gałęzi wschodzących, 
wymagających wyjątkowo dużych kosztów stałych lub po prostu mniej 
efektywnych. Może to oznaczać zmniejszenie elastyczności rynków i adap-
tacyjności gospodarek. Stosunkowo niewielkie doświadczenia krajów stre-
fy euro, nieobejmujące nawet pełnego cyklu koniunkturalnego, uniemożli-
wiają wskazanie bardziej prawdopodobnego z dwóch scenariuszy.
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W tej sytuacji nasuwa się pytanie o wpływ integracji monetarnej na reformy 
rynku pracy, mające na celu zwiększenie jego zdolności dostosowania się do 
zaburzeń makroekonomicznych. Konsekwencje reform rynku pracy i pro-
duktów widoczne będą dopiero w długim okresie, przy czym można oczeki-
wać, że potencjalne zmiany na rynku będą w znacznej mierze wywoływane 
zmianami na rynku produktów. Jak pokazują Blanchard i Giavazzi (2003), 
deregulacja rynku produktów i wzmocniona konkurencja zmniejszą dostęp-
ne renty i wraz z nimi chęć pracowników do ich podziału. To z kolei może 
stanowić bodziec do przeprowadzenia reform rynku pracy.

 5.  inTegracja moneTarna a insTyTucje rynku 
pracy

Różnice w obudowie instytucjonalnej rynku pracy mogą prowadzić nie 
tylko do trwałego zróżnicowania poziomu zatrudnienia czy aktywności 
w poszczególnych krajach, ale także odmiennej reakcji rynku pracy na 
szoki makroekonomiczne, jak zaznaczono w poprzednim rozdziale. 
W tym kontekście skuteczność reform rynku pracy można oceniać na 
dwóch płaszczyznach: (1) długotrwałego wpływu na poziom aktywności 
na rynku pracy i zatrudnienia oraz (2) poprawy adaptacyjności rynku pra-
cy do negatywnych szoków makroekonomicznych. W poniższym rozdzia-
le staramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób integracja monetar-
na może wpłynąć na kształt reform rynku pracy.

Przed 1999 r. oczekiwano, że skuteczne funkcjonowanie Unii Gospodar-
czej i Walutowej będzie wymagać do pewnego stopnia deregulacji rynków 
produktów i pracy, tak by mogły w większym stopniu absorbować asyme-
tryczne szoki i, jak pokazano w poprzedniej części rozdziału, umożliwić 
wzrost konkurencyjności całej gospodarki. Nie było jednak jasne, czy 
zmiany wywołane realizacją idei jednego rynku i wspólnej waluty, 
w szczególności wzrostem konkurencji na rynku produktów i zwiększe-
niem mobilności siły roboczej, będą wystarczającym bodźcem do przy-
spieszenia takich reform rynku pracy (Sinn 2003).

Saint-Paul i Bentolila (2002) oraz Nickell (2006) argumentują, że utrata 
autonomii w zakresie polityki monetarnej obniża motywację do podejmo-
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wania reform o dużym zasięgu. Jak zauważa Bertola (2008), na rynku pra-
cy ścierają się interesy różnych grup społecznych, co oznacza, że podjęciu 
reform rynku pracy towarzyszy zazwyczaj wiele dylematów politycznych 
i społecznych. Wobec obserwowanych niedoskonałości rynków, reformy 
rynku pracy nie mogą być w praktyce optymalne w sensie Pareta (Duval, 
Elmeskov 2006), co znacznie utrudnia ich przeprowadzenie. W rzeczywi-
stości działania, których celami są zwiększenie poziomu dochodów z pra-
cy i ich stabilizacja w czasie, prowadzą zazwyczaj do ograniczenia za-
trudnienia i produktywności pracy.

Warto jednak podkreślić, że reformy rynku pracy mogą mieć podstawowe 
znaczenie dla zmniejszenia przestrzennych różnic między stopami za-
trudnienia i aktywności zawodowej, omówionych w pierwszym rozdzia-
le. Za wprowadzeniem reform strukturalnych przemawiają konieczność 
zwiększania konkurencyjności gospodarek oraz poprawy ich adaptacyj-
ności do asymetrycznych szoków. Zgodnie z argumentacją użytą w po-
przednich częściach rozdziału ograniczenie kosztów transakcyjnych 
i ryzyka kursowego powinno sprzyjać konkurencji na rynku produktów 
i ograniczać wielkość rent monopolistycznych.

Z perspektywy teoretycznej efekty te na skutek wzrostu mobilności czyn-
ników produkcji zwiększają elastyczność popytu na pracę (por. OECD 
2007; Boeri 2008). Taka obserwacja ma dwie konsekwencje. Po pierwsze, 
jeżeli utworzeniu unii walutowej towarzyszyć będzie większe ryzyko wy-
stępowania szoków makroekonomicznych (jak zaznaczali krytycy idei 
utworzenia strefy euro), wzrośnie także zmienność zatrudnienia i wyna-
grodzeń w czasie. Po drugie, większa elastyczność popytu na pracę wzglę-
dem jej kosztów oznacza, że transfery od zatrudnionych do bezrobotnych 
(w postaci wyższego zasiłku, subsydiów dla niepracujących finansowa-
nych podatkiem od wynagrodzeń itp.) prowadzić będą do silniejszego 
spadku zatrudnienia w porównaniu ze scenariuszem bez integracji. Na tej 
podstawie można oczekiwać, że budowie strefy euro towarzyszyć będzie 
próba zmiany uwarunkowań instytucjonalnych rynku pracy w celu mi-
nimalizacji ewentualnych negatywnych kosztów integracji (Agell 2002).

Wyniki badań prezentowane w literaturze przedmiotu nie dostarczają 
jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, czy integracja monetarna stano-
wiła dotąd wystarczający bodziec do wprowadzenia reform. Analizy em-
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piryczne (Duval, Elmeskov 2006) wskazują, że po 1993 r. w krajach strefy 
euro podejmowano głębsze reformy zwiększające elastyczność rynku pra-
cy niż w pozostałych krajach OECD, choć mogło to także wynikać z więk-
szej potrzeby przeprowadzenia takich reform właśnie w tej grupie krajów. 
Jednocześnie już po wprowadzeniu wspólnej waluty w krajach strefy euro 
nastąpiło istotne spowolnienie tempa deregulacji rynków.

Doświadczenia krajów strefy euro z reformami rynku pracy w ciągu ostat-
nich 15 lat wskazują na niewielki postęp w reformowaniu tzw. trudnych 
obszarów, w przypadku których występuje silny opór społeczny (por. Du-
val, Elmeskov 2006). W szczególności dotyczy to ochrony zatrudnienia, 
czasu pracy i zasiłków dla bezrobotnych. Możliwości identyfikacji pod-
stawowych bodźców do przeprowadzenia reform strukturalnych oraz ich 
barier są ograniczone dostępnością danych. Wydaje się, że podstawowym 
czynnikiem stymulującym wprowadzenie reform rynku pracy są epizody 
wysokiego bezrobocia. Nie bez znaczenia jest tu także równowaga fiskal-
na, stwarzająca wiele możliwości wykorzystania środków na rekompen-
saty dla grup społecznych najbardziej dotkniętych przez reformy.

Na podstawie przytaczanych powyżej wyników nie można stwierdzić, że 
wspólna waluta przyczyniła się do spowolnienia reform strukturalnych. Gdy-
by jednak w późniejszym okresie taką tendencję dało się zaobserwować, byłby 
to istotny argument za wprowadzeniem przynajmniej częściowej koordynacji 
polityki pracy w ramach strefy euro. Dotychczasowy brak takiej koordynacji 
tłumaczyć można przede wszystkim tym, że kraje członkowskie UGW cha-
rakteryzują się różnymi warunkami początkowymi i tym samym różnymi 
potrzebami i strukturalnymi uwarunkowaniami rynku pracy. Z tego wzglę-
du nawet podobne reformy mogą wywoływać zupełnie inne skutki dla poda-
ży pracy i popytu na nią w poszczególnych krajach.

 6. podsumoWanie

Ze względu na ograniczony horyzont czasowy doświadczenia gospodarek 
strefy euro umożliwiają ocenę wpływu integracji monetarnej na rynek 
pracy w krótkim i, do pewnego stopnia, średnim okresie. Analiza długo-
okresowej zależności między wprowadzeniem wspólnej waluty a rezyg-
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nacją z autonomicznej polityki monetarnej pozostaje w dużej mierze 
w sferze spekulacji.

Na podstawie powyższych rozważań można wskazać cztery grupy proce-
sów towarzyszących integracji monetarnej w podziale według skutków, 
jakie mają dla rynku pracy:
1) procesy jednoznacznie korzystne w krótkim okresie,
2) procesy niekorzystne w krótkim okresie,
3)  procesy, których średniookresowe skutki są niejednoznaczne (mogą być 

zarówno korzystne, jak i niekorzystne) i zależą od specyfiki gospodarki 
przystępującej do strefy euro,

4)  procesy, których wpływ na rynek pracy jest nieznany z powodu ograni-
czonego okresu badawczego.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć eliminację kosztów transakcyjnych 
i ryzyka kursowego. Stanowić one będą jednorazowy impuls prowa-
dzący do redukcji bezrobocia i wzrostu zatrudnienia. Czynnikiem, 
który jednoznacznie negatywnie wpłynie na rynek pracy w krótkim 
okresie, będzie konwersja cen, sprzyjająca spekulacjom i niepewności 
co do poziomu cen w gospodarce.

Z wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii wszystkie kraje członkowskie Unii 
Europejskiej zobowiązane są do przystąpienia do strefy euro po spełnie-
niu kryteriów konwergencji. W rezultacie uzasadnione wydaje się przy-
puszczenie, że o przyjęcie do unii walutowej ubiegać się będą gospodarki 
odznaczające się względnie niskim poziomem produktu per capita i więk-
szym ryzykiem makroekonomicznym. W tym przypadku dodatni wpływ 
integracji monetarnej odczuwalny będzie dzięki redukcji stóp procento-
wych i importowi stabilności makroekonomicznej. Jednocześnie właśnie 
ta grupa krajów narażona jest na koszty związane z pogorszeniem konku-
rencyjności gospodarki w wyniku zamykania luki produktywnościowej 
przez kanał realnej aprecjacji. Skala oddziaływania integracji monetarnej 
przez kanał stóp procentowych, ryzyka makroekonomicznego oraz real-
nego kursu walutowego będzie zależeć od tempa konwergencji gospoda-
rek i poziomu ich rozwoju w chwili przystąpienia do strefy euro.

Dotychczasowe próby oceny ryzyka związane z występowaniem asyme-
trycznych szoków makroekonomicznych w unii walutowej oraz prze-
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strzennego zróżnicowania mechanizmów transmisji impulsów monetar-
nych nie dają jednoznacznych rezultatów. Wydaje się, że główną 
przyczyną rozbieżności prezentowanych w literaturze przedmiotu jest 
zbyt krótki okres obserwacji tych procesów. Występują także inne trudno-
ści metodologiczne, związane z oddzieleniem skutków przyjęcia euro od 
pozostałych konsekwencji integracji gospodarczej.

Problematyczna jest także zależność między integracją monetarną 
a skłonnością do wprowadzenia strukturalnych reform rynku pracy, 
mających na celu podniesienie ogólnego poziomu zatrudnienia i aktyw-
ności zawodowej oraz poprawę adaptacyjności gospodarki do zewnętrz-
nych szoków.
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 1. WproWadzenie

Powstanie w 1999 r. Unii Gospodarczej i Walutowej (strefy euro) wpłynę-
ło na szybki rozwój oraz intensyfikację integracji rynku skarbowych pa-
pierów wartościowych.

Skarbowe papiery wartościowe – SPW (Treasury securities) są przede 
wszystkim instrumentami finansowania potrzeb pożyczkowych bu-
dżetu państwa (borrowing requirements). Potrzeby pożyczkowe wyni-
kają głównie z: występującego w danym roku deficytu budżetowego, 
konieczności spłaty wcześniej zaciągniętego długu Skarbu Państwa 
(tzw. refinansowanie lub rolowanie długu) oraz zarządzania płynnoś-
cią na rachunku budżetowym. Skarbowe papiery wartościowe stano-
wią zatem jedno z podstawowych narzędzi części polityki budżetowej 
– zarządzania długiem Skarbu Państwa (government debt manage-
ment). Jej podstawowym celem jest zapewnienie finansowania budże-
tu państwa, przez dobór takich instrumentów, które pozwolą osiągnąć 
możliwie najniższe koszty obsługi zadłużenia w długim okresie przy 
przyjętych ograniczeniach dotyczących różnego rodzaju ryzyka, głów-

Rynek skarbowych papierów 
wartościowych w strefie euro

dr KaMiLLa MarCHeWKa-BarTKoWiaK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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nie ryzyka rynkowego stopy procentowej i kursu walutowego (IMF, 
The World Bank 2001).

Z emisją skarbowych papierów wartościowych (SPW) mogą się także wią-
zać inne cele makroekonomiczne, np. konieczność dofinansowania pań-
stwowego systemu emerytalnego1 czy wsparcie rozwoju innych krajo-
wych segmentów dłużnych papierów wartościowych (np. segmentu 
papierów komercyjnych) dzięki zapewnieniu tzw. benchmarku (podsta-
wa wyceny, oceny ryzyka, płynności rynku itp.).

Skarbowe papiery wartościowe to także instrument bezpiecznego inwe-
stowania ze względu na zerowe ryzyko kredytowe na krajowym rynku 
finansowym, warunkowane niskim prawdopodobieństwem niewypła-
calności budżetu państwa. To również najważniejszy rodzaj zabezpie-
czenia operacji banku centralnego oraz dominujący instrument rezerw 
walutowych.

W strefie euro oraz całej Unii Europejskiej skarbowe papiery wartościowe 
są również podstawą weryfikacji jednego z pięciu kryteriów spójności 
(konwergencji), dotyczącego długoterminowej stopy procentowej2.

 2.  inTegraCja rynKu sKarBoWyCH papieróW 
wartościowych w strefie euro

Ze względu na zdecentralizowaną politykę budżetową w strefie euro (zob. 
Oręziak 2008) każde państwo członkowskie opracowuje własną strategię 
zarządzania długiem Skarbu Państwa. Tym samym samodzielnie decydu-
je o wielkości i zasadach emisji oraz mechanizmie funkcjonowania krajo-
wego rynku skarbowych papierów wartościowych. Z drugiej jednak stro-
ny nominowanie w jednej walucie wszystkich papierów wartościowych 
emitowanych na rynku finansowym strefy euro oraz jednolita stopa refe-
rencyjna rynku pieniężnego wyznaczana przez EBC wpływają na to, że 
w celu zapewnienia finansowania budżetu państwa poszczególne krajo-

1 W Polsce jest to dofinansowanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych administrowanego 
przez ZUS.
2 Kryterium to opiera się na stopie dochodowości 10-letnich obligacji skarbowych.
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we emisje SPW muszą być koordynowane z emisjami innych państw 
członkowskich. Podstawową przesłanką rozwoju rynku skarbowych pa-
pierów wartościowych strefy euro, od początku jego powstania, był zatem 
systematyczny wzrost konkurencji między emitentami rządowymi.

Od początku wprowadzenia wspólnej waluty nastąpiły istotne zmiany na 
rynku SPW, które rozpoczęły proces jego integracji. Należy do nich zali-
czyć przede wszystkim wyeliminowanie ryzyka kursowego, harmoniza-
cję konwencji rynkowych dotyczących konstrukcji papierów dłużnych, 
zmiany w opodatkowaniu dochodów z tytułu inwestycji w skarbowe pa-
piery wartościowe oraz obniżenie premii za ryzyko kredytowe na między-
narodowym rynku finansowym.

Odzwierciedleniem najważniejszych przemian w powyższym zakresie 
jest między innymi spłaszczenie (patrz wykres 1) oraz zmniejszenie róż-
nic (spread)3 pomiędzy stopami dochodowości obligacji skarbowych emi-
towanych przez poszczególne państwa strefy euro.

O dodatkowych premiach za ryzyko wymaganych przez podmioty inwe-
stujące w skarbowe papiery wartościowe emitowane w poszczególnych 
krajach strefy euro decydują przede wszystkim (Danmarks Nationalbank 
2006, s. 127–131):

•  ryzyko kredytowe (mierzone tzw. ratingiem suwerena), uzależnione 
przede wszystkim od wysokości deficytu budżetowego, długu publicz-
nego oraz bazy podatkowej danego kraju;

•  poziom płynności warunkowany przez wielkość, dostępność oraz po-
ziom obrotów na rynku skarbowym; stopień płynności tego segmentu 
oddziałuje bowiem na możliwości szybkiego zakupu i sprzedaży skar-
bowych papierów wartościowych oraz stabilność ich cen.

W ramach realizacji zadań unijnych dotyczących integracji rynku skarbo-
wych papierów wartościowych strefy euro w 2000 r. powstał specjalny ra-
port tzw. Grupy Giovanniniego, utworzonej w 1996 r. przy Komisji Europej-
skiej w obrębie Podkomitetu ds. Rynków Obligacji i Bonów Skarbowych UE 
(EC 2000a). W dokumencie tym wskazano etapy koordynacji działań emi-

3 Bazą dla oceny odchyleń (spread) dochodowości 10-letnich obligacji skarbowych jest stopa 
obligacji rządu niemieckiego.
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tentów rządowych, jak też inicjatywy na szczeblu wspólnotowym, mające 
na celu ograniczenie ryzyka kredytowego i płynności, szczególnie w odnie-
sieniu do rynku SPW mniejszych państw członkowskich (tabela 1).

Według wspomnianego raportu pełna integracja omawianego segmen-
tu rynku finansowego miałaby dotyczyć przede wszystkim emisji 
wspólnej obligacji instytucji rządowych państw członkowskich strefy 
euro oraz powołania unijnej instytucji pożyczkowej mającej uprawnie-
nia do emisji tego instrumentu. Dotychczas jednak wskazane w ra-
porcie zaawansowane etapy integracji rynku skarbowych papierów 
wartościowych nie zostały osiągnięte.

W 2004 r. Podkomitet ds. Rynków Obligacji i Bonów Skarbowych UE pod 
kierownictwem Jensa Thomsena (tzw. Grupa Thomsena) otrzymał man-
dat na dalszą koordynację rynku SPW strefy euro oraz całej Unii Europej-
skiej przez zachęcanie do realizacji kolejnych etapów integracji rynku 
oraz poprawę funkcjonowania (EC 2004). Do szczegółowych działań Gru-
py zaliczono:

wykres 1              Dochodowość 10-letnich obligacji skarbowych na rynku 
strefy euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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•  monitorowanie zasad funkcjonowania pierwotnego i wtórnego rynku 
skarbowego krajów członkowskich,

• identyfikację barier integracji tego segmentu rynku,
•  wsparcie instytucji rządowych państw członkowskich w opracowy-

waniu i wprowadzaniu najlepszych praktyk dotyczących rozwoju 
rynku skarbowego,

•  pomoc przy opracowywaniu podstaw zarządzania długiem Skarbu 
Państwa.

etapy charakterystyka

Początkowy etap koordynacji

Zgoda państw członkowskich na:
–  wspólną publikację kalendarza emisji papierów 

skarbowych, 
–  wprowadzenie identycznych kuponów i terminów 

zapadalności instrumentów skarbowych,
–  wspólny system dealerów skarbowych papierów 

wartościowych,
– wspólny system depozytowo-rozliczeniowy.

Zaawansowany etap integracji 
operacyjnej

Stworzenie wspólnego instrumentu dłużnego (obligacji) 
państw członkowskich strefy euro. Każdy z krajów 
gwarantowałby określoną cześć (transzę) instrumentu, 
która stanowiłaby jego indywidualne zobowiązanie.
Stworzenie wspólnego instrumentu państw członkowskich 
strefy euro ze wspólną gwarancją, co oznacza, że każde 
państwo w 100% gwarantowałoby spłatę całości zadłużenia 
z tego tytułu*. 

Zaawansowany etap integracji 
instytucjonalnej

Utworzenie wspólnej instytucji pożyczkowej dla państw 
członkowskich strefy euro, która miałaby uprawnienia do 
emisji unijnych instrumentów skarbowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: EC (2000).
* Propozycja ta była jednak niezgodna z art. 103 Traktatu z Maastricht, który mówi, że 
żaden kraj członkowski nie może być odpowiedzialny za zobowiązania innych państw.

tabela 1   etapy koordynacji rynku skarbowych papierów 
wartościowych w strefie euro 
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Grupa Thomsena ma także obowiązek przekazywania corocznych spra-
wozdań do Komisji Europejskiej w zakresie realizacji zadań. W związku 
z powyższym wszystkie państwa Unii Europejskiej zostały zobowiązane 
do terminowego przesyłania określonych informacji dotyczących krajo-
wego rynku skarbowych papierów wartościowych na rzecz Komisji.

Integracja rynku skarbowych papierów wartościowych strefy euro może 
jednak napotkać kilka ważnych barier.

Pierwszą z nich jest tzw. fragmentyzacja rynku (market fragmentation). 
Powodują ją: indywidualne podejście poszczególnych krajów do planowa-
nia i zaspokajania potrzeb pożyczkowych (szczególnie w przypadku 
gwałtownego wzrostu deficytu budżetowego czy zadłużenia) oraz brak 
jednej krzywej dochodowości obligacji skarbowych nominowanych w eu-
ro (Lieven i in. 2004, s. 35).

Kolejnym problemem może okazać się zbyt wysoki poziom konkurencji ryn-
kowej ze strony inwestorów zagranicznych z obszaru euro. Będzie on nieko-
rzystnie oddziaływać na emitentów ze strefy euro z relatywnie małym krajo-
wym rynkiem SPW (Favero i in. 2000), jak też na nowe państwa członkowskie 
UE, szczególnie w związku z koniecznym wysokim poziomem finansowania 
ich budżetu państwa przez zaciąganie długu rynkowego.

 3.  Zmiany wielkości rynku skarbowych 
papierów wartościowych państw  
strefy euro

Wielkość rynku skarbowych papierów wartościowych strefy euro zależy 
przede wszystkim od zakresu rocznych potrzeb pożyczkowych budżetu 
państwa poszczególnych państw członkowskich. Analizując dane doty-
czące powyższego wskaźnika dla całej UGW, widzimy wyraźny wzrost 
potrzeb w pierwszych kwartałach lat 2003–2008. Można jednak zauwa-
żyć, że spadki zapotrzebowania na finansowanie występujące pod koniec 
każdego roku nie rekompensują w sumie dodatniego wskaźnika potrzeb 
pożyczkowych rządów strefy euro.



228 NARODOWY BANK POLSKI

wykres 2  potrzeby pożyczkowe rządów państw strefy euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego 
(ECB 2005; 2008).
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Powyższe dane wskazują zatem, że coroczne wysokie potrzeby pożyczko-
we wpływają na powiększanie się rynku skarbowych papierów wartoś-
ciowych państw członkowskich strefy euro. Tendencja ta widoczna jest na 
wykresie 3, obrazującym systematyczny wzrost wielkości całego rynku 
publicznych papierów wartościowych w latach 1999–2007, którego naj-
większą część stanowi rynek skarbowych papierów wartościowych4.

Jak wynika z wykresu 4, kraje członkowskie (do 2007 r.) można podzielić 
na trzy główne grupy pod względem udziału ich emisji w rynku skarbo-
wych papierów wartościowych strefy euro:

• grupę największych emitentów – Niemcy, Włochy i Francja,
• grupę średnich emitentów – Grecja, Hiszpania, Belgia, Holandia,
•  grupę małych emitentów – Austria, Portugalia, Finlandia, Luksemburg.

Podział ten stał się podstawą do wprowadzania zmian dostosowawczych 
na rynku skarbowych papierów wartościowych oraz reform zarządzania 

4 W 2007 r. 93,5% publicznych papierów wartościowych stanowiły papiery emitowane przez 
instytucje rządowe (ECB 2007, s. 78).

wykres 4  udział poszczególnych emisji krajowych w rynku spw strefy 
euro

 

Uwaga: brak danych dotyczących Luksemburga ze względu na udział poniżej 1%. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie IGCP (2003, 2005, 2008).
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długiem. Kraje z udziałem szacowanym na poziomie poniżej 5% wobec 
dominujących emisji Niemiec, Włoch i Francji zmuszone zostały do pod-
jęcia szybkich reform związanych ze zwiększeniem dostępu inwestorów 
do rynku SPW i zagwarantowaniem jego wysokiej płynności.

 4.  sTandaryzaCja jaKo CeCHa inTegraCji rynKu 
pierWoTnego sKarBoWyCH papieróW 
wartościowych w strefie euro

Jedną z cech określających zakres integracji rynku skarbowych papierów 
wartościowych w strefie euro jest poziom międzynarodowej standaryza-
cji rozwiązań w zakresie rynku pierwotnego. Standaryzacja (inaczej: 
ujednolicanie) dotyczy w szczególności:
• konstrukcji portfela zadłużenia pod względem instrumentów,
•  technik (metod) emisji skarbowych papierów wartościowych,
•  instytucjonalnych podstaw zarządzania długiem instytucji rządowych,
• dostępu do aukcji emisyjnych.

Od początku utworzenia UGW do 2007 r. dominowały tendencje do emisji 
obligacji:
• długoterminowych,
• o stałym oprocentowaniu,
• nominowanych w euro.

Jak wynika z tabeli 2, średni udział krótkoterminowych bonów skarbowych 
w zadłużeniu instytucji rządowych w 2000 oraz w 2007 r. wzrósł w niewiel-
kim stopniu, niewiele ponad 1%. Dominującym instrumentem zaciągania 
długu pozostaje zatem obligacja długoterminowa. Należy jednak podkreślić, 
że w ostatnich latach coraz częściej wielu emitentów ze strefy euro rozszerza 
zakres finansowania długoterminowego o tzw. ultra bonds, czyli obligacje 
z terminem wykupu od 30 do 50 lat (Marchewka-Bartkowiak 2008b, s. 81).

W latach 1999–2007 średni udział obligacji skarbowych w portfelach za-
dłużenia instytucji rządowych państw strefy euro wyniósł około 87%. 
Tym samym przeciętny okres wykupu zadłużenia (average term to matu-
rity – ATM) utrzymał się na poziomie około 6 lat. Wiele krajów zanotowa-
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ło jednak wysoki wzrost tego wskaźnika w analizowanym okresie. Należy 
do nich m.in. Austria, która w 2006 r. osiągnęła wskaźnik ATM wynoszący 
8 lat wobec 5 lat w 1999 r. (OECD 2008, s. 20).

Jak wynika z wykresu 5, mimo dążenia do wydłużania terminów zapa-
dalności skarbowych papierów wartościowych widoczna jest jednak duża 
wymienność instrumentów krótko- i długoterminowych w zależności od 
poziomu potrzeb pożyczkowych. W omawianym okresie zjawisko to ob-
serwowano szczególnie w latach 2002–2004.

W celu ograniczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka kursowego na ryn-
ku skarbowych papierów wartościowych strefy euro emitowane są głów-
nie obligacje stałoprocentowe w walucie UGW. Ich średni udział w rynku 

tabela 2   udział bonów skarbowych w strukturze portfela spw  
w krajach strefy euro w latach 2000 i 2007 (w %)

kraj 2000 2007

Austria 4,5 0,0

Belgia 11,3 12,3

Finlandia 8,5 11,6

Francja 7,0 8,5

Niemcy 1,6 3,8

Grecja 3,7 0,9

Irlandia 9,0 9,5

Włochy 9,2 10,0

Holandia 4,4 10,5

Portugalia 1,0 10,3

Hiszpania 15,2 10,7

Strefa euro 6,8 8,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD (2008).
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w latach 1999–2007 wynosił około 82%. Wzrost konkurencji wymusza jed-
nak na emitentach coraz szersze wykorzystanie tzw. obligacji realnych, 
czyli papierów o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od wybranych 
wskaźników rynkowych lub indeksowanych w stosunku do określonego 
wskaźnika inflacji – CPI lub HICP (Szczerbak i in. 2008, s. 37).

Standaryzacja dotyczy także metod emisji skarbowych papierów wartoś-
ciowych. W szczególności należy podkreślić zmiany dotyczące wykorzy-
stania przetargów oraz tzw. sprzedaży konsorcyjnej, czyli syndykatu (ta-
bela 3). Najpopularniejsza technika emisji SPW, czyli aukcja, jest 
powszechnie stosowana zarówno w pierwotnej sprzedaży bonów, jak 
i obligacji skarbowych. Przetarg cechuje się bowiem szybkością, niskim 
kosztem organizacji oraz anonimowością inwestorów. Od początku po-
wstania strefy euro widać jednak wzrost zainteresowania drugą z powyż-
szych metod, dającą możliwość bezpośredniego dotarcia do inwestora, 
a przez to większą pewność sprzedaży, w szczególności nowych, specjal-
nych lub emitowanych za granicą serii obligacji (Marchewka-Bartkowiak 
2007, s. 205–206).

wykres 5  struktura spw emitowanych przez kraje strefy euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Banku Centralnego 
(ECB 2008).
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Już w 1999 r. syndykat zastosowało pięć państw, zaliczanych do grupy 
średnich i małych emitentów: Austria, Belgia, Finlandia, Grecja i Portu-
galia. Konieczność wprowadzenia sprzedaży konsorcyjnej, która jednak 
charakteryzuje się wyższymi kosztami organizacji niż aukcja, w ramach 
standardowych emisji obligacji wiązano przede wszystkim z nagłym 
wzrostem konkurencji i kłopotami ze sprzedażą przez powyższych emi-
tentów niektórych serii SPW na rynku strefy euro (Piga 2000, s. 11–16). 
W latach 2004–2007 sprzedaż konsorcyjna była coraz częściej stosowana, 
także przez największych emitentów, jak Francja i Niemcy.

Jednym z głównych rozwiązań wprowadzonych na szczeblu unijnym 
w ramach integracji pierwotnego rynku skarbowych papierów wartościo-
wych są kalendarze emisji SPW wszystkich państw strefy euro oraz pozo-
stałych krajów Unii Europejskiej, publikowane od 2006 r. przez Komisję 

tabela 3   metody aukcji obligacji skarbowych stosowane w krajach 
strefy euro w latach 1999 i 2007

kraj
1999 2007

aukcja syndykat inne aukcja syndykat inne

Austria + + – + + +

Belgia + + – + + +

Finlandia – + – + + +

Francja + – – + + –

Grecja + + – + + +

Hiszpania + – – + + –

Holandia – – + + – –

Irlandia + – + + – +

Luksemburg + – – + + –

Niemcy + – + + + –

Portugalia + + – + – –

Włochy – – – + – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej oraz EFC 
(2000).
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tabela 4   przykład kalendarza emisji spw przez państwa ue  
w październiku 2006 r. 

niedziela

Poniedziałek francja, Polska, holandia

Wtorek Grecja, belgia, Węgry, austria

Środa hiszpania, szwecja, Słowacja, Węgry, Portugalia

Czwartek francja, hiszpania, Szwecja, Węgry

Piątek Wielka Brytania, Malta

sobota

niedziela

Poniedziałek francja, Polska

Wtorek holandia, belgia, Węgry

Środa włochy, Szwecja, Słowacja

Czwartek Węgry

Piątek włochy, Wielka Brytania, Malta

sobota

niedziela

Poniedziałek francja, Polska, holandia

Wtorek Grecja, Węgry

Środa Szwecja, Słowacja, hiszpania, Węgry, portugalia

Czwartek irlandia, francja, hiszpania, Szwecja, Węgry

Piątek Wielka Brytania, Malta

sobota

niedziela

Poniedziałek francja, Polska

Wtorek Węgry, Słowenia

Środa Szwecja

Czwartek włochy, Węgry

Piątek Wielka Brytania, Malta
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Europejską. Działania te mają na celu zwiększenie przejrzystości rynku 
SPW oraz rozszerzenie polityki informacyjnej wobec inwestorów. Umoż-
liwiają także poprawę efektywności planowania i realizację strategii za-
rządzania długiem przez emitentów krajowych oraz koordynację krajo-
wych emisji SPW, zwłaszcza na rynku strefy euro.

Integracja rynku skarbowych papierów wartościowych oraz jednoczesny 
wzrost konkurencji w tym segmencie spowodowały także konieczność 
zwiększenia roli zarządzania ryzykiem portfela zadłużenia oraz szybsze-
go podejmowania decyzji w stale zmieniających się warunkach rynko-
wych. Niezbędne było zatrudnienie specjalistów ze znajomością rynku 
finansowego, usprawnienie mechanizmu funkcjonowania rynku, a także 
odbiurokratyzowanie i odpolitycznienie zarządzania długiem instytucji 
rządowych. Tym celom służyło przejście większości państw strefy euro 
z tzw. instytucjonalnego modelu ministerialnego czy bankowego na mo-
del agencyjny (Marchewka-Bartkowiak 2008a, s. 107–130). Dodatkową 
przyczyną powyższych zmian były uregulowane zasady współpracy mo-
netarnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych w ramach strefy 
euro, odzwierciedlone w rygorystycznych zasadach niezależności naro-
dowych banków centralnych państw członkowskich, zwłaszcza niezależ-
ności finansowej i politycznej.

Konieczność zmian podstaw organizacyjnych i prawnych przez wydzie-
lenie z ministerstwa finansów lub banku centralnego instytucji zarządza-
nia długiem (np. nadanie odrębnego statutu oraz powołanie nowej insty-
tucji – agencji rządowej bądź spółki Skarbu Państwa) już od dłuższego 
czasu postulowano także w opracowaniach MFW oraz Banku Światowe-
go (Currie i in. 2003; IMF, The World Bank 2000). Efektywność tego roz-

sobota

niedziela

Poniedziałek Dania, francja, włochy, Polska

Wtorek belgia, Węgry

Uwaga: nazwy krajów strefy euro zostały wytłuszczone.
Źródło: kalendarze  są publikowane na stronie internetowej KE, http:ec.europe.eu.
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wiązania spowodowała, że od 1999 r. w strefie euro funkcjonuje dziewięć 
tego rodzaju agencji (tabela 5).

W krajach członkowskich UGW wypracowano zatem pewien standard 
instytucjonalny, który szybko zaczął być stosowany na szeroką skalę. 
Model agencyjny zarządzania długiem instytucji rządowych funkcjonu-
je także w Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Reformy instytucjonalne wzo-
rowane na rozwiązaniach stosowanych w krajach „starej” UE wprowa-
dziły również niektóre państwa z Europy Środkowej i Wschodniej, np. 
Słowacja czy Węgry.

Rozpoczęcie w 1999 r. integracji rynku skarbowych papierów wartościo-
wych spowodowało w krajach członkowskich UGW rozpoczęcie radykal-
nej przebudowy systemu pośrednictwa, w szczególności grupy dealerskiej 
(primary dealers). Dealerzy SPW to zwykle banki komercyjne wybierane 
przez emitenta w corocznym konkursie. Do obowiązków dealerów SPW 

tabela 5   instytucjonalne modele zarządzania długiem instytucji 
rządowych w krajach strefy euro

model ministerialny model agencyjny

kraj kraj data powołania

Hiszpania Holandia 1841

Luksemburg Irlandia 1990

Włochy Austria 1993

Portugalia 1996

Belgia 1998

Grecja 1999

Niemcy 2000

Francja 2001

Finlandia* 2002

* W Finlandii Skarb Państwa pełni funkcję agencyjną na rzecz Ministerstwa Finansów.
Źródło: Marchewka-Bartkowiak (2008b, s. 142–147).
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należą przede wszystkim uczestnictwo we wszystkich aukcjach emisji, 
pośrednictwo oraz zapewnienie płynności na rynku wtórnym. W zamian 
za to dealerzy mają wyłączny dostęp do organizowanych przez emitenta 
przetargów oraz wyłączność lub pierwszeństwo w sprzedaży skarbowych 
papierów wartościowych za pośrednictwem syndykatu (EC 2000b).

 tabela 6  Top dealers na rynku skarbowych papierów wartościowych  
w strefie euro

Dealerzy spw

a
us

tr
ia

be
lg

ia

fi
nl

an
di

a

fr
an

cj
a

Gr
ec

ja

hi
sz

pa
ni

a

ho
la

nd
ia

ir
la

nd
ia

n
ie

m
cy

po
rtu

ga
lia

w
ło

ch
y

ABM AMRO

Barclays Bank

BNP Paribas

Calyon

Citigroup

Credit Suiss Securities

Deutsche Bank AG

Dresner Bank AG

Goldman Sachs

HSBC

JP Morgan

Morgan Stanley

Societe Generale

       – bank pełni funkcję dealera SPW w danym kraju
       – bank nie pełni funkcji dealera

Źródło: MTS Group (2007).
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Wzrost konkurencji, będący cechą integrującego się rynku SPW strefy euro, 
spowodował istotne zmiany w tworzeniu grup dealerskich przez poszcze-
gólne kraje oraz podjęcie wspólnych inicjatyw w tym zakresie na szczeblu 
unijnym. Pierwsza grupa przedsięwzięć dotyczyła w szczególności:

•  wprowadzenia prawie we wszystkich krajach członkowskich strefy 
euro grupy dealerów SPW; wyjątek stanowią Niemcy i Luksemburg5;

•  zwiększenia grupy banków zagranicznych pełniących funkcję dealerów 
SPW, w tym banków komercyjnych spoza strefy euro; celem tych zmian 
było głównie zwiększenie wykorzystania sprzedaży konsorcyjnej;

•  specjalizacji dealerów SPW oraz ich podziału na pośredników rynku 
bonów i rynku obligacji skarbowych; rozwiązanie to wprowadziły  
Austria, Hiszpania, Holandia i Portugalia;

•  tworzenia tzw. top dealers przez zwiększenie znaczenia wyboru ban-
ków dealerskich pełniących tę funkcję w innych krajach członkowskich 
strefy euro (tabela 6).

Powyższe zmiany z jednej strony oddziaływały na wzrost konkurencji na 
rynku dealerskim pośrednictwa bankowego, a z drugiej przyczyniły się 
do harmonizacji rozwiązań w tym zakresie na szczeblu unijnym.

W ostatnich latach podjęto kolejne inicjatywy w kierunku integracji po-
średnictwa na rynku SPW, dotyczące szerszego współdziałania instytucji 
pełniących funkcje primary dealers. Pierwszą z nich było powołanie pod 
koniec 2004 r. Europejskiego Zrzeszenia Dealerów SPW (EPDA – Euro-
pean Primary Dealers Association), którego celem jest m.in. rekomendo-
wanie najlepszych praktyk w tym obszarze. Członkami tej organizacji są 
instytucje dealerskie (21 executive members spośród 55 członków), które 
ogólnie można podzielić na cztery grupy (CEPR 2006, s. 31):

• amerykańskie banki inwestycyjne,
• kilka tzw. globalnych banków europejskich,
• europejskie regionalne banki komercyjne,
• krajowe banki, działające na lokalnym rynku.

5 W przypadku Niemiec grupa pośredników uprawnionych do uczestnictwa w aukcjach SPW 
to tzw. instytucje finansowe specjalizujące się w przetargach instrumentów skarbowych.
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Drugą z inicjatyw, podjętą w 2005 r. przez EDPA i Komisję Europejską, 
był raport wprowadzający jednolite zasady udzielania informacji przez 
dealerów na temat ich aktywności na rynku skarbowych papierów war-
tościowych. Opracowane w tym dokumencie formularze informacyjne 
zostały wprowadzone w praktyce od stycznia 2006 r. (EC 2007b).

 5.  HarMonizaCja rynKu WTórnego sKarBoWyCH 
papierów wartościowych  
w strefie euro

Jak wspomniano, podstawowym problemem emitentów skarbowych pa-
pierów wartościowych w strefie euro jest utrzymanie oraz zwiększenie 
płynności tego segmentu rynku. Działania te od początku integracji były 
niezbędne do przyciągnięcia jak największej liczby inwestorów zagra-
nicznych, jak też ograniczenia premii za ryzyko płynności powiększającej 
dochodowość SPW, a tym samym koszty obsługi zadłużenia. Decydujące 
stało się zatem zapewnienie wysokich obrotów na rynku wtórnym SPW 
oraz zwiększenie jego dostępności i przejrzystości.

Jednym z głównych rozwiązań w tym zakresie było wprowadzenie jedno-
litych konwencji rynkowych, obejmujących bazy rozliczeniowe oraz ter-
minowe ujmowane w standardzie roku obliczeniowego (tabela 7). Zgodnie 
z zaleceniem Komisji Europejskiej (EC 1998) w przypadku obligacji skar-
bowych bazą rozliczeniową we wszystkich krajach strefy euro jest T+3, 
a bazą terminową Act/Act. W przypadku bonów skarbowych w bazie ter-
minowej także zastosowano formułę Act/3606. Nie udało się to jednak 
w przypadku terminów rozliczeń, które w czterech krajach nadal są  
odmienne.

6 Baza rozliczeniowa T+3 oznacza, że rozliczenie następuje po trzech dniach roboczych od 
dnia transakcji. Baza terminowa dotyczy inaczej konwencji terminowej naliczania odsetek. 
Act/360 oznacza przyjęcie faktycznej liczby dni w okresie odsetkowym i podzielenie przez 
przyjętą liczbę dni roku kalendarzowego, czyli 360. Act/Act oznacza przyjęcie faktycznej 
liczby dni w okresie odsetkowym i podzielenie przez faktyczną liczbę dni w okresie odset-
kowym. Jeżeli odsetki od kilkuletniej obligacji naliczane są dwa razy w roku, np. co 181, 182 
dni itd., to długość roku może wynieść 362, 364 itd. 
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 tabela 7  konwencje rynkowe dla wtórnego rynku spw w krajach 
strefy euro

kraj

obligacje skarbowe bony skarbowe

baza 
rozliczenia

baza terminowa baza rozliczenia baza terminowa

1998 2007 1998 2007 1998 2007 1998 2007

Austria T+3

T+3

30/360

Act/
Act

T+2
T+2
T+0

Act/360

Act/360

Belgia T+3 30/360 T+2 T+2 Act/365

Grecja T+2
Act/365
30/360

T+3 T+3 30/360

Finlandia T+3 30/360 T+2 T+2 Act/365

Francja T+3 Act/Act T+1 T+1 Act/360

Holandia T+3 30/360 T+2 T+2 Act/360

Hiszpania T+3 Act/365 T+1 T+2 Act/360

Irlandia T+1
Act/365
30/360
Act/Act

T+0
T+1

T+0
T+1

Act/365

Luksemburg T+3 b.d. T+2 – b.d.

Niemcy* T+2 30/360 T+2 T+2 Act/360

Portugalia T+3
30/360
Act/Act

T+2 T+2 Act/365

Włochy T+3 30/360 T+2 T+2 Act/365

* Niemcy – dla wybranych obligacji skarbowych stosuje się także T+2.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej oraz Quarter 
note on the euro-denominated bond markets (ECFIN/C/4(2007)REP50738.
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Kolejnym zadaniem, którego podjęcie należy wiązać z integracją rynku 
SPW w strefie euro, były platformy elektroniczne handlu skarbowymi pa-
pierami wartościowymi. Platformy te są rodzajem zorganizowanego, nie-
zależnego i pozagiełdowego rynku wtórnego (OTC – over-the-counter mar-
ket), stworzonego przede wszystkim dla SPW. System ten opiera się na 
włoskiej technologii MTS (Mercato Telematico dei Titolio di Stato), po raz 
pierwszy zastosowanej w 1988 r. (Marchewka-Bartkowiak 2008b, s. 153).

Od początku utworzenia UGW systematycznie rosła liczba krajowych 
platform MTS7. Nastąpiła także specjalizacja obrotu SPW na oddzielnych 
platformach8, przeznaczonych dla wybranych państw ze strefy euro lub 
Unii Europejskiej (tabela 8). Szczególną rolę miała odegrać platforma  
EuroMTS, która rozpoczęła działalność w 1999 r. i służy do handlu  
obligacjami skarbowymi nominowanymi w euro. Wprowadzenie tak zor-
ganizowanego rynku wtórnego SPW miało przyczynić się do szybkiego 
zwiększenia jego płynności oraz redukcji kosztów transakcyjnych dla  
inwestorów.

Jak wynika z wykresu 6, największą liczbę serii skarbowych papierów 
wartościowych na platformach systemu MTS notowały zazwyczaj Fran-
cja, Włochy, Hiszpania i Niemcy. Należy podkreślić, że minimalna war-
tość emisji obligacji skarbowych na platformach jest relatywnie wysoka 
i wynosi 5 mld euro. Porównując jednak dane z początku i końca okresu 
analizy, trudno zauważyć znaczne zmiany (w szczególności wzrost) obro-
tów w tym segmencie rynku. Barierami rozwoju platform elektronicznych 
w ostatnich latach stały się m.in. limity wejścia na platformę, ogranicze-
nia handlu niestandardowymi SPW, ale także anonimowość, a przez to 
brak bezpośredniego kontaktu inwestora z pośrednikiem.

Podstawą zmian mających na celu zwiększenie konkurencji między 
platformami elektronicznymi, a tym samym wzrost handlu skarbowy-
mi papierami wartościowymi w strefie euro był raport przygotowany 
w 2006 r. przez Komisję Europejską (2006). W dokumencie tym wska-
zano przede wszystkim na problem bezpośredniego powiązania emisji 
7 Krajowe platformy elektroniczne wchodzące w skład MTS Group w strefie euro do 2007 r. 
to: MTS Amsterdam, MTS Austria Market, MTS Belgium, MTS Deutschland, MTS España, 
MTS Finland, MTS France, MTS Greek Market, MTS Ireland, MTS Portugal.
8 Oprócz platform elektronicznych korzystających z technologii włoskiego systemu MTS 
działają także inne platformy, np. Brokertec czy Tradeweb.
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SPW z konkretnymi platformami elektronicznymi oraz wprowadzanie 
obowiązku informacyjnego dla dealerów SPW, dotyczącego dwustron-
nego kwotowania (podawania średnich cen kupna i sprzedaży) na wy-

 tabela 8  platformy elektroniczne handlu spw zorganizowane  
w ramach systemu mts Group

nazwa platformy charakterystyka

MTS

Lokalne (krajowe) platformy elektroniczne, których 

właścicielem lub zarządzającym są MTS S.p.A. 

(bezpośrednio), krajowe banki dealerskie lub (i) władze 

centralne bądź bank centralny.

EuroMTS

Europejska platforma handlu obligacjami skarbowymi 

wprowadzona w 1999 r. Minimalną jednostką obrotu jest 

wartość obligacji w wysokości 5 mld euro. Uczestnikami 

są kraje strefy euro oraz Dania.

NewEuroMTS
Działająca od maja 2004 r. platforma obrotu obligacjami 

skarbowymi nowych państw członkowskich UE.

EuroMTS Treasury bills
Platforma obrotu bonami skarbowymi. Uczestnikami są 

Francja, Niemcy Włochy, Hiszpania.

EuroMTS Linkers Market
Platforma obrotu obligacjami indeksowanymi. 

Uczestnikami są Francja, Niemcy, Grecja i Włochy.

EuroGlobal MTS

Platforma handlu obligacjami skarbowymi nominowanymi 

w euro państw spoza UE. Uczestnikami są Chorwacja, 

Brazylia, Chiny, Afryka Płn., Turcja, Wenezuela i Meksyk.

Źródło: dane MTS Group.
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branej odgórnie platformie. W ten sposób sami emitenci SPW w wyni-
ku monopolizacji emisji i obrotu na danej platformie ograniczali 
konkurencję na rynku wtórnym własnych instrumentów.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej decyzja dotycząca wyboru 
platformy elektronicznej, na której podawane będą bieżące zmiany cen 
SPW, obecnie nie jest narzucana przez emitenta (instytucję zarządzającą 
długiem), ale leży w gestii samych dealerów.

 6. poDsumowanie

Integracja rynku skarbowych papierów wartościowych przejawiała się 
przede wszystkim systematycznym wprowadzaniem jednolitych, stan-
dardowych rozwiązań dotyczących zarówno portfela zadłużenia, organi-
zacji emisji i pośrednictwa, zmiany podstaw instytucjonalnych zarządza-
nia długiem oraz konwencji rynkowych i obrotu na rynku wtórnym.

wykres 6  liczba serii spw notowanych na platformach mts według 
rodzaju emitenta

Źródło: opracowanie własne na podstawie: MTS Group (2007).
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Standaryzacja połączona z przejrzystością, a także przewidywalnością 
zamierzeń emitentów rządowych w strefie euro ma również duże znacze-
nie dla prowadzonej w UGW wspólnej polityki pieniężnej Europejskiego 
Banku Centralnego.

Pełna integracja – tzn. stworzenie jednej obligacji skarbowej strefy euro 
oraz unijnej instytucji pożyczkowej – pozostaje jednak zadaniem na przy-
szłość. Koncepcja wspólnotowego papieru skarbowego nominowanego 
w euro miała być odpowiedzią na wysoki globalny status amerykańskich 
obligacji skarbowych. Zwracano także uwagę, że w związku z wprowa-
dzeniem silnej dyscypliny budżetowej w krajach strefy euro należy się 
liczyć z systematycznym kurczeniem się krajowych segmentów skarbo-
wych papierów wartościowych (Wilsowijk, de Haan 2005, s. 20).

Idea realizacji zaawansowanych etapów integracji rynku SPW jest nadal 
aktualna, szczególnie w sytuacji kryzysu finansowego i zapowiedzi doty-
czących konieczności stworzenia ponadnarodowych funduszy stabiliza-
cyjnych czy antykryzysowych w strefie euro lub całej UE.

Większość inicjatyw podjętych po 1999 r. była odpowiedzią na wzrost 
konkurencji na wspólnotowym rynku finansowym, szczególnie w seg-
mencie skarbowym. Zmiany i przeprowadzone reformy miały przyczynić 
się do zwiększenia zainteresowania inwestorów ofertą indywidualnych 
emitentów. Zwiększając płynność i przejrzystości rynku, dążono także do 
obniżenia kosztów oraz ryzyka obsługi zadłużenia instytucji rządowych.

Należy także dodać, że niewątpliwie wysoki poziom konkurencji na ryn-
ku skarbowych papierów wartościowych w strefie euro jest istotnym wy-
zwaniem dla państw Unii Europejskiej, szczególnie z Europy Środkowo- 
-Wschodniej. Powinny one zatem w jak największym stopniu dostosować 
się do omówionych powyżej standardów, jeszcze przed ostateczną  
integracją walutową.
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1. WPROWADZENIE

Początkowo poza obszarem Eurolandu pozostały cztery kraje spośród tzw. 
starych państw członkowskich (Dania, Szwecja, Grecja, Wielka Brytania). 
W 2001 r. do UWG przystąpiła Grecja. Z piętnastu „starych państw człon-
kowskich” Unii Europejskiej trzy kraje nadal pozostają poza obszarem 
euro. Każdy z nich jest krajem stosunkowo wysoko rozwiniętym gospo-
darczo w porównaniu z innymi państwami Unii. Ich pozostanie poza 
UGW niewątpliwie miało duży wpływ na procesy integracyjne w Europie 
Zachodniej. Zachowanie narodowych walut ma dla tych krajów wiele 
skutków w sferze politycznej, gospodarczej, jak również społecznej. Inte-
resujące jest poznanie motywów nieprzystąpienia tych krajów do Unii 
Gospodarczej i Walutowej.

Czy warto być poza Unią 
Monetarną – studium przypadku 
Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji

AgNIEsZkA kRólIkOWskA
asystent 
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Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
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 2. WIElkA BRytANIA

Wielka Brytania przez stulecia wolała być obserwatorem niż aktywnym 
uczestnikiem wydarzeń na kontynencie. Z tego powodu propozycje zastą-
pienia funta wspólną walutą, rezygnacji z suwerenności w polityce mone-
tarnej oraz utraty wielu istotnych narzędzi polityki ekonomicznej na rzecz 
Wspólnoty spotkały się z negatywną reakcją zarówno społeczeństwa, jak 
i elit rządzących. Rządząca w tym czasie Partia Konserwatywna była 
przeciwna tak daleko idącej integracji.

W tym okresie dominował pogląd, iż Wielka Brytania należy do krajów, 
które są bardzo przywiązane do swej suwerenności, i obawiano się, że 
wspólna waluta nieodwracalnie wciągnie ją w proces wymagający dal-
szych ustępstw w polityce gospodarczej i podatkowej. 

Ze strony rządu sytuacja zmieniła się po objęciu władzy przez Partię Pra-
cy i objęciu stanowiska premiera przez Tony’ego Blaira. Od 1997 r. zaczęły 
pojawiać się pierwsze pozytywne wypowiedzi polityków dotyczące ewen-
tualnego przystąpienia do UGW. W październiku 1997 r. G. Brown, ów-
czesny brytyjski Minister Skarbu oznajmił, że Wielka Brytania nie przy-
stąpi do UGW w 1999 r. Obecnie politycy twierdzą, że Zjednoczone 
Królestwo przyjmie wspólną walutę, jednak ewentualny termin nie został 
dotąd podany, a referendum ogólnonarodowe wciąż jest odkładane. Sytu-
acji nie poprawiły przegrane referenda w Szwecji oraz Danii.

Zarówno Wielka Brytania, jak i Dania pozostały poza UGW na mocy przy-
znanego im prawa wyboru – klauzuli opt-out. Sytuacja tych państw jest 
jednak odmienna.

Wielkiej Brytanii dotyczył Protokół nr 11, dołączony do Traktatu  
z Maastricht1. Zgodnie z jego zapisami Wielka Brytania nie przejdzie do 
kolejnego etapu, dopóki rząd i parlament brytyjski nie podejmą decyzji 
o przystąpieniu do UGW (Nowak-Far 2001, s. 329). Na mocy regulacji za-
wartych w Protokole Wielka Brytania miała przed 1 stycznia 1999 r. po-
wiadomić Radę o chęci uczestnictwa w unii walutowej. W przeciwnym 
razie kraj ten nie byłby zobowiązany do przyjęcia wspólnej waluty.
1 Protocol on certain provisions related to the United Kingdom, Official Journal  
of the European Communities, C 191, 29 July 1992.



252 NARODOWY BANK POLSKI

Nieprzystąpienie Wielkiej Brytanii do UGW wiąże się z kilkoma konse-
kwencjami prawnymi dla tego kraju. Przede wszystkim ma ona prawo 
prowadzenia własnej, autonomicznej polityki pieniężnej, będącej w gestii 
Banku Anglii. Zjednoczone Królestwo zostało zwolnione z uczestnictwa 
w procedurze nieodwołalnego usztywnienia kursów walutowych prowa-
dzącej do wprowadzenia euro, a także z jednolitej polityki pieniężnej 
i kursowej formułowanej w ramach Europejskiego Systemu Banków Cen-
tralnych (Nowak-Far 2001).

Wielka Brytania nie została zwolniona z obowiązku wpłaty udziału do 
kapitału EBC (na pokrycie kosztów operacyjnych). W tym zakresie kraj 
ten jest traktowany jak każde inne państwo objęte regulacją szczególną.

Jak już wspomniano, stosunek elit rządzących do euro zmienił się w 1997 r. 
po dojściu do władzy Partii Pracy kierowanej przez T. Blaira. Kontrower-
sje, jakie wzbudza ta kwestia, nie są wynikiem istniejących podziałów 
politycznych. Przeciwnie, podziały na tym tle przebiegają w poprzek par-
tii i grup społecznych. Partia Pracy w dalszej perspektywie opowiada się 
za przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UGW i zastanawia się raczej „kie-
dy” niż „czy”. Partia Konserwatywna jest programowo przeciwna UGW, 
jednak jest w niej grupa wpływowych polityków, którzy reprezentują zde-
cydowanie proeuropejską orientację (Zagrobelny 1999).

Euro oznacza w dużej mierze integrację polityczną i rezygnację z części 
niezależności państwowej. Wielka Brytania należy do krajów, które są 
bardzo przywiązane do swej suwerenności, i obawia się, że wspólna wa-
luta nieodwracalnie zaangażuje kraj w proces wymagający dalszych 
ustępstw w polityce zarówno gospodarczej, jak i podatkowej. Ponadto 
funt szterling jest przez większą część społeczeństwa postrzegany jako 
symbol suwerenności narodowej. Jest to istotny element, który jest jak na 
razie trudny do zaakceptowania przez Brytyjczyków, co stało się ostatecz-
nie przesłanką opowiedzenia się za pozostaniem poza strefą euro.

Brytyjczycy są uważani za naród o największej nieznajomości spraw 
związanych z integracją europejską. W sondażach oceniają, że czują bar-
dzo słabą więź z Europą bądź wcale jej nie odczuwają – aż 57% respon-
dentów, największy odsetek takich odpowiedzi wśród pytanych obywate-
li krajów UE (European Commission 2001, s. 10). Sami oceniają, że mają 
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bardzo małą wiedzę na temat ugrupowania. Zaskakujące wyniki dał son-
daż przeprowadzony wśród Brytyjczyków przez instytut ICM na zlecenie 
tamtejszego MSZ pod koniec 2001 r. („Rzeczpospolita” 2001). Mimo że 
Wielka Brytania przystąpiła do ugrupowania już w 1973 r., co czwarty 
Brytyjczyk nie wiedział, że jego kraj jest członkiem UE, natomiast co pią-
ty uważał, że Polska była już wtedy pełnoprawnym członkiem Unii. Co 
trzeci ankietowany wśród członków Wspólnoty wymieniał Norwegię, 
a co piętnasty Stany Zjednoczone. Tak dużą niewiedzą nie cechuje się ża-
den inny kraj Unii. Wyniki tych badań wskazują, że duży odsetek prze-
ciwników wprowadzenia euro w Wielkiej Brytanii może wynikać ze złe-
go poinformowania społeczeństwa na temat integracji europejskiej.

Premier T. Blair deklarował chęć przystąpienia kraju do strefy euro, jed-
nak na ostateczną decyzję wpłynął fakt, że opinia publiczna nie chciała 
zaakceptować wspólnej waluty w miejsce funta. Jedynym sposobem 
było przekonanie społeczeństwa. Badania opinii publicznej przeprowa-
dzone w styczniu 2002 r. pokazały, że tylko 18% Brytyjczyków chciało 
jak najszybszego przyjęcia euro, 34% było za wprowadzeniem euro „je-
śli i kiedy warunki gospodarcze będą korzystne dla Wielkiej Brytanii”. 

wykres 1	 	Poparcie	Brytyjczyków	dla	euro	(styczeń	2002	r.)

Źródło: Reed (2002).
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Zdecydowanie przeciwko wprowadzeniu euro w miejsce funta szterlin-
ga było 46% respondentów (Reed 2002).

Za przyjęciem wspólnej waluty opowiedzieli się zwłaszcza przedstawi-
ciele wielkiego kapitału. Przeciwny unii walutowej był głównie mały 
i średni biznes. Nie ulega wątpliwości, że gorącym zwolennikiem przyję-
cia euro było londyńskie centrum finansowe – City, ze względu na obawę 
przed marginalizacją jego roli na rynku europejskim.

2.1. MOtyWy gOsPODARcZE

W 1997 r. z wypowiedzi polityków brytyjskich wynikało, że mimo podję-
cia decyzji o nieprzystąpieniu do trzeciego etapu budowy UGW kraj ten 
ma zamiar przyjąć wspólną walutę maksymalnie w ciągu 5 lat (The great 
Euro soap opera, 1997). Sądzono, że rząd jest ostrożny w sprawie przystą-
pienia do UGW, gdyż obawia się politycznych komplikacji wczesnego 
wprowadzenia euro. Głównym powodem było bardzo małe poparcie dla 
euro wśród społeczeństwa, elit politycznych i gospodarczych. Premier 
T. Blair zdawał sobie sprawę, że idea euro zostałaby odrzucona w referen-
dum narodowym.

W związku z tym zaczęto mówić o ekonomicznych aspektach przyjęcia 
wspólnej waluty, o tzw. pięciu testach dla gospodarki brytyjskiej, będą-
cych podstawą ewentualnego podjęcia decyzji o przyjęciu euro. Były to: 
korelacja cyklu koniunkturalnego Wielkiej Brytanii z cyklem Europy kon-
tynentalnej, elastyczność rynków europejskich w reakcji na szoki ekono-
miczne, wpływ unii monetarnej na inwestycje w Wielkiej Brytanii i na 
sektor usług finansowych oraz wpływ euro na poziom zatrudnienia i wzrost 
gospodarczy w Anglii.

Po pierwsze, brano pod uwagę dużą rozbieżność między brytyjskim i kon-
tynentalnym cyklem koniunkturalnym.

Z wykresu 3 wynika, że gospodarka Wielkiej Brytanii jest stosunkowo 
słabo skorelowana z cyklem koniunkturalnym Niemiec. W 1997 r. Wielka 
Brytania znajdowała się na samej górze swojego cyklu koniunkturalnego, 
podczas gdy gospodarki największych państw Europy kontynentalnej 
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były dopiero w fazie poprawiania się koniunktury. W rezultacie w tym 
okresie krótkookresowe stopy procentowe w Wielkiej Brytanii były na po-
ziomie 7,25%, natomiast na kontynencie około 3,3%. Brak synchronizacji 
cykli koniunkturalnych jest istotny, gdyż skutkiem integracji walutowej 
jest rezygnacja przez państwo z narzędzi polityki makroekonomicznej 
(w ramach polityki pieniężnej) pozwalających reagować na szoki makroe-
konomiczne. W przypadku wystąpienia szoku decyzja o wykorzystaniu 
narzędzi makroekonomicznych jest podejmowana już nie na szczeblu da-
nego państwa, ale na szczeblu ponadnarodowym, przez organ, któremu 
przekazano taką kompetencję.

Przyłączenie się Wielkiej Brytanii do strefy euro miałoby liczne konse-
kwencje dla tego kraju. Po pierwsze – Wielka Brytania utraci możliwość 
ustalania krajowych stóp procentowych, przyjmując jako obowiązujące 
krótkoterminowe stopy procentowe ustalane przez bank centralny UGW. 
Dodatkowo Wielka Brytania straci możliwość zmiany kursu walutowego 
w stosunku do innych krajów uczestniczących w strefie euro. W przypad-
ku Wielkiej Brytanii miało to większe znaczenie, ponieważ – jak wspo-
mniano – cykl koniunkturalny tego kraju wykazuje stosunkowo słabą 

wykres 2	 	Korelacja	z	cyklem	koniunkturalnym	w	latach	1980-1996

Źródło: „The Economist” (2007).
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synchronizację z cyklem koniunkturalnym większości państw Europy 
kontynentalnej.

Gospodarka brytyjska cechuje się wyższym poziomem zadłużenia gospo-
darstw domowych niż średnio w UE. Jest to kolejny argument przeciwko 
silnemu zacieśnianiu integracji i rezygnacji z suwerenności ekonomicz-
nej. Wynika to z faktu, że suwerenność określania stóp procentowych, 
wpływająca na koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych przez społeczeń-
stwo, jest dla Brytyjczyków istotnym czynnikiem przemawiającym prze-
ciwko przystąpieniu do unii walutowej.

Istotnym argumentem przeciwko wspólnej walucie jest polityka podatko-
wa Wielkiej Brytanii. Wprawdzie przyjęcie wspólnej waluty wiąże się je-
dynie z przeniesieniem na szczebel ponadnarodowy kompetencji z zakre-
su polityki pieniężnej, jednak kwestie budżetowe są szczególnie istotne 
w kontekście kryteriów konwergencji. Pojawiają się opinie, że dla równo-
wagi powinna być prowadzona również jednolita polityka budżetowa (sze-
rzej: Szeląg 2003). Większość krajów europejskich zadecydowała, że korzy-
ści z istnienia Unii rekompensują zrzeczenie się dużej władzy narodowej 
w dziedzinie makroekonomii. Niemcy i Francja mocno akcentują potrzebę 
harmonizacji polityki podatkowej. Z kolei Wielka Brytania jest dotychczas 
zdecydowanie temu przeciwna z różnych względów. Przede wszystkim 
poziom podatków jest tu dużo niższy niż w innych krajach Unii. Harmo-
nizacja podatków oznaczałaby dla Wielkiej Brytanii ich wzrost oraz zmia-
nę struktury, co jest nie do zaakceptowania (Zagrobelny 1999). Kapitał 
preferuje kraje o niższej stopie podatkowej i dlatego rząd brytyjski obawia 
się zmniejszenia konkurencyjności brytyjskiej gospodarki.

2.2.	PersPeKtywy	PrzystąPienia	DO	UGw

Czy Wielka Brytania może przystąpić do strefy euro? Oczywiście, że 
tak. Mimo że nie spełniła wcześniej jednego z kryteriów ustanowione-
go w Maastricht, była i jest w znacznie lepszej sytuacji ekonomicznej 
niż część krajów, w których euro już funkcjonuje. Pytanie brzmi, czy 
powinna przyjąć wspólną walutę. Czy w ogóle możliwe jest funkcjono-
wanie w dłuższym okresie Wielkiej Brytanii poza Eurolandem? Czy 
kraj o tak ogromnym potencjale gospodarczym i z atutem w postaci 
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centrum finansowego – City of London – przyjmie wspólną walutę, czy 
pozostanie przy funcie? Zarówno zwolennicy zastąpienia funta przez 
euro, jak i przeciwnicy integracji walutowej mają wiele mocnych argu-
mentów. Za przystąpieniem do obszaru o wspólnej walucie przema-
wiają w tym kontekście przede wszystkim rezygnacja z kosztów trans-
akcyjnych oraz fakt, że podmioty funkcjonują praktycznie na tym 
samym rynku finansowym. Przeciwnicy wprowadzenia euro twierdzą 
natomiast, że możliwość prowadzenia autonomicznej polityki pienięż-
nej pozwala na stworzenie atrakcyjniejszych niż w UGW warunków 
do inwestycji zagranicznych.

Wielka Brytania obawia się izolacji w przypadku nieprzystąpienia do ob-
szaru euro (Hulsman 2001). Wiele dyskusji wzbudziły wyniki referendum 
przeprowadzonego we wrześniu 2000 r. w Danii (Osborn 2000) oraz 
szwedzkiego referendum z 2003 r. Przedmiotem kontrowersji było przede 
wszystkim negatywne nastawienie społeczeństwa do wspólnej waluty. 
Zastanawiano się, czy jest to wynikiem słabego rozpropagowania zalet 
przyjęcia euro, czy też przeciwnie – społeczeństwo jest bardzo świadome 
kosztów, jakie będzie należało ponieść. Należy jednak podkreślić, że po-
zostanie Wielkiej Brytanii poza strefą wspólnej waluty jest i będzie waż-
nym sygnałem dla innych państw, które muszą podjęć decyzję o przystąpie-
niu do strefy euro.

 3. sZWEcjA

Szwecja przystąpiła do Unii Europejskiej dopiero w 1995 r., najpóźniej 
spośród omawianych trzech państw. W przeciwieństwie do Wielkiej Bry-
tanii i Danii nie miała określonego w Traktacie z Maastricht prawa opt- 
-out. Podstawą objęcia Szwecji regulacją szczególną była decyzja Rady 
podjęta na podstawie art. 109j Traktatu o UE (obecnie art. 121). Stwier-
dzała ona, że szczególna regulacja znajduje w tym przypadku zastosowa-
nie z powodu niezakwalifikowania państwa do uczestnictwa w trzecim 
etapie UGW.

O objęciu Szwecji regulacją szczególną przesądziło jednak nie tyle nie-
spełnienie wszystkich kryteriów konwergencji, ile brak woli politycznej 
państwa do ich wypełnienia.
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W literaturze pojawiały się ironiczne wypowiedzi, że Rada, znając negatyw-
ne nastawienie Szwecji do uczestnictwa w UGW, z ulgą przyjęła niespełnie-
nie przez ten kraj wymogu dostosowania prawodawstwa odnoszącego się do 
banku centralnego oraz warunku dwuletniego uczestnictwa w mechanizmie 
kursowym Europejskiego Systemu Walutowego (Nowak-Far 2001, s. 335).

Podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii negatywne stanowisko rzą-
du wobec euro wynikało przede wszystkim z niechęci społeczeństwa do 
pogłębiania integracji w ramach UE. Już w 1995 r., gdy Szwecja przystąpi-
ła do ugrupowania, zwolenników tej decyzji było niewiele więcej niż jej 
przeciwników. W 1998 r. Rada Europejska w raporcie dotyczącym speł-
nienia kryteriów konwergencji oraz kwalifikacji krajów do trzeciego etapu 
UGW oceniła również wskaźniki Szwecji.

3.1. sZWEcjA A kRytERIA Z MAAstRIcht

W raporcie o konwergencji przygotowanym w 1998 r. Komisja Europejska 
stwierdziła, że Szwecja spełnia trzy kryteria określone w Traktacie  
z Maastricht – dotyczące poziomu inflacji, stabilności budżetowej oraz wy-
sokości stóp procentowych. Ponieważ Szwecja nie uczestniczyła w ESW, 
nie zostało spełnione kryterium dotyczące kursu walutowego. Dodatkowo 
uznano, że prawo szwedzkie nie jest zgodne z Traktatem o WE oraz Statu-
tem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (Gromek 2000). Jednakże 
choć Szwecja nie uczestniczyła w ERM, to ze względu na silne ukierunko-
wanie polityki pieniężnej i walutowej Banku Szwecji na stabilizację kursu 
korony wobec walut UE warunek ten był faktycznie spełniony.

Szwecja spełniła kryterium inflacyjne i utrzymała niski poziom inflacji 
– znacznie poniżej wielkości referencyjnej 2,8%. Średni poziom inflacji 
w marcu 2000 r. w ujęciu dwunastomiesięcznym wyniósł tylko 0,8%. Od 
lutego 1999 r. Szwecja jest jednym z trzech krajów o najniższym poziomie 
inflacji w UE (Gromek 2000).

Szwecja spełniła również kryterium dotyczące sytuacji budżetowej. Zre-
dukowała deficyt budżetowy kształtujący się na poziomie 11,9% PKB 
w 1993 r. W latach 1998–1999 osiągnięto nadwyżkę budżetową 1,9% PKB. 
Dług publiczny, który w 1994 r. wyniósł 77,7% PKB, systematycznie się 
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zmniejszał, do poziomu 65,5% w 1999 r. W marcu 2000 r. średni poziom 
długookresowych stóp procentowych wyniósł 5,4%.

3.2.	PersPeKtywy	wejścia	DO	UGw

Dla przyszłego uczestnictwa Szwecji w UGW duże znaczenie ma wola po-
lityczna. Jej brak przesądza o pozostaniu tego kraju poza obszarem euro.

Jednocześnie na mocy Traktatu Akcesyjnego z 1994 r. Szwecja jest zobli-
gowana do przyjęcia wspólnej waluty. W dniu 14 września 2003 r. w Szwe-
cji przeprowadzono referendum narodowe w tej kwestii. Nastąpiło to 
krótko po tragicznej śmierci minister Anny Lindh, która była zwolennicz-
ką przystąpienia do UGW. Jednak wbrew oczekiwaniom, że wpłynie to na 
wyniki referendum, Szwedzi opowiedzieli się przeciwko rezygnacji 
z własnej waluty.

Wynik szwedzkiego referendum znaczenie ostudził zapał duńskich euroen-
tuzjastów. Najważniejsze jest jednak polityczne znaczenie tego referendum. 
Urealniło ono obawy przed wystąpieniem dysproporcji w dalszej integracji 
w Europie. Ponadto późniejsze decyzje Danii i Wielkiej Brytanii niewątpli-
wie zostały zdeterminowane obawą, że odrzucenie przez nie euro w ewen-
tualnym referendum na kilka kolejnych lat opóźni przystąpienie do UGW.

Szwecja i Dania prawdopodobnie nadal będą się przyglądać, jak funkcjo-
nuje Euroland. Rząd będzie analizował, jak kształtują się polityka mone-
tarna oraz polityka fiskalna poszczególnych krajów, zwłaszcza w ramach 
Paktu Stabilności i Wzrostu. Istotnymi argumentami będą współpraca 
państw w tym zakresie, jak również rozwój rynku pracy i oddziaływanie 
na niego w warunkach unii monetarnej. Stanowisko Wielkiej Brytanii 
jest bardzo istotne zarówno dla Szwecji, jak i dla Danii. Oba te kraje są 
silnie powiązane politycznie i gospodarczo. Dlatego jeśli jeden zdecyduje 
się przystąpić do obszaru euro, w drugim wzrośnie presja na elity poli-
tyczne, by podjęły ostateczną decyzję. Obecnie największym problemem 
jest negatywne nastawienie opinii publicznej do integracji walutowej za-
równo w Szwecji, jak i w Danii. Elity rządzące obawiają się odpowiedzial-
ności politycznej w postaci utraty elektoratu w konsekwencji podjęcia 
decyzji o wprowadzeniu euro.
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Mimo że Szwecja nie spełniła wszystkich kryteriów przyjęcia wspólnej 
waluty, uważa się, że jedną z podstawowych przyczyn pozostania kraju 
poza strefą euro jest brak poparcia ze strony społeczeństwa. Nastawienie 
Szwedów do euro uległo zdecydowanemu pogorszeniu po referendum 
przeprowadzonym w 2000 r. w Danii, co zostało zakomunikowane jedno-
znacznie podczas szwedzkiego referendum w 2003 r.

 4. DANIA

Dania jako pierwszy z krajów skandynawskich przystąpiła do Wspólnot 
Europejskich – w 1973 r., wraz z Wielką Brytanią i Irlandią. Mimo to pań-
stwo to pozostawało tradycyjnie wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o zacieśnia-
nie współpracy między krajami kontynentu. Duńczycy zaszokowali 
członków ugrupowania, kategorycznie odrzucając Traktat z Maastricht 
w referendum z 1992 r. oraz przegłosowując ratyfikację Traktatu rok póź-
niej, po przyznaniu Danii opcji opt-out w sprawie unii walutowej.

Mimo że Duńczycy są świadomi korzyści płynących z uczestnictwa 
w unii walutowej, to przekonanie ich do akceptacji euro jest bardzo trud-
nym zadaniem dla rządzących. Podczas gdy rząd, większość decydentów 
politycznych, sektor finansowy, przemysł i handel popierają przyjęcie 
wspólnej waluty, społeczeństwo pozostaje sceptyczne w tej kwestii. We-
dług danych publikowanych w 1998 r. przez Eurobarometr jedynie około 
32% Duńczyków było w tym czasie za wspólną walutą (Barkin, Cox 1998, 
s. 65). Należy jednak podkreślić, że według najnowszych informacji 
poparcie dla euro wzrosło wśród Duńczyków do 52% (Henbest 2008). 
Rząd duński rozważa zorganizowanie kolejnego referendum, jednak do-
świadczenia wskazują, że w niezobowiązującej ankiecie obywatele są 
bardziej przychylni wobec wspólnej waluty, niż podejmując ostateczną 
decyzję.

Bezproblemowe wprowadzenie euro w innych krajach zostało pozytyw-
nie przyjęte przez Duńczyków. Jednakże tak jak w pozostałych omawia-
nych krajach wzrost poparcia społeczeństwa dla euro częściowo wynikał 
z tego, że respondenci nie musieli dokonywać wiążących ich kraj wybo-
rów, lecz jedynie pytano ich o ich ewentualną decyzję dotyczącą wprowa-
dzenia nowej waluty.
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Rząd duński przyjął strategię podobną do brytyjskiej – „poczekamy, zoba-
czymy” (wait-and-see). Jest to rozwiązanie korzystne, gdyż omawiane kra-
je mogą ocenić praktyczne aspekty wprowadzenia euro przez pozostałe 
państwa członkowskie i dzięki temu uniknąć błędów oraz zagrożeń, które 
można dostrzec dopiero po wycofaniu walut narodowych z obiegu. Ta 
wstrzemięźliwość jest pozytywnie postrzegana przez społeczeństwo. Już 
w 1998 r., czyli przed utworzeniem UGW, przedstawiciele rządu duńskie-
go (m.in. Minister Gospodarki Marianne Jelved) twierdzili, że niemożliwe 
będzie przystąpienie Danii do UGW przed 2002 r. Premier Danii Poul 
Schlueter twierdził natomiast, że Dania przystąpi do Eurolandu prawdo-
podobnie w tym samym czasie co Wielka Brytania.

4.1. DANIA A kRytERIA kONWERgENcjI

Dania, podobnie jak Wielka Brytania, uzyskała w Traktacie z Maastricht 
przywilej wstrzymania się z wejściem do Unii Walutowej. Miała powia-
domić Komisję Europejską, czy zamierza uczestniczyć w trzecim stadium 
budowy strefy euro. Mimo że na własne życzenie pozostała poza ugrupo-
waniem, warto prześledzić, jak kształtowały się referencyjne wskaźniki 
konwergencji Danii od 1992 r., tj. od ustanowienia kryteriów w Traktacie 
o Unii Europejskiej.

Interesujący jest fakt, że Dania jako jeden z niewielu krajów Unii była 
najbliższa spełnienia kryteriów z Maastricht. W 1997 r. miała nadwyżkę 
budżetową w wysokości 0,7% PKB. Również w kategorii długu publiczne-
go kraj ten był bliski spełnienia kryterium traktatowego (65,1% PKB).

W zakresie zgodności celów banków centralnych z przepisami wspólno-
towymi jedynie cele banku centralnego Danii oceniono jako inaczej sfor-
mułowane niż w Traktacie o UE. Wszystkie pozostałe państwa uzyskały 
tu pozytywną opinię. Cel inflacyjny nie jest głównym celem banku cen-
tralnego Danii. Zarówno rząd duński, jak i bank centralny tego państwa 
ogłosiły, że Dania będzie uczestniczyć w ERM II, co było tylko niewielką 
zmianą w stosunku do ówczesnego członkostwa Danii w ERM.



262 NARODOWY BANK POLSKI

4.2.		Prawne	asPeKty	szczeGólnej	reGUlacji	
OBejmUjącej	Danię

Protokół nr 12 załączony do Traktatu o UE dotyczył uczestnictwa Danii 
w trzecim etapie budowy unii walutowej2. Klauzula opt-out została przy-
znana Duńczykom po odrzuceniu przez nich Traktatu z Maastricht w re-
ferendum z 2 czerwca 1992 r. Dopiero w drugim referendum, po uwzględ-
nieniu w Traktacie Protokołu dotyczącego duńskiego udziału w UGW, 
Duńczycy przyjęli Traktat. Na tej podstawie przyznano Danii prawo do 
zdecydowania o jej ewentualnym uczestnictwie w strefie euro. W mo-
mencie nieprzesłania Radzie decyzji o przystąpieniu do UGW Dania auto-
matycznie została objęta prawem derogacji – regulacją szczególną3. 
Wszystkie przepisy Traktatu oraz Statutu ESBC i EBC odnoszące się do 
derogacji mają zastosowanie do Danii (Nowak-Far 2001, s. 333).

4.3.	DUńsKie	referenDUm	DOtyczące	Przyjęcia	eUrO

W dniu 28 września 2000 r. w Danii przeprowadzono referendum w spra-
wie przystąpienia do obszaru euro. W referendum wzięło udział 87% 
uprawnionych do głosowania. Za wprowadzeniem wspólnej waluty opo-
wiedziało się 47% spośród głosujących obywateli, a przeciwko wprowa-
dzeniu euro było aż 53% głosujących.

Wyniki referendum spowodowały dyskusję w całej Europie Zachodniej, 
zwłaszcza w państwach, które nie wprowadziły wspólnej waluty. Duń-
skie władze podkreślały, że 53% wypowiedzi negatywnych nie przekreśla 
szans na poparcie euro w przyszłości, zwłaszcza w porównaniu z szaco-
waną na około 70% grupą oponentów w Wielkiej Brytanii. Regularnie po-
jawiają się głosy, że należy podjąć starania o członkostwo, ale przede 
wszystkim uświadomić społeczeństwu, jakie korzyści mogą płynąć 
z uczestnictwa w UGW.

2 Protocol on certain provisions related to Denmark, Official Journal of the European 
Communities, C 191, 29 July 1992.
3 Derogacja jest to bezterminowe wyłączenie państwa członkowskiego z obowiązku 
wypełniania części (specjalnie wynegocjowanej) zobowiązań płynących z prawa 
wspólnotowego.
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Dania do dzisiaj nie zdecydowała o ewentualnym uczestnictwie w Euro-
landzie. Decyzja taka będzie jednak wymagała potwierdzenia w ogólno-
narodowym referendum, a wnioskując z badań opinii publicznej, jego 
wynik byłby po raz kolejny negatywny dla wspólnej waluty. Szansę na 
dialog społeczny osłabił ponadto wynik referendum szwedzkiego 
z 2003 r.

Duńska konstytucja wprowadza stosunkowo łatwe warunki przeprowa-
dzenia referendum w sprawach istotnych dla państwa (np. przyjęcie 
wspólnej waluty)4. Dlatego praktycznie niemożliwe jest ominięcie w pro-
cedurze decyzyjnej dotyczącej UGW głosu społeczeństwa, zwłaszcza że 
euro nadal ma tak wielu przeciwników.

4.4.	PersPeKtywy	PrzystąPienia	Danii	DO	UGw

Podobnie jak inne omawiane kraje Dania pozostała poza unią walutową 
z własnej woli. Szanse na przystąpienie do UGW są tu odmienne niż 
w pozostałych krajach poza Eurolandem.

Kwestia uczestnictwa Danii w UGW zależy głównie od przekonania spo-
łeczeństwa do wspólnej waluty, gdyż wola polityczna istnieje. Dania ma 
oficjalną klauzulę nieprzystąpienia do UGW przyznaną jej na mocy Trak-
tatu o UE. Oznacza to, że konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego  
referendum.

W najbliższym czasie nie należy się spodziewać takiego referendum, gdyż 
poparcie Duńczyków dla wspólnej waluty jest nadal niewielkie. Od kilku 
lat rząd duński przywiązuje dużą wagę do informowania społeczeństwa 
na temat korzyści płynących z wprowadzenia euro. W ostatnim czasie 
premier duński zadeklarował, że w sierpniu 2008 r. zdecyduje o ewentu-
alnym powtórzeniu referendum w sprawie przystąpienia Danii do obsza-
ru euro (Henbest 2008). Podjęcie ostatecznej decyzji zależy od wyników 
analizy raportu Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, które-
go publikację przewidziano na koniec czerwca 2008 r. Raport ocenia m.in. 
konsekwencje pozostania Danii poza obszarem euro.

4 Wymagana jest stosunkowo mała liczba głosów, by skierować do Prezydenta wniosek 
o zarządzenie ogólnonarodowego referendum.
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 5. PERsPEktyWy

Celem opracowania było ukazanie przyczyn pozostania poza obszarem 
euro aż trzech z piętnastu tzw. starych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Każdy z tych krajów praktycznie spełnił wszystkie wymogi doty-
czące członkostwa w UGW. Wśród przyczyn odrzucenia euro bezspornie 
przeważały motywy polityczne, wywołane negatywnym stosunkiem spo-
łeczeństwa do unii walutowej. Obawa przed poniesieniem kosztów poli-
tycznych przeważyła nad możliwymi korzyściami ekonomicznymi wyni-
kającymi z wprowadzenia euro.

W długim okresie pozostanie któregoś z omawianych państw poza Euro-
landem będzie się wiązało ze zbyt dużymi kosztami. Posiadanie waluty, 
która niewątpliwie jest konkurencyjna w stosunku do dolara amerykań-
skiego jako waluta międzynarodowa, powinno być głównym argumentem 
dla Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. Obecnie ich waluty narodowe nie 
mają większego znaczenia w gospodarce światowej. Poza tym ich gospo-
darki są już zbyt mocno powiązane z gospodarkami pozostałych krajów 
Unii Europejskiej, aby zaryzykować pozostanie poza UGW.

W przypadku Danii decydujący głos należy do społeczeństwa. Dopóki 
Duńczycy nie przekonają się do euro, dopóty kraj ten pozostanie poza 
Unią Gospodarczą i Walutową. Podczas kampanii prowadzonej przed re-
ferendum w 2000 r. podkreślano korzyści ekonomiczne z przyjęcia euro. 
Nie skupiono się jednak na objaśnieniu społeczeństwu, że UGW nie ozna-
cza rezygnacji z suwerenności państwowej. W przypadku tego państwa 
przeważają polityczne motywy pozostania poza obszarem o wspólnej  
walucie.

W Wielkiej Brytanii jedno jest pewne – rząd nie rozpisze referendum 
w sprawie przystąpienia państwa do Eurolandu, dopóki nie będzie pe-
wien wygranej. Nie może zignorować głosu społeczeństwa, które nadal 
opowiada się przeciwko rezygnacji z funta szterlinga.

Szwecja obserwuje sytuację w Wielkiej Brytanii i Danii. Rząd Szwecji de-
klaruje, że jeśli Zjednoczone Królestwo pozostanie poza Eurolandem, 
Szwecja również nie zdecyduje się na rezygnację z narodowej waluty.
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Charakterystyczne jest, że wszystkie „stare” kraje członkowskie znajdują-
ce się poza Eurolandem nie mają sprecyzowanego kalendarium przyjęcia 
wspólnej waluty. Pozostanie poza strefą euro w długim okresie może się 
wiązać ze zbyt dużymi kosztami. Strategia „poczekamy, zobaczymy”, 
przyjęta przez te kraje, nie może być traktowana jako długookresowa. Na-
leży podkreślić, że dla tych trzech państw ewentualne uczestnictwo 
w UGW wiąże się zarówno z korzyściami, jak i kosztami. Jednocześnie 
jednak doświadczenia i sytuacja tych krajów są odmienne niż w „nowych” 
państwach członkowskich. Skutki rezygnacji z własnej waluty przez bo-
gate państwa są inne niż w przypadku krajów, które przystąpiły do UE 
w 2004 r. i później.
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 1. Studium przypadku goSpodarki niemieckiej

1.1.  zaryS hiStorii reform walutowych  
w niemczech do 1990 r.

Historia integracji monetarnej Niemiec sięga początków XIX w. 8 czerwca 
1815 r. utworzono Związek Niemiecki, grupujący 35 niezależnych poli-
tycznie księstw i 4 wolne miasta niemieckie�. Na tym obszarze było w obie-
gu ponad 300 różnych srebrnych oraz wiele złotych monet o odmiennej 
nazwie, wyglądzie, wadze i wartości. Pieniądz papierowy nie odgrywał 
wtedy istotnej roli i był używany jedynie w około 10% transakcji.

W północnych Niemczech posługiwano się przeważnie talarami, w połu-
dniowych zaś głównie guldenami. Złote guldeny były np. w użyciu jako 
środek płatniczy w Dolnej Saksonii, natomiast srebrne grosze i fenigi 
w Prusach (Zank 1997).

� http://de.wikipedia.org/wiki//deutscher_bund/.
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Tak duża liczba różnych monet w obiegu i odmienne systemy walutowe 
w Związku Niemieckim powodowały wiele utrudnień w wymianie han-
dlowej, np. niepewność związaną ze zmiennością kursów przeliczenio-
wych. W 1834 r. w celu ułatwienia wzajemnej wymiany utworzono unię 
celną (Zollverein), która objęła kraje Związku Niemieckiego wraz z Prusa-
mi. Po zniesieniu ceł wewnętrznych i zharmonizowaniu ceł wobec krajów 
trzecich konwencja krajów unii celnej w 1838 r. w Dreźnie utworzyła jed-
nolity niemiecki obszar walutowy i przyjęła dwie waluty jako obowiązują-
ce w unii: południowoniemieckiego guldena i pruskiego talara. Wymienia-
no je po stałym kursie 1,75 talara za 1 guldena. W latach 1857–1866 do 
obszaru tego należała także Austria, która wprowadziła do niego swoją wa-
lutę. Po przegranej wojnie z Prusami Austria wystąpiła z unii monetarnej.

W 1871 r. po wygranej przez Prusy wojnie z Francją kraje niemieckie zjed-
noczyły się pod ich przewodnictwem. Po utworzeniu państwa niemie-
ckiego w 1875 r. powołano do życia bank centralny Rzeszy (Reichsbank) 
i wprowadzono jednolitą walutę – markę Rzeszy (Reichsmark) na obsza-
rze walutowym Niemiec.

Pierwsza wojna światowa i katastrofalna inflacja w Niemczech na począt-
ku lat 20. XX w. doprowadziły do upadku marki niemieckiej. Wzmocniła 
się dopiero w latach 30., dzięki rosnącej potędze gospodarki niemieckiej.

Po drugiej wojnie światowej w Niemczech podzielonych na strefy okupa-
cyjne: amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką, nastąpiła kolejna 
unifikacja monetarna. W utworzonej z 3 pierwszych stref Trizonii po re-
formie monetarnej w 1948 r. wprowadzono markę niemiecką (Deutsche 
Mark) w miejsce będących w obiegu marek Rzeszy. Wraz z ustanowieniem 
na tym obszarze Republiki Federalnej Niemiec w 1949 r. utworzono bank 
centralny (Bundesbank). Marka niemiecka, której siłę zapewniała polityka 
pieniężna Bundesbanku, była do 2002 r. symbolem stabilności i potęgi go-
spodarczej Niemiec Zachodnich. Doświadczenia unii monetarnej z XIX w. 
i późniejsze bolesne doświadczenia z inflacją z XX w. miały duży wpływ 
na skuteczną i zrównoważoną politykę pieniężną Bundesbanku.

W radzieckiej strefie okupacyjnej po utworzeniu Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej w 1949 r. wprowadzono do obiegu marki NRD (DDR 
Mark).
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Po podpisaniu przez RFN i NRD 18 maja 1990 r. Wstępnego Traktatu 
o Unii Ekonomicznej, Monetarnej i Socjalnej 1 lipca 1990 r. weszła w ży-
cie niemiecka unia monetarna, a marka zachodnioniemiecka stała się je-
dynym środkiem płatniczym na obszarze NRD. 3 października 1990 r. 
nastąpiło zjednoczenie Niemiec. RFN uzyskała pełne uprawnienia do 
prowadzenia polityki monetarnej na terenie byłej NRD, która w zamian 
otrzymała na wiele lat dotacje do budżetu i wsparcie finansowe systemu 
ubezpieczeń społecznych.

Zastąpienie marki wschodnioniemieckiej przez zachodnioniemiecką na-
stąpiło po kursie konwersji 1:1. Po takim kursie przeliczono płace, renty, 
emerytury i czynsze. Obowiązywał on także w przeliczaniu oszczędno-
ści. Jednocześnie ograniczono wysokość wymienianych środków: dla 
osób w wieku 15–59 lat – do 4000 marek NRD na osobę, dla osób star-
szych – do 6000 marek NRD na osobę, a dla osób w wieku poniżej 15 lat 
– do 2000 marek NRD na osobę. Poza opisanymi ograniczeniami kwoto-
wymi kurs wymiany aktywów i zobowiązań dla obywateli NRD wynosił 
2 marki NRD za 1 markę zachodnioniemiecką, a dla nierezydentów  
– 3 marki NRD za 1 markę zachodnioniemiecką.

Dokonana w ciągu kilku miesięcy 1990 r. integracja monetarna wysoko roz-
winiętych Niemiec Zachodnich z mało wydajną i zapóźnioną technologicz-
nie gospodarką NRD zintensyfikowała integrację społeczno-ekonomiczną 
tych obszarów. Przyczyniła się jednak do przyspieszenia inflacji we wschod-
nich landach, gwałtownego wzrostu bezrobocia i upadłości wielu przedsię-
biorstw w skali odpowiadającej procesowi dezindustrializacji. Przedsiębior-
stwa wschodnioniemieckie, w których wydajność pracy w 1993 r. stanowiła 
tylko 1/3 wydajności firm zachodnioniemieckich, nie mogły z nimi skutecz-
nie konkurować. Szczególnie przyczyniły się do tego relatywnie wysokie 
i wciąż rosnące koszty pracy, w wyniku presji, by wyrównywać poziom płac 
w obu częściach Niemiec, i nadmiernej, szacowanej na 450% aprecjacji marki 
wschodnioniemieckiej w stosunku do marki zachodnioniemieckiej (Pente-
cost, Van Poeck 2001, s. 61–63). Kurs wymiany marek w relacji 1:1 przy tak 
dużej różnicy pomiędzy wydajnością pracy w RFN i w byłej NRD przyczynił 
się nie tylko do masowego bezrobocia, ale również do odpływu znacznej czę-
ści siły roboczej do Niemiec Zachodnich. Równocześnie z roku na rok rosły 
transfery z budżetu federalnego do wschodnich landów. Było to przedmiotem 
coraz silniejszej krytyki ze strony społeczeństwa niemieckiego.
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Należy podkreślić, że integracja monetarna oraz ekonomiczna Zachod-
nich i Wschodnich Niemiec podporządkowana była politycznej wizji 
zjednoczenia Niemiec realizowanej przez rząd CDU/CSU pod kierowni-
ctwem kanclerza Helmuta Kohla. Przeciwnych jej było wielu ekonomi-
stów niemieckich, sugerujących różne warianty stopniowej integracji mo-
netarnej dostosowanej do procesu konwergencji realnej w gospodarce 
wschodnioniemieckiej. Proponowano m.in. ustanowienie zarządu walutą 
(currency board) z ustaleniem kursu parytetowego marki wschodnionie-
mieckiej do zachodnioniemieckiej, zastosowanie w okresie przejściowym 
płynnego kursu obu walut w ograniczonym paśmie wahań lub system pa-
ralelnych walut. Wskazywano, że gospodarka NRD nie spełnia kryteriów 
optymalnego obszaru walutowego i jest podatna na szoki asymetryczne 
w przypadku jednorazowej operacji wprowadzenia marki zachodnionie-
mieckiej na całym obszarze NRD. W rezultacie wystąpiło tam wysokie 
bezrobocie, mimo odpływu znacznej części siły roboczej do Niemiec  
Zachodnich.

1.2.  polityka niemiec w Sprawach integracji 
walutowej do 2002 r.

1.2.1. od konferencji w hadze do traktatu z maastricht

Proces integracji walutowej w Europie Zachodniej po II wojnie światowej 
ukształtowany został przez układ z Bretton Woods, zawarty w 1944 r. 
przez większość rozwiniętych państw kapitalistycznych. Sygnatariusze 
i zarazem członkowie powołanego Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego zobowiązali się do stabilizacji kursów swych walut według pary-
tetu określonego w relacji do złota i dolara amerykańskiego, w którym 
odbywały się rozliczenia sald ich bilansów płatniczych. System ten nie 
mógł w kolejnych latach sprostać coraz większym potrzebom rozliczeń 
wielostronnego handlu w warunkach braku wymienialności walut i nie-
doborów rezerw walutowych w państwach Europy Zachodniej. W 1950 r. 
powołały one do życia Europejską Unię Płatniczą (European Payment 
Union) do prowadzenia wzajemnych rozliczeń. W 1958 r. zastąpił ją Euro-
pejski Układ Monetarny – European Monetary Agrement (Nowak-Far 
2006, s. 1–123).
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Jako początek kolejnego etapu pogłębiania integracji monetarnej Europy 
można przyjąć konferencję przywódców państw Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej w grudniu 1969 r. w Hadze. Starły się wtedy dwie koncepcje 
integracji monetarnej zawarte w planach francuskiego ministra finansów 
Raymonda Barre’a i niemieckiego ministra finansów Karla Schillera. Stano-
wisko francuskie sprowadzało się do możliwie szybkiego powołania do ży-
cia unii gospodarczej i walutowej, w niemieckim zaś kładziono nacisk na 
uprzednie utworzenie systemu koordynacji polityki gospodarczej zapew-
niającej osiągnięcie niskich poziomów inflacji, deficytu i długu państwo-
wego oraz zbieżności gospodarek jako warunek dalszej integracji monetar-
nej. Rozbieżność stanowisk wynikała ze sprzecznych koncepcji rozwoju: 
Francja i związane z nią Belgia i Luksemburg miały w latach 60. duże defi-
cyty bilansu płatniczego i wysoką inflację, z kolei Niemcy i Holandia miały 
nadwyżki w obrotach bieżących oraz niską inflację i obawiały się destabili-
zacji ze strony swych partnerów gospodarczych. Ostatecznie zgodzono się 
w Hadze, że powstanie Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)2, ale proces 
ten będzie rozłożony na etapy. Opracowanie projektu zlecono premierowi 
Luksemburga Pierre’owi Wernerowi. Wprowadzeniu w życie Planu Werne-
ra z 1970 r.3, zakładającego trzyetapową budowę UGW do 1980 r., w tym 
ścisłą koordynację polityki kursowej i utworzenie węża walutowego oraz 
ostateczne przejście do wspólnej waluty europejskiej, sprzyjał ówczesny so-
cjaldemokratyczny rząd niemiecki pod kierownictwem kanclerza Willy’ego 
Brandta. Pełnej realizacji tego planu (udało się tylko utworzyć węża waluto-
wego) stanęły na przeszkodzie okoliczności zewnętrzne, głównie kryzys 
naftowy i finansowy w latach 1973–1975 w rezultacie wojny izraelsko-arab-
skiej oraz w latach 1979–1982 w związku z rewolucją w Iranie.

O trwałym zaangażowaniu Niemiec w kontynuację w latach 70. budowy 
infrastruktury instytucjonalnej UGW i stabilizację wahań kursowych  

2  Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) stanowi kolejny etap pogłębionej integracji. Po 
utworzeniu wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz stabilizacji kursów walutowych 
pojawiła się potrzeba wprowadzenia wspólnej waluty. Po jej wprowadzeniu ujednolicono 
politykę pieniężną i zwiększono koordynację polityki gospodarczej oraz zintensyfikowano 
współpracę państw członkowskich UE w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów, 
usług i kapitału.
3 Plan ministra finansów Luksemburga Pierre Wernera, znany jako Raport Wernera. Jego 
opracowanie zleciła Rada EWG w 1970 r., jednak został przez nią odrzucony. W latach 
70. stał się podstawą do podjęcia wielu decyzji przygotowujących powstanie UGW, np. 
w sprawie wprowadzenia ECU i pomocy finansowej stabilizującej wahania kursowe (por. 
także Stahl 1999, s. 18).
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europejskich walut świadczy inicjatywa kanclerza Helmuta Schmidta 
i prezydenta Francji Valery’ego Giscarda d’Estaing podczas szczytu Rady 
Europejskiej w Bremie w 1978 r. Utworzono wówczas Europejski System 
Walutowy (EMS), zastępujący europejskiego węża walutowego4.

W ramach Europejskiego Systemu Walutowego I wprowadzono europej-
ską jednostkę przeliczeniową ECU (European Currency Unit), opartą na 
koszyku walut, celem ustalenia wobec niej podstawowych kursów walut 
narodowych, mechanizm kursowy (Exchange Rate Mechanizm I  
– ERM I), będący kontynuacją węża walutowego i zobowiązujący banki 
centralne do utrzymywania dopuszczalnego przedziału wahań początko-
wo ±2,25, a w 1992 r. ±15%, oraz mechanizm kredytowy (interwencyjny) 
służący do stabilizacji wahań kursowych.

Stopniowa poprawa światowej koniunktury w latach 80. i 90. oraz zainte-
resowanie kolejnych państw europejskich stabilizacją kursów waluto-
wych doprowadziły w kwietniu 1996 r. do powstania drugiej wersji Euro-
pejskiego Systemu Walutowego II (EMS II), w tym również mechanizmu 
kursowego (ERM II)�, po 18 latach od utworzenia EMS I. EMS II został 
utworzony dla państw, które jeszcze nie spełniały warunków, by zgodnie 
z planem przyjąć euro w 1999 r. ERM II jako instrument EMS II miał im 
pomóc w stabilizacji kursowej umożliwiającej wejście do strefy euro.

Przygotowanie niemieckiego projektu Unii Gospodarczej i Walutowej 
w 1990 r. zbiegło się z procesem zjednoczenia Niemiec, który w części 
krajów europejskich wywoływał obawy (szczególnie we Francji) przed 
nadmierną dominacją przyszłych zjednoczonych Niemiec. Francja naci-
skała na przyspieszenie integracji monetarnej, dopatrując się w szybkim 
zjednoczeniu Niemiec zagrożeń dla stabilności, i chciała opóźniać proces 

4 Europejski wąż walutowy utworzony 24.04.1972 r. wraz z Europejskim Funduszem Współ-
pracy Walutowej powstał w wyniku realizacji Planu Wernera. Od 1.01.1979 r. stał się inte-
gralną częścią Europejskiego Systemu Walutowego (EMS – European Monetary System). 
� Exchange Rate Mechanizm II – ERM II był kontynuacją ERM I. Wyodrębniono trzy grupy 
państw niebędących członkami UGW – państwa nienależące dotychczas do EMS, aspiru-
jące i wstrzymujące się. Określono też zasady polityki kursowej do czasu wprowadzenia 
euro. Mechanizm Kursowy II (ERM II) (1997), jako część składowa ERM II, określony został 
w Pakcie Stabilności i Wzrostu (1996 Dublin). Przyjęto próg rozbieżności ±15 %. Ustalenia 
te zawarto w umowie EBC z państwami aspirującymi o sposobie funkcjonowania ERM II 
(1998). Miała ona na celu wspieranie konwergencji i stabilności. 1.01.1999 r. euro zastąpiło 
ECU.
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zjednoczeniowy. Kanclerz Kohl, któremu zależało na szybkim zjednocze-
niu Niemiec, zgodził się na przyspieszone negocjacje w sprawach integra-
cji monetarnej. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym jeszcze w 1989 r. 
w liście do ówczesnego prezydenta Francji, François Mitterranda pod-
trzymywał jednak postulat istnienia współzależności między integracją 
monetarną a unią polityczną. Niemcom zależało na tym, aby wobec utraty 
autonomii walutowej i siły reprezentowanej przez markę niemiecką mieć 
wpływ na europejską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w wyniku 
pogłębienia integracji politycznej, m.in. przez włączenie do procesu Wiel-
kiej Brytanii i wzmocnienie uprawnień kompetencyjnych Parlamentu Eu-
ropejskiego. W przemówieniach w tym czasie kanclerz Kohl nie tylko 
podkreślał swą determinację w dążeniu do zjednoczenia obu państw nie-
mieckich, ale również wiązał z tym polityczne zjednoczenie kontynentu 
europejskiego – budowę „europejskiego domu”, w którym w przyszłości 
miała powstać unia monetarna (Frenkler 1998, s. 5).

Problemy z  integracją monetarną i ekonomiczną wschodnich krajów 
związkowych z gospodarką zachodnioniemiecką po zjednoczeniu Nie-
miec w 1990 r. nie opóźniały przygotowań ówczesnego rządu niemieckie-
go do wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty. W tym samym roku 
rząd kanclerza Kohla przyjął Raport Komitetu Delorsa6 z 1989 r. Raport 
został ostatecznie zaakceptowany w 1989 r. na posiedzeniu Rady Mini-
strów Wspólnot Europejskich w Madrycie, która zdecydowała o rozpoczę-
ciu pierwszego etapu tworzenia unii walutowej.

W raporcie tym uwzględniono wiele istotnych założeń Planu Wernera 
sprzed kilkunastu lat. Zawierał on propozycje dotyczące integracji gospo-
darczej, stanowił podstawę do negocjacji warunków Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej w części dotyczącej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz prze-
widywał trzy etapy integracji walutowej, które zostały doprecyzowane 
i ujęte w nowe ramy czasowe:

•  pierwszy etap od 1990 r.:
– zniesienie barier kapitałowych,
– wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej,
– zakończenie budowy jednolitego rynku wewnętrznego,

6 Raport powstał pod kierownictwem Jacquesa Delorsa, ówczesnego przewodniczącego 
Komisji WE.
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•  drugi etap od 1994 r.:
– utworzenie Europejskiego Instytutu Walutowego,
–  wzmocnienie koordynacji polityki pieniężnej i realizacja kryteriów 

konwergencji,
– wyrównywanie poziomu gospodarek narodowych,

•  trzeci etap:
–  całkowita integracja rynków kapitałowych i pieniężnych, w tym 

zniesienie ograniczeń transakcji kapitałowych,
–  powstanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych jako jedy-

nego podmiotu odpowiedzialnego za politykę pieniężną,
–  wymiana ECU na euro (1:1), usztywnienie kursów konwersji walut 

narodowych na euro i wprowadzanie go do obiegu gotówkowego.

1.2.2. stanowisko Niemiec odnośnie do traktatu z Maastricht

Po przyjęciu Raportu Komitetu Delorsa Niemcy zintensyfikowały prace 
nad stanowiskiem w sprawie Traktatu z Maastricht. Prace przyspieszono 
po ukazaniu się w grudniu 1990 r. wstępnej wersji Traktatu, opracowanej 
przez Komisję Europejską. W stanowisku rządu federalnego z 1991 r. 
zwracano uwagę, że unia gospodarcza powinna się opierać na zasadach 
wolnorynkowych, przy czym polityka gospodarcza w poszczególnych 
krajach powinna zmierzać do zachowania niskiego poziomu inflacji i dy-
scypliny budżetowej. Kraje te powinny także prowadzić jednolitą politykę 
pieniężną, mającą na celu stabilność cenową oraz niezależność Europej-
skiego Systemu Banków Centralnych.

Strona niemiecka podkreślała, że w ramach pierwszego etapu Raportu 
Komitetu Delorsa koordynacja polityki gospodarczej powinna dotyczyć 
w szczególności wzmocnienia koordynacji polityki fiskalnej gwarantują-
cej stabilność budżetową państw członkowskich.

Polityczna wizja kanclerza Kohla dotycząca unii politycznej Europy i łą-
czącej ją wspólnej waluty spotkała się początkowo z oporem i scepty- 
cyzmem Bundesbanku oraz Ministerstwa Finansów Republiki Federalnej 
Niemiec. Bundesbank krytycznie odnosił się także do sposobu integracji 
monetarnej byłej NRD i wynikających stąd nadmiernych zobowiązań fi-
nansowych zagrażających stabilności finansowej Niemiec. Obawy  
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Bundesbanku związane z wprowadzeniem euro i utratą wpływu na euro-
pejską politykę pieniężną wiązały się z kolei z wątpliwościami, czy państwa 
członkowskie utrzymają w ryzach inflację na poziomie podobnym jak 
w Niemczech i nie zagrożą stabilności marki. Prowadząc od dziesięcioleci 
stabilną politykę monetarną, Bundesbank nie chciał także się zgodzić na od-
danie Europejskiemu Bankowi Centralnemu swej narodowej polityki pie-
niężnej już na drugim etapie integracji monetarnej. Zwracano także uwagę 
na konieczność zagwarantowania niezależności przyszłego EBC od rządów 
państw członkowskich.

Z kolei Ministerstwo Finansów stawiało warunek, aby wprowadzenie wspól-
nej waluty było poprzedzone reformami strukturalnymi w państwach 
członkowskich, co zagwarantowałoby dyscyplinę budżetową i stabilność 
wahań kursów walutowych oraz ograniczenie zadłużenia publicznego. 
Między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
Niemiec toczył się także spór kompetencyjny, która z tych instytucji miała 
pełnić kierowniczą funkcję w kształtowaniu unii walutowej.

Wobec przedstawionych różnic zdań głównym zadaniem kanclerza Kohla 
stało się doprowadzenie do wypracowania wspólnego stanowiska właści-
wych niemieckich instytucji rządowych i ugrupowań gospodarczych7 
w związku z negocjowanym Traktatem z Maastricht.

W wypracowaniu wspólnego stanowiska niepoślednią rolę odegrali mini-
ster finansów Theo Weigel, prezes Bundesbanku Hans Tietmeyer oraz 
Horst Köhler z Ministerstwa Finansów (jako szef delegacji negocjacyjnej), 
na którego barkach spoczęło powołanie międzyresortowej Grupy Gro-
schera8. Warto dodać, że Horst Köhler został prezydentem Republiki Fede-
ralnej Niemiec na lata 2004–2009.

Po wypracowaniu jednolitego stanowiska udało się doprowadzić do po-
wstania niemieckiej wersji Traktatu z Maastricht. Postulaty niemieckie 
w zakresie ważniejszych założeń polityki gospodarczej były następujące:

7 Wśród nich do najważniejszych ugrupowań opiniotwórczych należały: Federalne Związki 
Banków Niemieckich i Niemieckiego Przemysłu oraz Izby Przemysłowo-Handlowe.
8 W jej skład wchodzili: G. Groscher – przewodniczacy, kierownik Departamentu Walutowe-
go Ministerstwa Finansów, R. Kaiser z Urzędu Kanclerskiego, P. Schlüter z Bundesbanku,  
W. Schönfelder z MSZ, R. Zeppernick z Ministerstwa Gospodarki oraz M. Seidel – ekspert 
prawa unijnego (Marszałek 2007, s. 21).
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•   powstanie EBC – w  proponowanej siedzibie we Frankfurcie nad Menem,
•  swobodna konkurencja cenowa,
•   dyscyplina budżetowa, w tym 3-procentowe limity deficytów budżeto-

wych państw członkowskich wraz z sankcjami za ich przekroczenie,
•   koordynacja polityki ekonomicznej państw członkowskich przez  

ECOFIN9,
•   przejście do drugiego etapu UGW od 1 stycznia 1994 r., w tym zakończe-

nie budowy Jednolitego Rynku Europejskiego, ratyfikacja Traktatu o UE, 
obecność w ESW i postęp w wypełnianiu kryteriów konwergencji,

•   propozycje przekształceń instytucjonalnych, w tym utworzenie Rady 
Prezesów Narodowych Banków Centralnych i powołanie EBC dopiero 
na trzecim etapie, konsultowanie polityki kursu walutowego ECOFIN 
z Radą EBC oraz przejścia do tego etapu dopiero po zbudowaniu stabil-
nej Wspólnoty (Stabilitätsgemeinschaft).

Jedną z głównych przesłanek takiej Wspólnoty było utrzymanie stabilności 
cenowej. Delegacja niemiecka wyraźnie opowiadała się za koniecznością 
dostosowania przez kraje członkowskie ich polityki do wymogów takiej 
wspólnoty. Bez jej stworzenia niemiecka opinia publiczna nie dałaby się 
zapewne przekonać do celowości zastąpienia stabilnej marki przez euro.

W rezultacie w Traktacie o Unii Europejskiej, podpisanym 7 lutego 1992 r. 
przez szefów rządów państw członkowskich WE w Maastricht, zdefiniowano 
Unię Gospodarczą i Walutową i przyjęto trzyetapowy scenariusz jej realiza-
cji zgodny z Raportem Komitetu Delorsa. Głównym celem Traktatu było prze-
kształcenie Wspólnot Europejskich w Unię Europejską. Projektu unii poli-
tycznej nie uchwalono. Niemcy musiały pogodzić się z faktem, że większość 
państw członkowskich, w tym Francja, nie wyraziła zgody na utworzenie 
unii politycznej wraz z powstaniem Unii Gospodarczej i Walutowej. Ozna-
czało to niepowodzenie dotychczas forsowanej przez Niemcy współzależno-
ści między równoczesnym utworzeniem UGW i unii politycznej. Większość 
opinii publicznej w Niemczech była wtedy przeciwna wprowadzeniu euro.

Projekt unii politycznej nie został zrealizowany, jednak zobowiązano się 
prawnie do prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeń-

9 ECOFIN – Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (The Council for Economic and Fi-
nancial Affairs) – organ wspierający Radę UE, grupujący ministrów gospodarki i finansów 
państw UE, centrum koordynacji polityki gospodarczej i konwergencji.
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stwa, rozszerzono zakresy współpracy w wielu dziedzinach oraz wzmoc-
niono rolę Parlamentu Europejskiego, w tym wprowadzono możliwość 
zawetowania decyzji Rady UE. Zgodzono się, że euro – nowa silna waluta 
europejska – ma się opierać na zdrowych gospodarkach państw człon-
kowskich, a warunkiem uczestnictwa w UGW musi być spełnienie nastę-
pujących kryteriów konwergencji10:

•  kryteria zmienne (zależne od parametrów w krajach UE):
–  stopa inflacji nieprzekraczająca więcej niż o 1,5 pkt proc. średniej 

stopy inflacji w trzech krajach UE, w których stopa ta jest najniższa,
–  nominalne długoterminowe stopy procentowe nieprzekraczające 

więcej niż o 2 pkt proc. w trzech krajach UE, w których stopa inflacji 
jest najniższa,

–  dwuletnia stabilność kursowa bez prawa do samodzielnej dewalua-
cji waluty narodowej;

•  kryteria stałe (niezależne od powyższych parametrów):
–  roczny deficyt budżetowy (sektora rządowego i samorządowego) nie 

większy niż 3% PKB,
– ogólne zadłużenie publiczne nie większe niż 60% PKB.

Potwierdzono także utworzenie Europejskiego Systemu Banków Central-
nych (ESBC), odpowiedzialnego za stabilną politykę pieniężną w UE. Dla 
wzmocnienia opisywanych kryteriów przyjęto, że zabroniona jest jaka-
kolwiek forma udzielenia kredytu państwu narodowemu. Uzgodniono, że 
na początku 1998 r. rządy państw członkowskich podejmą decyzję, które 
z nich wejdą do Unii Walutowej w 1999 r., oraz ustalą stałe kursy walut 
narodowych wobec euro.

10 Kryteria te nazywane są również kryteriami zbieżności, kryteriami z Maastricht, mo-
netarnymi lub nominalnymi (w tym kryteria stałe zwane są budżetowymi, fiskalnymi, 
a zmienne – pozabudżetowymi) w odróżnieniu od kryteriów konwergencji strukturalnej, 
które ilustrują dostosowanie się struktury własnej gospodarki do nowoczesnej struktury 
gospodarek partnerów, np. za pomocą wskaźników struktury wytwarzania i wymiany, kon-
kurencyjności, uzbrojenia technicznego, stanu infrastruktury.
Z kolei kryteria konwergencji realnej opisuje się za pomocą takich wskaźników, jak dochód 
narodowy per capita, eksport, konsumpcja, wydajność pracy, nakłady inwestycyjne. Ilustru-
ją one stan sfery realnej w statystyce porównawczej. 
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Na drugim etapie UGW kraje członkowskie aspirujące do strefy euro mu-
siały też dostosować statuty swoich banków centralnych do statutu Euro-
pejskiego Systemu Banków Centralnych, który miał się stać niezależnym 
podmiotem odpowiedzialnym za jednolitą politykę pieniężną.

Trzyetapowy harmonogram realizacji UGW przyjęty zgodnie z propozy-
cjami Komitetu Delorsa w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht do-
czekał się szczegółowego terminarza dopiero w wyniku decyzji podjętych 
na posiedzeniach Rady Europejskiej w grudniu 1995 r. w Madrycie 
i w 1997 r. w Luksemburgu (Barcz i in. 2007, s. 280):

•    Na pierwszym etapie, do końca 1993 r., zakończono budowę jednolitego 
rynku wewnętrznego, zliberalizowano przepływy kapitałowe i ujedno-
licono działanie narodowych instytucji finansowych oraz stworzono 
ramy prawne UGW przez wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej 
z Maastricht.

•    Na drugim etapie, od 1 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 1998 r., utworzono 
Europejski Instytut Walutowy jako zalążek powołanego w 1998 r. Europej-
skiego Banku Centralnego, który zintensyfikował współpracę między ban-
kami centralnymi i przyspieszył przygotowania do wprowadzenia euro. 
Rozpoczęto koordynację polityki gospodarczej w państwach członkow-
skich, w wyniku której nastąpił znaczny postęp konwergencji, w szczegól-
ności w zakresie ograniczenia inflacji i deficytów budżetowych.

•    Na trzecim etapie 1 stycznia 1999 r. powstała UGW, na terenie której po 
nieodwracalnym usztywnieniu wzajemnych kursów walut krajów 
członkowskich wprowadzono wspólną walutę euro, a politykę pienięż-
ną zaczął prowadzić Europejski Bank Centralny. Etap ten kończył się 
formalnie 30 czerwca 2002 r. Do 31 grudnia 2001 r. w obiegu były jesz-
cze waluty narodowe, a od 1 stycznia 2002 r. euro zastąpiło je w obro-
cie gotówkowym w 12 państwach członkowskich UE: Austrii, Belgii, 
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, 
Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

1.2.3.  rola Niemiec w utworzeniu Paktu stabilności i Wzrostu z 1997 r.

Określone w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht zobowiązania 
państw członkowskich do przestrzegania kryteriów konwergencji wymaga-
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ły wzmocnienia i kontroli, szczególnie po zakwalifikowaniu się do trzecie-
go etapu UGW. Istniało niebezpieczeństwo, że niezachowanie dyscypliny 
w przestrzeganiu tych kryteriów mogłoby narazić cały Eurosystem, tj. EBC 
i ESBC, na dodatkowe koszty, w tym podwyżkę stopy procentowej osłabia-
jącą wzrost w UE. O utworzenie Paktu Stabilności i Wzrostu szczególnie 
zabiegały Niemcy, dążąc do wprowadzenia w Europie wspólnoty stabilno-
ści gospodarczej. Jednym z głównych architektów Paktu był ówczesny fe-
deralny minister finansów Theo Weigel, który początkowo zamierzał wpro-
wadzić do uregulowań prawa europejskiego metodę automatycznego 
zobowiązywania się państw do nieprzekraczania własnych deficytów bu-
dżetowych powyżej 3% PKB. Miały to wesprzeć odpowiednią polityką fi-
nansową. Wizji Weigla nie podzielały rządy Niemiec, Francji i Włoch, które 
skoncentrowały się na możliwości wykorzystania przywileju mniejszości 
blokującej w Radzie UE w przypadku nakładania sankcji za złamanie wa-
runków określonych w Pakcie (Marszałek 2007, s. 34). Dodać można, że 
Niemcy i Francja w 1996 r. miały trudności z utrzymaniem dyscypliny 
w zakresie deficytów budżetowych (por. tabela 1). W celu skłonienia 
wszystkich państw członkowskich UE do przestrzegania takiej dyscypliny 
Rada UE w czerwcu 1997 r. w Amsterdamie przyjęła 2 uchwały i 2 rozpo-
rządzenia określane wspólną nazwą Pakt Stabilności i Wzrostu. Uchwały 
te zobowiązywały państwa do osiągnięcia w perspektywie średniotermi-
nowej sytuacji bliskiej równowadze w budżecie bez przekraczania limitu 
3% PKB. W rozporządzeniach w sprawie wzmocnienia nadzoru nad sytua-
cją budżetową i koordynacją polityki gospodarczej oraz w sprawie przy-
spieszenia i wyjaśnienia procedury stosowania nadmiernego deficytu okre-
ślono szereg działań o charakterze prewencyjnym i represyjnym (Oręziak 
2004, s. 60); działania represyjne nie miały dotyczyć państw z derogacją��.

W ramach działań prewencyjnych państwa członkowskie zostały zobo-
wiązane do sporządzania programów stabilizacji, a państwa z derogacją 
do sporządzania programów konwergencji. Określono ich cele (stabilność 
budżetowa, koordynacja polityk), zawartość, terminy, zasady realizacji 
i monitorowania, zalecenia i ostrzeżenia.

��  Nowe kraje członkowskie, w tym Polska, mają status krajów z derogacją (tj. z odroczonym 
członkostwem; część przepisów z Traktatu z Maastricht jeszcze nie obowiązuje) i nie mogą 
korzystać z klauzuli wyłączającej opt-out, która jest tylko przywilejem Danii i Wielkiej Bry-
tanii. Są więc zobowiązane do przyjęcia euro, choć nie jest określone, w jakim czasie. Data 
przystąpienia do ERM II jest ich decyzją polityczną oraz Rady UE, uwarunkowaną trwałym 
spełnieniem kryteriów konwergencji.
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W ramach działań represyjnych określono procedurę nadmiernego defi-
cytu, monitorowanie, zalecenia i ewentualne sankcje w postaci wniesie-
nia depozytu do UGW w wysokości 0,2–0,5% PKB danego kraju. Depo-
zyt ten miał podlegać zwrotowi, gdy deficyt budżetowy spadnie poniżej 
3% PKB.

1.2.4.  programy stabilizacji w niemczech i ich realizacja  
w latach 1998–2002 – dojście do euro

Zgodnie z postanowieniami Paktu Stabilności i  Wzrostu oraz  decyzją 
Rady ECOFIN z maja 1998 r. Niemcy przedłożyły pierwszy Program Stabil-
ności w styczniu 1999 r. Cele gospodarcze były w nim określone reali-
stycznie – kryteria konwergencji zostały spełnione z wyjątkiem niewiel-

tabela 1   konwergencja nominalna w latach 1996–1998  
w Niemczech, austrii, Francji i irlandii* (w %)

inflacja Deficyt budżetowy Dług publiczny
Długotermi-
nowa stopa 
procentowa

1 lutego 
1997 – 

styczeń 
1998

kurs  
walutowy
– wahania

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Wartość
referencyjna

2,5 2,7 2,6 3,0 3,0 3,0 60 60 60 7,8 ±15**

Niemcy 1,2 1,5 1,2 3,4 2,7 2,7 60,4 61,3 61,7 5,6 ±15**

Austria 1,8 1,2 1,3 4,0 2,5 2,5 69,5 66,1 65,2 5,6 ±15**

Francja 2,0 1,2 1,0 4,2 3,0 3,0 55,7 58,0 58,5 5,5 ±15**

Irlandia 2,1 1,2 2,5 1,1 +0,9 +0,7 73 67 62 6,2 ±15**

 
* W okresie luty 1997 – styczeń 1998 r. Austria, Francja i Irlandia miały najniższą inflację.
 ** Faktyczny przedział wahań kursów walutowych był węższy niż ±15%.
 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hoffmann (1998, s. 2).
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kiego przekroczenia wskaźnika zadłużenia publicznego (ponad 60% PKB). 
Tym samym Niemcy zakwalifikowały się do przyjęcia euro w 1999 r.

Jak wynika z tabeli 1, w 1966 r. Niemcy nie spełniały jeszcze kryteriów 
deficytu i długu publicznego i dopiero w 1997 r. uporały się z redukcją de-
ficytu poniżej 3% PKB. Przy nieznacznym przekroczeniu długu publicz-
nego powyżej 60% PKB Komisja Europejska zarekomendowała zakończe-
nie procedury nadmiernego deficytu wobec Niemiec, a Rada Europejska 
decyzją z 3 maja 1998 r. uznała, że Niemcy wraz z pozostałymi krajami 
(Grecja dołączyła do strefy euro w 2001 r.), w których zmiany głównych 
wskaźników makroekonomicznych świadczyły o postępującej konwer-
gencji, spełniają warunki przyjęcia euro od 1 stycznia 1999 r.

Przygotowania do wprowadzenia euro w Niemczech poprzedzono wyda-
niem 9 czerwca 1998 r. ustawy o wprowadzeniu euro, która w szerokim 
zakresie zmodyfikowała przepisy prawa między innymi w takich obsza-
rach, jak: stopa dyskontowa, prawo o spółkach, kodeks handlowy, w tym 
zasady sporządzania bilansów i zasady księgowania w euro, prawo podat-
kowe, obligacje rządowe, odszkodowania, prawo cenowe, czynszowe, 
nadzór ubezpieczeniowy i prawo pracy.

W latach 1999–2000 okazało się, że na trzecim etapie integracji walutowej 
korzyści z uczestnictwa w UGW odniosły głównie Finlandia, Hiszpania, 
Irlandia i Portugalia, w których stopy wzrostu były wyższe od średniej 
w UE. Kraje te mogły nadrabiać swe opóźnienie w stosunku do większych 
i zamożniejszych, np. Niemiec, które rozwijały się wolniej (Remsperger 
1999, s. 11). W UGW udało się utrzymać nie tylko realną niską cenę pie-
niądza (1,5%), lecz także stabilność cen przy rocznej stopie inflacji 1,7%, 
która utrzymała się mimo podwojenia cen ropy.

Okazało się, że wbrew obawom mniejszych krajów polityka monetarna 
Europejskiego Banku Centralnego była najmniej korzystna dla Niemiec, 
które mając w 1999 r. najwyższe wśród państw członkowskich stopy pro-
centowe (3%) i najniższą inflację (poniżej 1%), zanotowały tylko 1% wzro-
stu PKB w porównaniu ze średnią w UGW (2,2%). Wynikało to stąd, że 
w krajach o niskim tempie wzrostu PKB obniżki stóp procentowych słabo 
pobudzały koniunkturę, natomiast w krajach o ponadprzeciętnym tempie 
wzrostu przyczyniały się do jej silnej poprawy.
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Do poprawy koniunktury w niektórych krajach z tej grupy przyczyniło 
się ustalenie korzystnych kursów konwersji ich narodowych walut na 
euro. Np. w Hiszpanii kurs konwersji pesety na euro był stosunkowo ni-
ski i w ten sposób przedsiębiorstwa hiszpańskie dysponowały pewną 
istotną rezerwą konkurencyjności, która nie została „zjedzona” przez 
wyższą inflację. Doprowadziło to do wzrostu eksportu i PKB.

Jednym z ważnych kryteriów stabilności były stałe relacje kursów naro-
dowych walut krajów przystępujących do UGW. Już na początku lat 90. 
Niemcy uzgodniły z Holandią i Austrią, aby kursy guldena i szylinga wo-
bec marki niemieckiej nie wykraczały poza przedział wahań ±2,25%. 
Kursy walutowe innych krajów europejskich nie przekraczały w tym cza-
sie przedziału wahań ±15%.

Docelowe stałe kursy bilateralne walut narodowych 11 krajów wcho-
dzących do strefy euro, obowiązujące od 1 stycznia 1999 r., zostały 
ogłoszone przez Radę Europejską 2 maja 1998 r. Tabela 2 ilustruje stałe 
kursy przeliczeniowe dla marki niemieckiej (DEM) wobec franka fran-
cuskiego (FRF), lira włoskiego (ITL), pesety hiszpańskiej (ESP), gulde-
na holenderskiego (NLG), franka belgijskiego (BEF) i luksemburskiego 
(LUF), szylinga austriackiego (ATS), marki fińskiej (FIM), escudo portu-
galskiego (PTE) i funta irlandzkiego (IEP).

Z końcem 1998 r. Komisja Europejska określiła dla 10 krajów stałe kursy 
walut narodowych wobec euro, obowiązujące od 1 stycznia 1999 r. Zało-
żono, że 1 euro miało być równe 1 ECU. Kurs euro wobec marki niemie-
ckiej wynosił: 1:1,95583. Od tej pory wszystkie transakcje w obrocie bez-
gotówkowym między krajami UGW były obowiązkowo przeliczane 

tabela 2   stałe kursy walut 10 krajów wchodzących do UGW wobec 
marki niemieckiej (1.01.1999 r.)

dem frf itl eSp nlg Bef   
i luf atS fim pte iep

100 335,38 99000,2 8507,2 112,67 2062,55 703,55 304,0 10250,5 40,26

Źródło: Oręziak (2002, s. 81).
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według sztywnych kursów walut narodowych wobec euro. Jednocześnie 
podmiotom gospodarczym pozostawiono swobodę wyboru, czy transak-
cja ma być zrealizowana w euro, czy w walucie narodowej.

1.3. Skutki wprowadzenia euro w 2002 r.

1.3.1. Sytuacja gospodarcza niemiec po 2002 r.

Zgodnie z terminarzem uaktualnionym na mocy decyzji Rady UE w la-
tach 1995–1997 euro zostało wprowadzone do obiegu gotówkowego 
1 stycznia 2002 r. Pierwsze oznaki niezadowolenia w Niemczech po wpro-
wadzeniu euro spowodował nadmierny – w stosunku do oczekiwań spo-
łeczeństwa – wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych codziennego 
użytku, w tym usług gastronomicznych. Łącznie ceny tych towarów 
i usług w pierwszym kwartale 2002 r. wzrosły o 4,8%, przy czym oficjal-
na roczna stopa inflacji dla całego 2002 r. w Niemczech wynosiła 1,9%�2. 
Pojawiło się nawet powiedzenie Euro = Teuro (euro = drożyzna), oddające 
stosunek wielu obywateli do podwyżek cen związanych z wprowadze-
niem nowej waluty. Dla Niemiec był to kolejny rok stagnacji, która w 2003 r. 
uległa jeszcze pogłębieniu. Badania poziomu dobrobytu społeczeństwa 
niemieckiego wskazywały na pogorszenie się sytuacji w tym zakresie, i to 
przy rocznej stopie inflacji w latach 2003–2005 oscylującej wokół 1%. Jed-
nocześnie w 2003 r. deficyt budżetowy Niemiec przekroczył 3% PKB, na-
dal rosło też zadłużenie publiczne – w 2005 r. osiągnęło 67,9% PKB.

Według ustaleń Paktu Stabilności i Wzrostu Niemcy miały obowiązek 
przedkładania Komisji Europejskiej Programów Stabilności. Zgodnie 
z założeniami pierwszego z nich z 1999 r. udało się utrwalić kryteria sta-
bilności w latach 2000–2001: deficyt budżetowy utrzymywał się poniżej 
3% PKB, a zadłużenie publiczne oscylowało wokół 60% PKB. Jednak już 
od 2002 r. oba te wskaźniki przekroczyły wartości referencyjne i Rada UE 
w styczniu 2003 r. uruchomiła wobec Niemiec procedurę nadmiernego 
deficytu, wyznaczając termin jego odpowiedniej redukcji na 2004 r.

Jedną z głównych przyczyn narastania deficytu budżetowego w Niem-
czech było niskie tempo wzrostu dochodu narodowego. W 2003 r. realny 
�2 http://de.wikipedia.org/wiki/Teuro.
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PKB Niemiec nawet zmniejszył się w relacji do PKB z poprzedniego roku 
o 0,1%. Ponadto uporczywość utrzymywania się deficytu budżetowego 
wynikała z faktu, że miał on charakter strukturalny, tj. niezależny od 
efektu koniunkturalnego. Dane te ilustruje tabela 3.

Wysoki poziom deficytu strukturalnego wynikał z dużego udziału sztyw-
nych wydatków w budżecie z powodu hojnych emerytur, rent i innych 
świadczeń socjalnych, sztywności rynku pracy, wysokiego poziomu bezro-
bocia oraz starzenia się społeczeństwa. Wydatki te przy sztywnej struktu-
rze świadczeń utrwalały deficyt strukturalny, który szacowano na 3,3% 
PKB Niemiec (Kroker 2006, s. 78). Kolejną grupą wydatków pogarszających 
tę sytuację były wysokie koszty finansowania odbudowy gospodarczej 
wschodnich Niemiec. Krajom związkowym byłej NRD przekazano w latach 
1990–2003 łączną pomoc w wysokości 900 mld euro, a na lata 2005–2019, 
tj. do końca obowiązywania paktu solidarności, planowana kwota transfe-
rów szacowana jest na 156 mld euro (Oręziak 2004, s. 74). Warto dodać, że 
roczny budżet federalny Niemiec w 2003 r. wynosił 249 mld euro.

tabela 3   Zmiany roczne realnego Pkb, deficyt budżetowy sektora 
państwowego i zadłużenie publiczne w Niemczech w latach 
2002–2008

lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Zmiany realnego PKB 
(w %)

0,2 -0,1 1,25 0,9 2,9 2,5 1,3

Deficyt budżetowy
sektora państwowego 
(w % PKB)

-3,5 -4 -3,75 -3,2 -1,6 -0,2 -0,1

Zadłużenie publiczne 
(w % PKB)

60,8 64 65,5 67,9 67,5 65,1 65

* szacunek
Źródła: Bundesministerium der Finanzen (2004a, s. 1–2; 2004b, s. 48, s. 56; 2007, 
s. 33, s. 39).
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Niewywiązanie się przez Niemcy ze zobowiązania do redukcji deficytu 
budżetowego w 2004 r. poniżej 3% PKB i próba wdrożenia sankcji finan-
sowych przez Komisję Europejską wobec Niemiec doprowadziły do kon-
fliktu z Radą ECOFIN, która w listopadzie 2003 r. odrzuciła wniosek Ko-
misji o wdrożenie sankcji wobec Niemiec. Sprawę rozstrzygnął Trybunał 
Sprawiedliwości w lipcu 2004 r., uznając, że Niemcy i Francja bezpraw-
nie uniknęły kary za nadmierny deficyt budżetowy.

1.3.2.  rola Niemiec we wprowadzeniu zmian w Pakcie stabilności 
i wzrostu w 2005 r.

Poważne trudności z zachowaniem dyscypliny budżetowej w latach 
2002–2005 skłoniły rząd niemiecki (koalicję SPD i Zielonych) pod kie-
rownictwem kanclerza Gerharda Schrödera do podjęcia starań o zmia-
nę Paktu Stabilności i Wzrostu z 1997 r. Argumentami Niemiec za re-
formą Paktu były: konieczność stworzenia rządom większego pola 
manewru w zakresie polityki budżetowej, szczególnie w czasie pogor-
szenia koniunktury, uwzględnienie deficytu strukturalnego jako mier-
nika skuteczności działań konsolidacyjnych państwa i specyfiki dłu-
goterminowego rozwoju gospodarki, wyłączenie niektórych wydatków 
budżetowych, w tym prorozwojowych, transferów unijnych, np. dla 
Niemiec jako płatnika netto w UE, transferów dla krajów związkowych 
we wschodnich Niemczech i uwzględnianie reform emerytalnych przy 
liczeniu deficytu budżetowego.

W 2005 r. doszło do zmiany niektórych reguł Paktu Stabilności i Wzrostu. 
Należała do nich redefinicja recesji; za recesję uznano nie tylko zmniej-
szanie się PKB, ale także niskie tempo jego wzrostu w kolejnych latach. 
W takich wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne było krótkotrwałe 
przekroczenie poziomu deficytu budżetowego ponad 3% PKB.

Kolejną zmianą była relatywizacja tego deficytu w postaci powiązania 
sankcji za niespełnienie tego kryterium fiskalnego z jednoczesnym prze-
kroczeniem zadłużenia powyżej 60% PKB. Oznaczało to, że w przypadku 
krajów, w których poziom zadłużenia wewnętrznego utrzymuje się poni-
żej 60% PKB, wyższy deficyt będzie łatwiej tolerowany niż wobec państw, 
które naruszają oba kryteria fiskalne.
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Poza tym zwiększono listę odliczeń od deficytu budżetowego: np. 
wpłaty netto do UE, wydatki budżetowe państwa niemieckiego zwią-
zane ze zjednoczeniem Niemiec, wydatki na wojsko, na wspieranie 
rozwoju oraz nauki i badań. Zalecono także państwom oszczędzanie 
w fazach dobrej koniunktury.

Wprowadzono też możliwość regresywnego odliczania od deficytu 
wydatków państwa na reformy emerytalne, ale tylko w sytuacjach, 
gdy przekroczenie deficytu budżetowego jest bliskie wartości refe-
rencyjnej, tj. 3% PKB.

Opisane zmiany osłabiające rygory Paktu Stabilności i Wzrostu zostały 
wprowadzone głównie w wyniku politycznego nacisku Niemiec, które do 
2005 r. miały trudności z redukcją deficytu budżetowego poniżej 3% PKB. 
Nacisk polityczny związany był z nadchodzącymi w 2006 r. wyborami do 
Bundestagu, które rządząca koalicja SPD i Zieloni chciała wygrać, licząc, 
że osłabienie rygorów Paktu pozwoli jej na sukces w ograniczeniu bezro-
bocia. Rozluźnienie Paktu było krytykowane przez Bundesbank. Było ono 
fałszywym sygnałem nie tylko dla polityki krajowej, ale również dla no-
wych państw członkowskich UE, że można bezkarnie zmniejszać dyscy-
plinę finansową w polityce budżetowej.

1.3.3.  Sytuacja gospodarcza w niemczech w latach  
2006–2008

Od 1999 r. rządy niemieckie przedłożyły Komisji Europejskiej do akcepta-
cji 11 wersji Programów Stabilizacji. Pierwsze z nich, obejmujące lata 
1999–2003, poświecone były głównie zmaganiu się ze stagnacją w gospo-
darce niemieckiej. Kolejne, szczególnie w latach 2004–2006, skupiały się 
na przezwyciężeniu nadmiernego deficytu i zadłużenia publicznego oraz 
stworzeniu warunków wzrostu. Zdawano sobie sprawę, że bez radykalnej 
reformy finansów publicznych, w tym systemów emerytalno-rentowych, 
ubezpieczeń zdrowotnych i rynku pracy, nie da się przezwyciężyć stagna-
cji. W 2003 r. rząd kanclerza Schrödera rozpoczął bolesne dla społeczeń-
stwa reformy – Agendę 2010, oznaczające rezygnację z dotychczasowego 
modelu państwa opiekuńczego. Zmiany te zaczęły przynosić efekty. Od 
jesieni 2005 r. realizację tych reform kontynuował rząd CDU/CSU/SPD 
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kierowany przez kanclerz Angelę Merkel. Przełom nastąpił w 2006 r. – 
tempo wzrostu PKB osiągnęło 2,9%, tj. zwiększyło się trzykrotnie w po-
równaniu z 2005 r., w którym wynosiło 0,9%. Umożliwiło to radykalną 
poprawę sytuacji fiskalnej w latach 2006–2007: deficyt budżetowy został 
zredukowany poniżej 3% PKB.

Jak wynika z tabeli 3, w 2006 r. deficyt budżetowy wyniósł -1,6% PKB, 
a w 2007 r. osiągnął 0% PKB. Zadłużenie publiczne zostało obniżone od-
powiednio do 67,5% i 65% PKB. Równocześnie szybko rosły przychody 
budżetu federalnego oraz malało bezrobocie. Od stycznia 2005 do sierp-
nia 2008 r. bezrobocie spadło z 5,05 mln osób do 3,19 mln osób13.

Radykalne obniżenie deficytu budżetowego spowodowało, że w czerwcu 
2007 r. Komisja Europejska zakończyła procedurę nadmiernego deficytu 
wobec Niemiec.

Na poprawę sytuacji wpłynęła skuteczna polityka gospodarcza dwóch 
ostatnich rządów niemieckich, oparta na dwuczłonowej strategii – konso-
lidacji budżetów federalnego, krajów związkowych i systemu świadczeń 
socjalnych oraz na tworzeniu korzystnych warunków do wzrostu i za-
trudnienia. Podkreślić należy, że sukces tej polityki nie byłby możliwy 
bez dorobku prawnego UE, w tym Traktatu z Maastricht oraz Paktu Sta-
bilności i Wzrostu, dyscyplinujących politykę krajową, a także koordyna-
cyjnej roli instytucji UE. Polegała ona na monitorowaniu i kontroli reali-
zacji niemieckich programów konwergencji, szczególnie przez Komisję 
Europejską, którą w sporach z Niemcami wsparł Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości.

Pierwszy człon strategii niemieckiej polityki gospodarczej polegał na re-
strykcyjnym podejściu do wydatków socjalnych i ocenie ich efektywno-
ści. Doprowadziło to do redukcji strukturalnego deficytu budżetowego 
w latach 2006–2007 o dwa punkty procentowe (Bundesministerium der 
Finanzen 2007, s. 8). Głównym elementem tej strategii w latach 2003–2005 
była wdrażana przez rząd kanclerza Gerarda Schrödera Agenda 2010, tj. 
pakiet reform niemieckiego systemu opieki społecznej i rynku pracy, ma-
jących na celu jego uelastycznienie. Nadmiernie rozbudowany i kosztow-
ny system świadczeń socjalnych, wysokie obciążenie kosztów pracy 
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosenquote.
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i sztywny rynek pracy stanowiły główną przeszkodę zdynamizowania 
rozwoju gospodarczego Niemiec. Wydatki budżetowe uległy zmniejsze-
niu dzięki wprowadzeniu częściowej odpłatności za dotychczas bezpłat-
ne usługi medyczne oraz podwyższeniu składki na ubezpieczenie zdro-
wotne i objęciu nią większej grupy osób. Taki sam rezultat przyniosły 
ograniczenia świadczeń socjalnych, w tym z tytułu bezrobocia, w ramach 
pakietów Hartza. Od 2004 r. wprowadzono tzw. pakiet Hartz 4, który 
ograniczył wypłatę zasiłku z tytułu bezrobocia i uzależnił ją m.in. od go-
towości do podejmowania nisko płatnych prac, ujawnienia majątku, 
w tym najbliższej rodziny.

Drugi człon strategii obejmował reformy podatkowe, w tym obniżanie po-
ziomu opodatkowania dochodów osobistych w celu pobudzenia popytu 
wewnętrznego (m.in. aby skompensować ubytek dochodów z tytułu zre-
dukowanych transferów społecznych). W strategię tę wpisują się także 
reformy strukturalne na rynkach towarów, usług i kapitału oraz program 
wspierania warstwy średniej, głównie sektora małych i średnich przed-
siębiorstw, przez uruchamianie specjalnych linii kredytowych na rozwój 
i innowacje.

Opisana skuteczność polityki gospodarczej Niemiec została istotnie osła-
biona w warunkach nasilającego się od 2008 r. kryzysu gospodarczego. 
Z aktualizacji Programu Stabilności ze stycznia 2008 r. wynika, że w nad-
chodzących latach zwiększą się zarówno deficyt budżetowy, jak i zadłu-
żenie publiczne, które w 2010 r. szacowane są odpowiednio na 4% PKB 
i 70% PKB14.

1.3.4. Skutki wprowadzenia euro w niemczech – podsumowanie

Wprowadzenie euro w Niemczech przyczyniło się, podobnie jak w pozosta-
łych krajach strefy euro, do makroekonomicznej stabilizacji. Niemcy były 
jednym z jej głównych promotorów w Europie, począwszy od wczesnych 
stadiów tworzenia UGW podczas konferencji przywódców państw EWG 
w Hadze w 1969 r. Następnie po burzliwych latach jednoczenia Niemiec 
(1989–1990), przy aktywnym udziale rządu CDU/CSU/FDP pod kierownic-
twem kanclerza Kohla, powstały: Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht 
14 Aktualisierung des deutschen Stabilitätsprogramms, Januar 2008, s. 4 i 6.
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z 1993 r. oraz Pakt Stabilności i Wzrostu z 1997 r., w których określono 
główne kierunki europejskiej polityki makroekonomicznej stabilizacji i kon-
wergencji. Mimo że rząd SPD i Zielonych pod przywództwem kanclerza 
Schrödera w 2005 r. rozluźnił rygory Paktu, przyczynił się on do wprowa-
dzenia w Niemczech niezwykle trudnej dla społeczeństwa reformy ozna-
czającej rezygnację z modelu państwa opiekuńczego. Gdyby w tym czasie 
nie istniała jeszcze UGW, a państwa członkowskie nie musiały być zobowią-
zane do koordynacji swojej polityki krajowej, nie udałoby się zapewne wpro-
wadzić w Niemczech takich reform. W rezultacie istotnie przyczyniły się 
one do zdynamizowania wzrostu gospodarczego w latach w 2006–2008 
i sukcesu w postaci zmniejszenia się bezrobocia o około 1,8 mln osób.

Niestety od drugiej połowy 2008 r. nasilający się światowy kryzys gospo-
darczy spowodował osłabienie tempa wzrostu PKB i w konsekwencji po-
ważny wzrost bezrobocia

Innym efektem uczestnictwa Niemiec w UGW są znane korzyści w posta-
ci rozszerzenia rynków zbytu i stałego wzrostu eksportu niemieckiego (do 
czasu wystąpienia w 2008 r. tendencji recesyjnych w gospodarce świato-
wej), poprawy konkurencyjności, zwiększenia przejrzystości rynku 
w strefie euro, obniżenia kosztów transakcyjnych, poszerzania się obsza-
ru stabilności gospodarczej i intensyfikacji wymiany z państwami reali-
zującymi programy konwergencji (w tym z Polską). Dzięki uczestnictwu 
w UGW Niemcy wzmocniły także swoją pozycję polityczną, stając się naj-
silniejszą gospodarką w Europie. Nie doszło do forsowanego przez Niem-
cy utworzenia wraz z UGW unii politycznej Europy, ale Traktat Reformu-
jący z Lizbony z 2007 r., powstały w wyniku prac prezydencji niemieckiej, 
stanowi kolejny etap pogłębienia integracji politycznej UE.
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 2. Studium przypadku goSpodarki auStriackiej

2.1.  zaryS hiStorii reform walutowych w auStrii 
W latach 1857–1995

2.1.1. czasy monarchii

Monarchia austriacka po ciężkich doświadczeniach związanych z odbudo-
wywaniem stabilności monetarnej po wydarzeniach Wiosny Ludów, zdecy-
dowała się na zachowanie dotychczasowej srebrnej waluty oraz podążanie 
w kierunku integracji monetarnej z krajami tworzącymi od 1834 r. niemiecką 
unię celną (Zollverein). Na mocy porozumienia zawartego w 1857 r. w Wied-
niu Austria związała swoją walutę (guldena) z północnoniemieckim talarem. 
Ustalony został stały kurs wymiany: 1,5 austriackiego guldena za 1 talara.

Po klęsce w bitwie pod Sadową w 1866 r. i porażce w wojnie z Prusami 
Austria wystąpiła z niemieckiej unii monetarnej i w 1867 r. przeszła na 
dwumetalowy standard Łacińskiej Unii Monetarnej, utworzonej w 1865 r. 
przez Francję, Belgię, Szwajcarię oraz Włochy. Jako ukłon w kierunku Ła-
cińskiej Unii Monetarnej można traktować także rozpoczęcie bicia w Au-
strii złotych monet o wartości 8 i 4 guldenów, które były odpowiednikiem 
20 i 10 franków. Jednak faktycznie Austria nigdy nie zdołała przystąpić 
do Unii, co planowano na 1870 r., ze względu na panujący w owym czasie 
chaos w austriackim systemie monetarnym.

Z początkiem lat 70. XIX w. w Europie widoczny był proces przechodzenia 
od standardu waluty srebrnej lub srebrnej i złotej do waluty złotej. Upo-
wszechniały się także pieniądz papierowy i transakcje bezgotówkowe. Au-
stria zdecydowała się na reformę systemu walutowego i przejście na złoty 
standard dopiero w 1892 r., zastępując guldena koroną w stosunku 1:2.

2.1.2. czasy republiki austrii

Skutki I wojny światowej okazały się dramatyczne dla austriackiej walu-
ty. Z powodu dodruku waluty na olbrzymią skalę oraz braku kontroli cen 
kraj pogrążył się w inflacji niewystępującej na tak dużą skalę w żadnym 
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innym państwie uczestniczącym w wojnie. Upadek monarchii i powojen-
ny rozpad państwa doprowadziły do kryzysu systemu monetarnego i hi-
perinflacji w Republice Austrii.

W 1922 r. państwa Ententy udzieliły Austrii 650 mln złotych koron po-
życzki na uzdrowienie gospodarki. Pożyczkodawcy zobowiązali jedno-
cześnie Austrię do wprowadzenia reform systemu gospodarczego, co po-
mogło uspokoić sytuację na rynku pieniężnym. W 1924 r. przeprowadzono 
kompleksową reformę systemu pieniężnego (na mocy ustawy Schilling-
rechnungsgesetz), a oficjalną walutą stał się szyling.

Doświadczenia z hiperinflacją oraz załamanie systemu pieniężnego do-
prowadziły do powszechnej akceptacji restrykcyjnej polityki monetarnej. 
W okresie międzywojennym szyling stał się jedną z najbardziej stabil-
nych walut w Europie, zyskując przydomek Alpendollar.

Wraz z Anschlussem Austrii do Niemiec w marcu 1938 r. oficjalną walutą 
na jej terenie stała się niemiecka reichsmarka (szylingi wymieniano na 
marki w stosunku 1,5:1).

Po II wojnie światowej doszło do przywrócenia niezależności pieniężnej 
Austrii oraz jej własnej waluty – szylinga, a podstawą stabilizacji sytuacji 
na rynku pieniądza był powrót do przedwojennej tradycji bardzo restryk-
cyjnej polityki monetarnej od początku lat 50.��

2.1.3. lata 80. i okres bezpośrednio przed przystąpieniem do UE

Z punktu widzenia dalszej analizy integracji Austrii w ramach strefy 
euro interesujące mogą być zmiany, które nastąpiły w polityce monetar-
nej Austrii na początku lat 80., czyli jeszcze na długo przed wejściem tego 
kraju do Unii Europejskiej. Istotnym momentem było utworzenie w listo-
padzie 1981 r. nieformalnej, unilateralnej unii walutowej z Niemcami. 
Kurs wymiany ustalono na poziomie 7,03 szylinga za markę i, co warto 
podkreślić, do 1 stycznia 1999 r. utrzymywał się on w bardzo wąskim 
przedziale wahań, wynoszącym 0,1%.
�� http://www.oenb.at/en/ueber_die_oenb/geldmuseum/oesterr_geldgeschich/oesterreich-
ische_geldgeschichte.jsp.
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Głównymi czynnikami, które motywowały władze austriackie do utrzy-
mywania stałego kursu wobec marki, były m.in. złe doświadczenia 
z przeszłości (lat 20. XX w.), chęć stabilizacji obaw inflacyjnych, próba 
podniesienia konkurencyjności gospodarki przez zlikwidowanie wahań 
kursowych wobec waluty najważniejszego partnera handlowego oraz dą-
żenie do wzrostu wiarygodności szylinga.

Z punktu widzenia późniejszej konwergencji realnej Austrii w ramach 
strefy euro niezmiernie ważne były reformy z połowy lat 80. – zrównowa-
żona reforma systemu podatkowego i finansów publicznych oraz liberali-
zacja transakcji zagranicznych. W latach 1981–1985 PKB Austrii rosło 
średniorocznie w tempie 1,5% (czynnikiem ograniczającym wzrost była 
struktura gospodarki austriackiej, szczególnie w ważnym dla niej sekto-
rze państwowym). Rezultatem reform był blisko 4-procentowy średnio-
roczny wzrost gospodarczy w latach 1988–1991, przy jednocześnie niskiej 
inflacji.

Warto wspomnieć, że w latach 80. Austria przeżyła wiele popytowych 
i podażowych szoków, przeważnie asymetrycznych w stosunku do go-
spodarki niemieckiej (Hochreiter, Winckler 1992). Gospodarka austriacka 
nie tworzyła z niemiecką optymalnego obszaru walutowego. W tym przy-
padku utrzymanie kursu szylinga wobec marki w wąskim przedziale oka-
zało się możliwe dzięki stosunkowo dużej elastyczności płac (przy małej 
mobilności zasobów pracy), którą gospodarka austriacka była w stanie 
osiągnąć, szczególnie w sektorze państwowym.

W połowie lat 80. Austria zdołała także doprowadzić do znacznego 
zmniejszenia zróżnicowania wysokości stóp procentowych w stosun-
ku do Niemiec.

Spowolnienie gospodarcze początku lat 90. spowodowało przejście przez 
władze austriackie do bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej. Deficyt 
budżetowy w latach 1992–1995 zwiększył się z 2,0% do 5,1%. Austriackie 
władze nie były w stanie rozwiązać problemu deficytu budżetowego, 
znacznie przekraczającego zakładane 3,0%, co było jednym z powodów 
upadku rządu w 1995 r. Deficyt budżetowy udało się sprowadzić poniżej 
3% dopiero w 1997 r.
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2.2.  UDZiał aUstrii W bUDoWaNiU UNii MoNEtarNEj Po 
1995 r. oraZ rEaliZacja ProGraMóW stabilNoŚci 
w latach 1998–2002

W 1995 r. Austria stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. 
Bezpośrednio po przystąpieniu do UE, będącej już na drugim etapie budo-
wy UGW, Austria stanęła przed problemem doboru momentu wejścia do 
ERM i ustalenia centralnego kursu wymiany. W 1995 r. termin zakończe-
nia trzeciego etapu budowy Unii Gospodarczej i Walutowej nie był  
jeszcze ustalony.

Austriacy od początku byli zwolennikami unifikacji monetarnej w Euro-
pie. Austria przystąpiła do ERM 9 stycznia 1995 r. Samo przystąpienie do 
ERM nie wywołało poważniejszych zmian dotychczasowej polityki mo-
netarnej. Kurs szylinga w stosunku do ECU ustalono na poziomie 13,7167 
ATS. Centralny kurs wymiany dobrano tak, aby nie naruszyć unii mone-
tarnej z Niemcami (przyjmując jako podstawę kurs wymiany szylinga na 
markę z 5 stycznia 1995 r., wynoszący 703,55 ATS za 100 DEM). Powody 
tej decyzji były zarówno gospodarcze, jak i polityczne. Obawiano się, że 
ewentualna zmiana kursu mogłaby doprowadzić do destabilizacji oczeki-
wań rynku i odpływu kapitału. 

Dodatkowo przystąpienie do ERM dało okazję do nadania unilateralnej 
unii z marką niemiecką wielostronnych, instytucjonalnych ram praw-
nych z wyszczególnionymi prawami i zobowiązaniami (narzędzia kredy-
towe, możliwość interwencji na rynku walutowym, spójna polityka go-

tabela 4   Założenia pierwszego Programu stabilności w austrii na lata  
1998–2002

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Wzrost PKB (roczny w %) 2,5 3,3 2,8 2,6 2,1 2,2

Deficyt budżetowy (w % PKB) 1,9 2,2 2,0 1,7 1,5 1,4

Dług publiczny (w % PKB) 64,4 64,4 63,5 62,2 61,2 60,0

Poziom inflacji 1,2 1,1 1,0 1,5 1,8 2,0

Źródło: Bundesministerium fur Finanzen (1998).
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spodarcza). Po przystąpieniu do mechanizmu ERM szyling austriacki 
z waluty o małym zasięgu i stosunkowo niedużym znaczeniu stał się 
częścią europejskiego systemu monetarnego.

Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w Pakcie Stabilności i Wzrostu Au-
stria przygotowała pod koniec 1998 r. Program Stabilizacji, zakładający 
obniżenie poziomu długu publicznego do 60%, a deficytu budżetowego 
do 1,4% w 2002 r., według scenariusza przedstawionego w tabeli 4.

W Austrii nie obawiano się o dotrzymanie kryteriów konwergencji zwią-
zanych z kursem walutowym, inflacją czy stopami procentowymi. Głów-
nym problemem było zagwarantowanie utrzymania kryteriów fiskalnych. 
Poza wspomnianym już deficytem budżetowym przeszkodą w spełnieniu 
kryteriów z Maastricht był austriacki dług publiczny, który rósł od po-
czątku lat 90. i w 1996 r. osiągnął wartość 69,2% PKB. Groziło to, że Au-
stria nie będzie mogła przyjąć euro wraz z pierwszą grupą państw. Podję-
te reformy konsolidujące budżet państwa przyniosły oczekiwany efekt. 
Wprawdzie nie obniżono wartości długu publicznego poniżej wartości re-
ferencyjnej, ale Austria została uznana za kraj spełniający kryteria z Maa-
stricht, co umożliwiło jej przyjęcie euro wraz z pierwszą grupą państw 
członkowskich.

W marcu 2000 r. Austria przedstawiła zaktualizowany Program Stabilno-
ści na lata 2000–2003. Na zmianę projekcji deficytu budżetowego i długu 
publicznego miała wpływ przeprowadzona reforma podatków dochodo-

tabela 5   podstawowe dane makroekonomiczne w austrii w latach 
1999–2002 

1999 2000 2001 2002

Wzrost PKB (roczny w %) 3,3 3,7 0,5 1,6

Deficyt budżetowy (w % PKB) 2,0 1,4 -0,3 0,6

Dług publiczny (w % PKB) 64,9 63,1 67,3 67,8

Poziom inflacji 0,6 2,0 2,5 1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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wych, której koszt dla budżetu miał wynieść ponad 1% PKB w analizowa-
nym okresie. Osiągnięto planowane w oryginalnej wersji Programu Sta-
bilności wartości deficytu budżetowego na lata 1998 i 1999, jednak ze 
względu na brak działań konsolidacyjnych deficyt budżetowy w tych la-
tach zwiększył się z 63,5% do 64,9%.

Kolejne lata wraz z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej na ca-
łym świecie przyniosły znaczne spowolnienie gospodarki austriackiej. 
Towarzyszył temu wzrost długu publicznego znacznie ponad normy 
określone w kryteriach z Maastricht (zmiany przedstawia tabela 5).

Porównanie Austrii z pozostałymi krajami Unii Europejskiej pozwala na 
stwierdzenie, że nie miała dużych trudności z dostosowaniem polityki 
monetarnej do norm unijnych bezpośrednio przed wejściem do ERM, 
gdyż w praktyce zrobiono to już kilkanaście lat wcześniej. Podobnie nie 
było problemem ustalenie centralnego kursu wymiany ze względu na dłu-
goletnie konsekwentne utrzymywanie kursu szylinga w wąskim prze-
dziale w stosunku do marki.

Nominalną konwergencję potwierdziło prawie czteroletnie przebywanie 
szylinga w mechanizmie ERM bez żadnych problemów i napięć.

Austria przeszła do trzeciego etapu budowy Unii Gospodarczej i Walutowej 
w pierwszej grupie państw w 1999 r., a w 2002 r. całkowicie zastąpiła szylin-
ga nową europejską walutą.

2.3. Skutki wprowadzenia euro w auStrii

Przejście do ostatniego, trzeciego etapu integracji monetarnej w ramach 
strefy euro przyniosło sporo zmian w sposobie prowadzenia polityki mo-
netarnej i pieniężnej w Austrii. Wkroczyła do strefy walutowej mającej 
w sumie 38-krotnie więcej obywateli i 32-krotnie wyższy PKB (Gnan i in. 
2005). Pierwszym widocznym skutkiem było zmniejszenie się ryzyka kur-
sowego towarzyszącego aktywności gospodarczej w całej strefie euro.

Budowa unii walutowej uniemożliwiła jednocześnie dewaluację walut 
w innych krajach strefy w celu poprawy konkurencyjności przez manipu-
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lowanie kursem walutowym. Wykres 1 pokazuje zmiany realnego i nomi-
nalnego efektywnego kursu waluty�6 w Austrii przed wejściem do strefy 
euro i bezpośrednio po nim. Bez trudu można zauważyć, że członkostwo 
w UGW przyniosło wyraźną stabilizację obu kursów.

Od początku 1999 r. doszło do 5-procentowej aprecjacji nominalnego efek-
tywnego kursu walutowego w Austrii przy jednoczesnym niezmiennym 
poziomie kursu realnego, co spowodował niższy poziom inflacji w Austrii 
niż u jej głównych partnerów handlowych. Można też zauważyć, że zmia-
ny efektywnych kursów walutowych w Austrii w analizowanym okresie 
są nieduże, biorąc pod uwagę osłabienie się dolara amerykańskiego i in-
nych walut światowych w stosunku do euro. Przyczyną takiej sytuacji 
jest duży udział wymiany wewnątrzwspólnotowej w wymianie handlo-
wej Austrii.

�6  Do obliczania kursów efektywnych bierze się pod uwagę zmiany kursu waluty krajowej 
wobec innych walut według wag odpowiadających wymianie handlowej.

wykres 1  nominalny i realny kurs walutowy w austrii w latach 
1993–2004 (i kwartał 1999 = 100)

Źródło: Gnan i in. (2005, s. 63).

Nominalny i realny kurs walutowy w Austrii w latach 1993-2004 
(1 kwartał 1999 = 100)

wykres 1 

Źródło: Gnan et al. (2005, s. 63).

80

85

90

95

100

105

110

115

%

199519941993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nominalny efektywny kurs walutowy Realny efektywny kurs walutowy



298 NARODOWY BANK POLSKI

Analizując skutki obecności Austrii w UGW, warto podkreślić, że w ra-
mach Eurosystemu politykę pieniężną prowadzi Europejski Bank Central-
ny i jest ona uwarunkowana sytuacją gospodarczą w całym ugrupowaniu. 
W tym kontekście warto przeanalizować kształtowanie się zależności 
między tempem wzrostu gospodarczego w Austrii oraz wysokością dłu-
goterminowych stóp procentowych przed wejściem do strefy euro i po 
akcesji (co ilustruje wykres 2).

Analiza poziomu długoterminowych stóp procentowych wskazuje, że po 
przejściu do trzeciego etapu budowy UGW ustalanie stóp procentowych 
przez Eurosystem nie ograniczało tempa rozwoju gospodarczego. Stopy 
procentowe w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2001–2003 
były nawet zdecydowanie niższe niż w latach 1995–1996, gdy decyzje do-
tyczące polityki pieniężnej podejmował austriacki bank centralny. Potwier-
dza to wysoki stopień konwergencji realnej Austrii z pozostałymi państwami 
strefy euro.

wykres 2  kwartalne tempo wzrostu gospodarczego w zestawieniu 
z wysokością realnych stóp procentowych w austrii 
w latach 1995–2004

Źródło: Gnan i in. (2005, s. 65).

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

0

1

2

3

4

5

6

% %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Kwartalne tempo wzrostu gospodarczego (lewa  oś) Realne długoterminowe stopy procentowe (prawa  oś)



299NARODOWY BANK POLSKI

2.4.  ProGraM stabilNoŚci Na lata 2007–2010 i PrZysZłoŚć 
auStrii w Strefie euro

Dane makroekonomiczne z ostatnich lat wskazują, że Austria rozwijała 
się szybciej od swojego głównego partnera gospodarczego – Niemiec, 
a także szybciej niż strefa euro (wykres 3).

Gospodarka austriacka odczuła również skutki światowego kryzysu go-
spodarczego w potaci znacznego spowolnienia gospodarczego obserwo-
wanego w 2008 i 2009 r. Według danych WIFO ze stycznia 2009 r. spadek 
PKB w 2009 r. wyniesie 0,5%, a w 2010 r. można spodziewać się wzrostu 
PKB Austrii o 0,9%�7.

Przystąpienie do UGW znacznie zwiększyło otwartość gospodarki austria-
ckiej, czyli udział eksportu oraz importu dóbr i usług w PKB�8, przez 
zwiększenie wolumenu wymiany handlowej (wykres 4).

�7 Austriacki Instytut Badań Gospodarczych WIFO, WIFO Monats berichte, Prognose fur 
2009 und 2010, 1/2009.
�8 W austriackim Programie Stabilności na lata 2007–2010 otwartość gospodarki definio-
wana jest jako suma udziału eksportu oraz importu dóbr i usług w PKB.

wykres 3  wzrost pkB w austrii na tle niemiec i strefy euro w latach 
1995–2007

* prognoza
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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Rozwój gospodarczy Austrii szybszy niż średnia strefy euro znajdował 
uzasadnienie w zwiększonej konkurencyjności zewnętrznej austriackiej 
gospodarki. W ciągu 12 lat od przystąpienia do UE realny efektywny kurs 
walutowy w Austrii spadł o 10% w stosunku do walut pozostałych kra-
jów członkowskich UE. Dzięki temu Austria, która przed przystąpieniem 

wykres 4  Eksport oraz import dóbr i usług w austrii w latach  
1995–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
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tabela 6  Założenia Programu stabilizacji na lata 2007–2010

2006 2007 2008 2009 2010
Realny wzrost PKB (w %) 3,3 3,4 2,4 2,5 2,5
Nominalny wzrost PKB (w %) 5,1 5,8 4,4 4,0 4,0
Inflacja (HICP, w %) 1,5 1,9 2,0 2,0 2,0
Stopa bezrobocia (wg Eurostatu) 4,7 4,3 4,2 4,1 3,9
Deficyt budżetowy (w % PKB) -1,4 -0,7 -0,6 -0,2 0,4
Dług publiczny (w % PKB) 61,7 59,9 58,4 57,0 55,4

Źródło: Bundesministerium für Finanzen (2007).
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do UE odnotowywała deficyt w bilansie handlu zagranicznego, osiągnęła 
spore nadwyżki i jest jednym z beneficjentów kolejnych rozszerzeń UE 
w 2004 r. i 2007 r. oraz procesów globalizacji. W latach 2006–2007 coraz 
większe znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Austrii miał także ros-
nący poziom inwestycji zagranicznych.

Tworząc Program Stabilności na lata 2007–2010, austriackie Ministerstwo 
Finansów przyjęło strategię opartą na trzech filarach:
•  zrównoważenie budżetu do 2010 r.,
•   promocja inwestycji na badania i rozwój, infrastrukturę, rozwój eduka-

cji, szkolnictwa wyższego i zabezpieczeń społecznych w celu wzmoc-
nienia wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu zatrudnienia,

•   podjęcie reform strukturalnych obejmujących administrację publiczną, 
politykę konkurencji i rynku pracy w celu osiągnięcia oszczędności 
umożliwiających po 2010 r. reformy systemu podatkowego.

Program zakłada ponad 5-procentowe obniżenie deficytu budżetowego 
oraz obniżenie stopy bezrobocia poniżej 4% (tabela 6).

W obliczu światowego kryzysu wyraźna staje się potrzeba rewizji założeń 
austriackiego Programu Stabilności. Władze austriackie podjęły już wiele 
inicjatyw mających minimalizować skutki recesji w sferze gospodarczej 
i społecznej.

2.5.  Skutki wprowadzenia euro w auStrii  
– podSumowanie

Jak wskazuje powojenna historia Austrii, wprowadzenie euro nie tylko 
zapewniło jej makroekonomiczną stabilność, ale także ją umocniło. Au-
stria nie brała udziału w budowie podstaw UGW, ponieważ przystąpiła 
do UE dopiero w połowie lat 90. Jednak jej wcześniejsza polityka unilate-
ralnej unii monetarnej z Niemcami dała solidne podstawy do późniejsze-
go, niepociągającego dużych kosztów, przystąpienia do strefy euro.

Jak pokazano, Austria stała się beneficjentem wszystkich korzyści trady-
cyjnie wymienianych jako efekty integracji monetarnej – dostępu do po-
większonego rynku zbytu, ale także kapitału, obniżenia kosztów transak-
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cyjnych oraz likwidacji ryzyka kursowego. Towarzysząca konwergencji 
nominalnej konwergencja realna ze strefą euro zminimalizowała nieko-
rzyści wynikające z braku możliwości prowadzenia samodzielnej polityki 
pieniężnej.

W ramach strefy euro dzięki realnej efektywnej deprecjacji pieniądza  
Austria wzmocniła przewagę konkurencyjną swojej gospodarki w stosun-
ku do gospodarek pozostałych państw UE i uzyskała dodatni bilans han-
dlowy. Zwiększona atrakcyjność inwestycyjna kraju, będąca skutkiem 
jego większej otwartości, przyczyniła się z kolei do szerszego napływu 
kapitału zagranicznego.
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• Nieefektywność strefy euro
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1. WPROWADZENIE

Obecnie już 15 krajów należących do Unii Europejskiej wprowadziło 
euro, rezygnując z własnych walut. Wprowadzenie wspólnotowej waluty 
do obrotu w 1999 r., a w 2002 r. do obiegu wywołało falę entuzjastycz-
nych wypowiedzi zarówno przedstawicieli poszczególnych krajów, jak 
i urzędników wielu organów Wspólnoty. Posunięcie to zostało odebrane 
jako symbol zmierzającego we właściwym kierunku procesu integracji 
europejskiej. Dostrzegano w nim wielką szansę dla krajów strefy euro na 
ożywienie gospodarki i odniesienie wielu korzyści przy względnie nie-
wielkich kosztach. Były to oczywiście w dużej mierze rozważania teore-
tyczne, gdyż tego typu przedsięwzięcie jest ewenementem na skalę  
światową.

Teraz, po kilkuletnim okresie istnienia strefy euro, można nieco więcej 
powiedzieć o wpływie wspólnej waluty na gospodarki krajów członkow-
skich, jak również na strefę euro jako całość. Okazuje się, że można już 
zaobserwować pewne następstwa w praktyce. Wpływ części z nich jest 
pozytywny, choć zdarzają się również zjawiska niepożądane. 

Dotychczasowy bilans korzyści  
i kosztów utworzenia strefy euro

MICHAŁ LACHOWICZ
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, 
doktorant 
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 2. KOrZyśCI

Tworząc strefę euro, oczekiwano wystąpienia wielu pozytywnych zja-
wisk, które doprowadzą do ożywienia gospodarki unii walutowej jako ca-
łości (Szeląg 2007). Wspólną walutę uważa się za akcelerator wielu pozy-
tywnych zjawisk. Do najważniejszych należą:

• silna europejska waluta,

• wpływ wprowadzenia euro na handel międzynarodowy,

• wzrost inwestycji zagranicznych w strefie euro,

• wpływ euro na wzrost gospodarczy.

2.1. SILnA eurOpejSKA WALutA

Do 2009 r. euro było używane w 15 krajach Unii Europejskiej (Austria, 
Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy). Każdy z nich 
zgodził się zastąpić swoją walutę pieniądzem wspólnym po ustalonym 
kursie (tabela 1). Spowodowało to powstanie strefy euro, która podobnie 
jak sama waluta jest symbolem integracji europejskiej. W wypełnianiu tej 
funkcji euro wykazuje pełną efektywność symbolu w każdym wymiarze 
oceny formułowanej w ogóle dla pieniądza przez naukę (Nowak-Far  
2007, s. 86). 

Należy podkreślić, że społeczny odbiór euro jako symbolu jest nieco 
inny, niż planował unijny prawodawca. Priorytetem miała być sta-
bilność siły nabywczej euro. Społeczność europejska pomija ten 
aspekt. Dużo większe znaczenie przypisuje się euro jako symbolowi 
jedności europejskiej. Wydaje się, że zacieśnianie więzi społecznych 
dzięki euro będzie się z czasem nasilało. Dodatkowym plusem jest 
uwzględnienie przy tworzeniu euro akcentów państwowych. Odpo-
wiedni wzór monet i banknotów pozwala pokazywać jedność całej 
strefy euro, a jednocześnie odrębność każdego z krajów. Wpływa to 
pozytywnie na społeczny odbiór waluty.
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Obecnie euro to już niewątpliwie waluta międzynarodowa. Po pojawieniu 
się euro skończył się czas dominacji dolara amerykańskiego na świato-
wym rynku walutowym. Na skutki tego rodzaju zmian na światowym rynku 
finansowym nie trzeba było długo czekać. Już w 2000 r., kiedy Irak posta-
nowił rozpocząć sprzedaż ropy w euro, można było zauważyć wzrost zna-
czenia tej waluty. Stała się podstawową jednostką rozliczeniową w pro-
gramie „Ropa za żywność”, a także wymieniono na nią irackie rezerwy. 
Wywołało to reakcję kilku innych państw eksportujących ropę naftową, 
jak Indonezja, Iran, Libia, Malezja, Rosja i Wenezuela, które również po-
stanowiły rozliczać się w euro. Dodatkowo w 2003 r. Chiny wyraziły chęć 
wymiany swoich rezerw walutowych na euro, co do tej pory jest silnym 
argumentem w negocjacjach tego kraju z USA. Był to dla Stanów Zjedno-
czonych bardzo poważny sygnał. Fakty te pokazały, jak szybko umacnia 
się pozycja euro względem dolara na rynkach światowych. Z analizy eks-

tabela 1   Kursy wymiany walut narodowych na euro

1 euro =

0,429300 liry maltańskiej

0,585274 funtów cypryjskich

0,787564 funtów irlandzkich

1,95583 marek niemieckich

2,20371 guldenów holenderskich

5,94573 marek fińskich

6,55957 franków francuskich

13,7603 szylingów austriackich

40,3399 franków belgijskich

40,3399 franków luksemburskich

166,386 peset hiszpańskich

200,482 escudo portugalskich

239,640 tolarów słoweńskich 

340,750 drachm greckich

1936,27 lirów włoskich

Źródło: NBP (2008).
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pertów wynika, że obecnie przejście krajów OPEC (Organization of the 
Petroleum Exporting Countries – Organizacja Krajów Eksportujących 
Ropę Naftową) na rozliczanie się w walucie Unii Europejskiej spowodo-
wałoby umocnienie się euro względem dolara o około 20–40%. 

Posługiwanie się walutą o tak silnej pozycji międzynarodowej pozwala 
dodatkowo uwydatnić postępy w dotychczasowej integracji europejskiej. 
Obywatele strefy euro mogą podróżować po niej bez konieczności wymia-
ny walut czy przeliczania cen. Daje to im poczucie jedności między kraja-
mi członkowskimi Eurolandu. Dodatkowo w wielu przypadkach mogą 
posługiwać się euro poza granicami strefy euro, gdyż jest to waluta o zna-
czeniu międzynarodowym. Jest to niezwykle ważne, gdy weźmiemy pod 
uwagę postrzeganie Unii Europejskiej przez społeczność międzynarodo-
wą. Wiadomo, że wspólna waluta o dużym znaczeniu na arenie między-
narodowej podnosi rangę całego ugrupowania. 

2.2.  WpŁyW WprOWAdZenIA eurO nA HAndeL 
MIędZynArOdOWy

W momencie powstawania strefy euro uważano, że jedną z podstawo-
wych korzyści będzie rozwój wymiany międzynarodowej. Posługiwanie 
się wspólnotową walutą prowadzi do zniesienia kursu walutowego w kon-
taktach gospodarczych pomiędzy krajami, czego skutkiem jest eliminacja 
ryzyka kursowego oraz części kosztów transakcyjnych. Dzięki temu moż-
na łatwiej porównywać ceny w różnych krajach strefy euro. Przedsiębior-
cy czują się w takiej sytuacji bezpieczniej w handlu międzynarodowym, 
widząc możliwość łatwiejszej oceny przyszłej sytuacji. Wszystkie te 
aspekty funkcjonowania unii walutowej powinny pozytywnie oddziały-
wać na wymianę handlową między członkami unii walutowej.

Krótki okres funkcjonowania strefy euro znacznie utrudnia prowadzenie 
miarodajnych badań, jednak można już zauważyć pierwsze pozytywne skut-
ki jej istnienia. Okazuje się, że przedsiębiorcy europejscy niezwykle szybko 
dostosowują się do nowych warunków. Jest to możliwe dzięki szybkiej wy-
mianie informacji. Internet, telefonia komórkowa i wiele innych wynalazków 
pomagają przedsiębiorcom zminimalizować zjawisko niepełnej informacji, co 
powoduje, że wymiana międzynarodowa rozwija się coraz szybciej.
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Sytuacja taka jest doskonale widoczna w strefie euro. Posługiwanie się 
wspólną walutą połączone z wieloma innymi czynnikami przyspieszają-
cymi handel międzynarodowy pozwala na szybkie zwiększanie wolume-
nu zarówno eksportu, jak i importu. 

tabela 2  eksport poszczególnych krajów strefy euro (w mln eur)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Strefa euro  
(15 krajów)

1 069,91 1 045,28 1 143,87 1 235,51 1 379,08 1 493,52

Austria 83,20 85,88 95,16 100,62 108,91 118,88

Belgia 228,56 225,97 246,70 268,79 292,24 314,32

Cypr 0,45 0,42 0,76 1,18 1,06 1,02

Finlandia 47,74 47,00 49,46 53,07 61,35 65,45

Francja 350,80 346,57 363,46 372,50 394,93 403,76

Grecja 11,01 11,83 12,31 13,83 16,53 17,22

Hiszpania 132,92 138,04 146,81 154,85 170,21 175,86

Holandia 258,10 261,68 287,34 326,64 369,25 401,94

Irlandia 93,34 82,00 84,24 88,14 86,59 88,52

Luksemburg 10,80 11,75 13,06 15,11 18,24 16,37

Malta 2,14 1,99 2,00 1,83 2,12 2,13

Niemcy 651,26 664,39 731,48 780,42 882,53 967,83

Portugalia 27,4 28,07 28,77 30,66 34,51 37,40

Słowenia 10,96 11,28 13,15 15,47 18,50 21,93

Włochy 269,06 264,62 284,41 299,92 332,01 358,63

Eksport wewnątrz 
strefy euro

1 107,83 1 136,21 1 215,24 1 287,52 1 409,9 1 497,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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Od czasu wprowadzenia euro w 2002 r. można zauważyć wyraźny wzrost 
eksportu. Dotyczy to nie tylko strefy euro jako całości, ale także każdego 
z jej członków z osobna (tabela 2). Jak widać, w dużych krajach – w Niem-
czech czy Francji – nastąpił znaczny wzrost eksportu. Zjawisko to można 
również zaobserwować w mniejszych państwach, jak Austria lub Finlan-
dia. W czasie posługiwania się wspólną walutą eksport towarów i usług poza 
strefę euro zwiększył się o około 40%, a w strefie euro o około 35%. To nie-
zwykle korzystny wynik dla krajów Eurolandu. Pozwala on powiększyć ryn-
ki zbytu dla przedsiębiorstw z krajów eksportujących, pozytywnie wpływa 
na wielkość PKB danego kraju i przyczynia się do podniesienia poziomu  
życia ludności. 

tabela 3  Import poszczególnych państw strefy euro (w mln eur)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Strefa euro  
(15 krajów) 976,24 980,76 1 078,21 1 226,01 1 393,45 1 471,19

Austria 82,80 87,99 96,39 102,34 109,28 118,46
Belgia 209,72 207,70 229,62 256,17 280,33 301,47
Cypr 3,90 3,58 4,42 5,08 5,52 6,29
Finlandia 36,19 37,58 41,36 47,43 54,85 59,46
Francja 348,20 352,58 378,60 405,21 431,60 448,77
Grecja 33,39 39,65 42,41 43,46 50,65 55,11
Hiszpania 174,60 184,41 207,68 232,12 261,78 271,85
Holandia 231,88 234,00 256,99 292,44 331,98 358,77
Irlandia 55,41 47,64 49,69 55,11 58,23 59,99
Luksemburg 13,38 14,29 16,12 17,60 21,16 20,02
Malta 2,80 2,85 2,95 2,89 3,17 3,18
Niemcy 518,49 534,49 575,40 624,61 722,11 772,40
Portugalia 42,47 41,73 44,17 49,18 53,10 56,76
Słowenia 11,57 12,24 14,28 16,35 19,23 23,01
Włochy 261,23 263,01 285,63 309,29 352,46 368,08

Import wewnątrz 
strefy euro

1 049,79 1 082,98 1 167,50 1 233,27 1 362,00 1 452,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Co ważne – wymiana handlowa przebiegała pomyślnie również w przy-
padku importu (tabela 2). Importerzy, nawiązując kontakty handlowe z in-
nymi krajami, zwiększają konkurencję na rynku i – co za tym idzie – przy-
czyniają się do wzrostu dobrobytu krajowego. Rozwój importu od czasu 
powstania strefy euro jest niezwykle dynamiczny. Wartość importu z kra-
jów spoza strefy euro wzrosła w latach 2002–2007 o ponad 50%. Również 
import pomiędzy krajami strefy euro zwiększył się o ponad 38%. 

Jak można zauważyć na podstawie tabel 2 i 3, wymiana międzynarodowa 
towarów i usług strefy euro rozwija się niezwykle dynamicznie, co daje 
powody do przypuszczeń, że istotnie wpłynie to na wzrost gospodarczy. 
Kraje strefy euro, rozwijając wymianę międzynarodową, przyczyniają się 
do zwiększenia dobrobytu. 

Wpływ euro na wzrost wymiany z innymi krajami wdaje się w tym wy-
padku drugorzędny. Powstanie strefy euro miało doprowadzić do przy-
spieszenia rozwoju wymiany międzynarodowej między krajami człon-
kowskimi. Jak się jednak okazuje, eksport i import tych krajów wewnątrz 

wykres 1  Wzrost importu i eksportu w strefie euro i na świecie 
w latach 2002–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MFW.
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strefy euro rośnie wolniej niż w przypadku krajów spoza ugrupowania. 
Należy zauważyć, że eksport i import wewnątrz strefy euro zwiększyły 
się w omawianym okresie odpowiednio o 35% i 38%. Te same wskaźniki 
dotyczące współpracy z krajami spoza unii walutowej wyniosły 40% 
i 50%. Wynika z tego, że posługiwanie się wspólną walutą ma drugorzęd-
ne znaczenie. Widać, że w rozwoju wymiany międzynarodowej główną 
rolę odegrały inne czynniki, przez co wpływ samego euro wydaje się do 
tej pory wątpliwy. 

Państwa należące do strefy euro, choć oczywiście osiągały imponujące 
wyniki rozwoju wymiany międzynarodowej, okazały się o wiele mniej 
efektywne niż inne kraje. Ich coroczny wzrost importu i eksportu był sta-
le o kilka punktów procentowych niższy od średniej światowej (wykres 
1). Wyraźnie widać również wpływ światowych tendencji na wskaźniki 
strefy euro. Silna korelacja między wskaźnikami na świecie i w strefie 
euro pokazuje, jak istotna dla strefy euro była światowa koniunktura. 

Można zatem przypuszczać, że wprowadzenie euro miało niewielki 
wpływ na rozwój wymiany międzynarodowej, a jego oddziaływanie nie 
pomogło krajom strefy euro dogonić średniej światowej w tej dziedzinie.
 

2.3.  WZrOSt InWeStyCjI ZAgrAnICZnyCH  
W StrefIe eurO

Stworzenie europejskiej unii walutowej rozbudziło nadzieje na wzrost 
liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach do niej należą-
cych. Panowała opinia, że wiele czynników pozytywnie wpłynie na spo-
sób widzenia krajów strefy euro przez zagranicznych inwestorów. Wśród 
zmian, które miałyby przyciągnąć zagraniczny kapitał, wymieniano spa-
dek ryzyka makroekonomicznego, integrację rynków finansowych, wzrost 
konkurencji, eliminację ryzyka kursowego, ożywienie wymiany handlo-
wej i spadek stóp procentowych (Kwapień, Wójcik 2008). 

Pozytywne oddziaływanie części wymienionych czynników jest niepod-
ważalne. Niezwykle istotny jest spadek ryzyka makroekonomicznego. 
Podstawowe znaczenie ma w tym wypadku konieczność spełnienia przez 
kraje tworzące strefę euro następujących kryteriów konwergencji: 
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•   Deficyt budżetowy. Zaplanowany deficyt budżetowy nie może przekra-
czać 3% PKB kraju. Są jednak dwa wyjątki. Pierwszym z nich jest sytu-
acja, gdy wskaźnik jest wyższy, ale w przeszłości istotnie poprawił się 
i zdecydowanie zbliża się do wymaganego poziomu. Drugi z wyjątków 
ma miejsce, gdy przekroczenie przez deficyt budżetowy 3% PKB spo-
wodowane jest względami nadzwyczajnymi, ma charakter przejściowy 
i oscyluje wokół wspomnianej wartości. 

•   Zadłużenie państwa. Zadłużenie to nie może przekraczać 60% PKB. 
Wskaźnik ten może być wyższy, ale powinien się zmniejszać w zado-
walającym tempie.

•   Stopa inflacji. W kraju, który chce przystąpić do Unii Gospodarczej 
i Walutowej, inflacja nie powinna przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. 
średniej stopy inflacji w trzech państwach Unii Europejskiej o najniż-
szym poziomie inflacji.

•   Kursy wymienne. Waluta kraju starającego się o przyjęcie do Unii Go-
spodarczej i Walutowej powinna utrzymywać się w przedziale wahań 
kursów (±15%), który został przewidziany w mechanizmie kursowym 
Europejskiego Systemu Walutowego. Poza tym dewaluacja waluty da-
nego kraju wobec innych walut może się odbyć najpóźniej na dwa lata 
przed ostateczną oceną jego sytuacji gospodarczej.

•   Długoterminowe stopy procentowe. Poziom długoterminowych stóp 
procentowych nie może przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej 
stóp procentowych z trzech krajów Unii Europejskiej o najniższej infla-
cji (Jakubiszyn i in. 1999, s. 22). Wskaźnik ten wyraża trwałość osiąg-
niętej konwergencji.

Dzięki wprowadzeniu kryteriów konwergencji kraje członkowskie mogą 
osiągnąć stabilność makroekonomiczną. Pozwala to ograniczać ryzyko inwe-
storów zagranicznych i przyciągnąć kapitał zagraniczny do państw strefy 
euro.

Niezwykle ważna okazuje się także eliminacja ryzyka kursowego w stre-
fie euro. Każdy rodzaj ryzyka powoduje konieczność ostrożniejszych kal-
kulacji w przypadku inwestycji zagranicznych. Niepewność powoduje 
ograniczanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Po powstaniu 
strefy euro zmniejsza się ryzyko związane ze zmiennością kursów walu-
towych, co powinno spowodować napływ bezpośrednich inwestycji  
zagranicznych.
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Dodatkowym atutem krajów należących do strefy euro jest rosnąca wymiana 
międzynarodowa, co niewątpliwie zachęca kapitał zagraniczny do inwesto-
wania i – co za tym idzie – powoduje wzrost konkurencji. Jak się wydaje, 
wpływ euro ma tu niewielkie znaczenie, co pokazano w poprzednim  
podrozdziale. 

Kolejnym czynnikiem, który zachęca do inwestowania w kraju posługują-
cym się wspólną walutą, jest integracja rynków finansowych. Komisja 
Europejska w swojej publikacji European Financial Integration Report 
2007 zwraca uwagę, że integracja rynków finansowych następuje znacz-
nie wolniej, niż przewidywano, jednak są przesłanki, by twierdzić, że 
proces ten będzie miał szersze następstwa. Według Komisji Europejskiej 
do przyspieszenia tego procesu konieczne jest jednak płynniejsze wpro-
wadzanie pewnych rozwiązań prawnych.

Jak się okazuje, integracja rynków finansowych nie daje wystarczających 
rezultatów. Teoretycznie wzrost konkurencji na wspólnotowym rynku fi-
nansowym prowadzi do zwiększenia konkurencji. Następstwem tego po-
winny być: zwiększenie ilości produktów oferowanych odbiorcom, polep-
szenie warunków obsługi klienta, ale przede wszystkim spadek stóp 

wykres 2  Krótkookresowe stopy procentowe w strefie euro w latach 
2002–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.
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procentowych. Niestety, w strefie euro jest to niezauważalne. Jak pokazu-
je praktyka, krótkookresowe stopy procentowe w strefie euro od pewnego 
czasu wzrastają (wykres 2). Jest to spowodowane w dużej mierze aktualną 
sytuacją gospodarczą na świecie i w Europie. Jednak przy wzrastających 
stopach procentowych trudno jednoznacznie ocenić pozytywny wpływ 
euro.

Względnie krótki okres istnienia strefy euro oraz trudna sytuacja w ostat-
nim czasie na świecie nie pozwalają wysnuć jednoznacznych wniosków 
co do wpływu europejskiej unii walutowej na wielkość inwestycji zagra-
nicznych w strefie euro (wykres 3). Z powodu krótkiego okresu istnienia 
Eurolandu nie możemy wyznaczyć żadnego trendu. W tym wypadku nie 
da się stwierdzić jednoznacznie wzrostu bądź spadku. Nie sposób ocenić, 
czy brak wyraźnych zmian wynika z braku wystarczającej siły oddziały-
wania omówionych powyżej czynników, czy wpływu innych zjawisk go-
spodarczych. Może się okazać, że w przyszłości uda się wyodrębnić 
wpływ euro na inwestycje zagraniczne w europejskiej unii walutowej. Na 
razie jednak nie widać zapowiadanego pozytywnego wpływu powstania 
strefy euro na zagraniczne inwestycje.

wykres 3  Inwestycje zagraniczne w strefie euro (12 krajów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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2.4. WpŁyW eurO nA WZrOSt gOSpOdArCZy

Teoria  optymalnych obszarów walutowych mówi, że bezpośrednim następ-
stwem wprowadzenia wspólnej waluty powinien być wzrost PKB. Głównym 
uzasadnieniem  ekonomicznym utworzenia europejskiej unii walutowej było 
spodziewane  pozytywne oddziaływanie unii walutowej na PKB krajów 
członkowskich. Dzięki ożywieniu wymiany handlowej, eliminacji kosztów 
transakcyjnych, wzrostowi inwestycji, spadkowi ryzyka makroekonomiczne-
go, integracji rynków finansowych oraz wzrostowi konkurencji miały nastą-
pić dodatkowa akumulacja kapitału i wzrost wydajności czynników produk-
cji. Doprowadziłoby to do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

Jeśli chodzi o akumulację kapitału w strefie euro, to rzeczywiście istotnie 
wzrasta (wykres 4). Wprawdzie nie osiąga poziomu średniej światowej, 
jednak biorąc pod uwagę względnie wysoki poziom PKB w Eurolandzie 
można stwierdzić, że jest to wysokość zadowalająca. Wyraźnie widać, że 
wzrost inwestycji jest zgodny z tendencjami światowymi. Nie sposób oce-
nić wpływu euro na ten proces, jednak nie można także wykluczyć, że 
jest to po części skutkiem istnienia europejskiej unii walutowej. 

wykres 4 Inwestycje w relacji do PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MFW.
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Jeśli chodzi o zmiany produktywności czynnika pracy, to sygnały są po-
dobne. Powstanie strefy euro miało oddziaływać na jego wzrost, jednak 
trudno ocenić rzeczywisty wpływ tego procesu. Okazuje się, że w okresie 
istnienia strefy euro produktywność czynnika pracy na jednego zatrud-
nionego zmalała w porównaniu z całą Unią Europejską. Nie jest to dowód 
obniżania się produktywności czynnika pracy w strefie euro. Pokazuje to 
jedynie, że produktywność pracy w krajach Unii Europejskiej nieposługu-
jących się wspólną walutą rośnie szybciej niż w Eurolandzie. Nie powinno to 
dziwić, gdyż większość państw spoza strefy euro to kraje, w których produk-
tywność czynnika pracy jest wciąż niska. Powoduje to, że trudno jedno-
znacznie ocenić wpływ powstania strefy euro na czynnik pracy na tym  
obszarze. 

Jak widać, niezwykle trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ powstania 
strefy euro na czynniki produkcji. Krótki okres istnienia unii walutowej 
oraz silny wpływ innych czynników utrudniają przeprowadzenie w pełni 
wiarygodnych badań. Od zmian czynników produkcji o wiele ważniejsze 
jest jednak oddziaływanie strefy euro na zmiany PKB. 

wykres 5  produktywność na jednego zatrudnionego w strefie euro  
w porównaniu z produktywnością w całej unii europejskiej  
(27 krajów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Produktywność na jednego zatrudnionego w strefie euro 
w porównaniu z produktywnością w całej Unii Europejskiej 
(27 krajów)

wykres 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Biorąc pod uwagę zmiany wzrostu PKB sytuacja wydaje się niezbyt obiecują-
ca (wykres 6). Okazuje się, że wzrost gospodarczy strefy euro (podobnie jak 
w całej Unii Europejskiej) w znacznym stopniu podlega wahaniom na skutek 
trendów światowych. Niewątpliwie występuje znaczna synchronizacja cykli 
koniunkturalnych. Niestety okazuje się również, że rozwój strefy euro, pod-
legającej podobnym wahaniom koniunkturalnym, jest znacznie wolniejszy 
niż średnia światowa, a także wolniejszy niż w całej Unii Europejskiej. 

Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele różnorodnych czynników, jednak 
w takiej sytuacji stwierdzenie pozytywnego wpływu europejskiej unii 
walutowej nie jest możliwe. 

 3. KOSZty

Prace nad utworzeniem europejskiej unii walutowej uświadomiły wielu oso-
bom, że nie tylko przyniesie to korzyści, ale także wiąże się z kosztami. Prze-
widywano, że mogą one mieć duże znaczenie dla integracji walutowej. 

wykres 6 Wzrost PKB w latach 2002–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MFW.

0

1

2

3

4

5

6

%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Świat Strefa euro Unia Europejska



322 NARODOWY BANK POLSKI

3.1. efeKt CAppuCCInO

Po wprowadzeniu wspólnej waluty konsumenci w wielu krajach strefy euro 
odczuli istotny wzrost cen. Okazało się, że wrażenie nie było bezpodstawne 
– sprzedawcy wykorzystali to do podwyższenia swoich dochodów. Przy-
znali to nawet przedstawiciele banków centralnych i politycy będący zwo-
lennikami euro (Orłowski 2008). Nawet po pewnym czasie po wprowadze-
niu euro zaprzeczano podwyższaniu cen. Wskaźnik inflacji nie wskazywał, 
by podwyżki miały znaczenie dla gospodarki. W 2001 r. inflacja wynosiła 
w strefie euro 2,3%, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio 2,1% oraz 
2,2% (wykres 7). Odczucia mieszkańców strefy euro były jednak odmienne, 
szczególnie we Włoszech i Niemczech, gdzie z powodu podwyżek doszło 
nawet do protestów oraz bojkotu niektórych sklepów. 

W Niemczech w ciągu pół roku ceny mleka wzrosły o około 10%, a wa-
rzyw o 20%. W tym samym czasie 80% restauracji podniosło ceny nawet 
do 30%. Jedyną obroną przed tego typu zabiegami miało być unikanie 
sklepów i punktów usługowych zawyżających ceny. Niestety zalecenia 
takie nie przyniosły spodziewanych rezultatów. 

wykres 7 Inflacja w strefie euro

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Inflacja w strefie eurowykres 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Aby zwiększyć zyski przy okazji wymiany walut, handlowcy wyrówny-
wali ceny w górę. Niestety zdarzały się przypadki, że towar kosztujący 
2 marki po wymianie 1 euro za 1,95583 marek niemieckich zmienił cenę 
na 1,5 euro. Było to równoznaczne z nieuzasadnionym, nagłym zawyże-
niem ceny o prawie 50%. Zabiegi te najczęściej dotyczyły towarów bądź 
drobnych usług, w przypadku których klient nie miał wyboru lub czasu, 
by się zastanowić. 

Podobną sytuację jak w Niemczech zaobserwowano we Włoszech. Kawa 
zdrożała tam w krótkim czasie o około 30%; stąd wzięła się nazwa – efekt  
cappuccino. W tym samym czasie cenę pizzy zawyżono o około 16%. Doty-
czyło to nie tylko artykułów spożywczych, ale także wielu innych dziedzin, 
np. usług bankowych (wzrost kosztu prowadzenia konta o 25%) czy trans-
portu morskiego (wzrost kosztu o 20%). Stowarzyszenia chroniące prawa 
konsumentów twierdziły, że te statystyki i tak były zaniżane (Orłowski 
2008). 

3.2. KOSZty dOStOSOWAnIA gOSpOdAreK 

Gdy w 2002 r. wprowadzano do obiegu euro, liczono się ze znacznymi 
kosztami wymiany, które będą musiały ponieść gospodarki krajów strefy 
euro. Dotyczyło to przedsiębiorstw, sektora finansowego, jak też konsu-
mentów indywidualnych. 

Klienci indywidualni musieli wymienić swoje oszczędności na euro. 
Wiązało się to z koniecznością przyzwyczajenia się do posługiwania się 
nową walutą. Właśnie brak elastyczności konsumentów w tym zakresie 
pozwolił na wystąpienie efektu cappuccino na tak szeroką skalę. Brak re-
akcji klientów na niewłaściwe przeliczanie cen przez handlowców zaraz 
po wprowadzeniu euro spowodował utrwalenie nowego poziomu cen. 

Kosztów nie ponosili jedynie konsumenci. Dotyczyło to całej gospodarki. 
Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą musiały po-
nieść koszty, aby poinformować klientów o nowych cenach. Do tego typu 
działań można zaliczyć:

•  informowanie klientów za pośrednictwem mediów (radio, telewizja, 
prasa),
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• udostępnianie materiałów informacyjnych (ulotki, broszury, plakaty),
•  udostępnianie specjalnych serwisów informacyjnych za pośrednictwem 

infolinii lub stron internetowych,
• wysyłanie do klientów pism informacyjnych,
• ustne informowanie klientów.

Koszty związane z tego typu działaniami były znaczne. Wystarczy tylko 
wyobrazić sobie, ile banerów reklamowych czy  witryn sklepowych za-
wiera informację o cenach. Wszystkie należało zastąpić nową, wyrażającą 
odpowiednią sumę w euro. 

Do kosztów dostosowania gospodarek krajów strefy euro do posługiwania 
się wspólnotową walutą można również zaliczyć koszty: 

• analiz rynkowych w nowych warunkach,
• szkolenia personelu, 
• restrukturyzacji firm zajmujących się obsługą wymiany walut,
• przewalutowania,
• zmiany systemów informatycznych,
• wymiany wielu urządzeń (automatów wrzutowych, parkometrów).

Koszty dostosowywania gospodarek krajów strefy euro do posługiwania 
się nową walutą miały szeroki zasięg i ich znaczenia nie można pominąć, 
jednak były jednorazowe. Wydaje się również, że ich wysokość nie wpły-
nęła istotnie na sytuację gospodarczą krajów wymieniających swoje wa-
luty. Okazało się, że dzięki odpowiedniej informacji gospodarki państw 
strefy euro zdołały właściwie przygotować się do wymiany walut. Ogra-
niczyło to omówione powyżej koszty.

3.3. KOSZty InStytuCjOnALne

Kraje należące do strefy euro musiały również ponieść koszty związane 
ze stworzeniem odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego, konieczne-
go, by funkcjonować w strefie euro. Wiele z tych kosztów miało znaczenie 
marginalne, jak choćby koszty konferencji i spotkań decydentów, które 
poprzedziły stworzenie unii walutowej. 
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tabela 4   Klucz kapitałowy oraz kapitał płacony przez banki centralne 
krajów strefy euro w 2008 r.

nazwa krajowego banku 
centralnego

Klucz kapitałowy  
(w %) Kapitał opłacony (w eur)

Nationale Bank van België/Banque 
nationale de Belgique 2,4708 142 334 199,56

Deutsche Bundesbank 20,5211 1 182 149 240,19

Bank of Greece 1,8168 104 659 532,85

Banco de España 7,5498 434 917 735,09

Banque de France 14,3875 828 813 864,42

Central Bank and Financial Services 
Authority of Ireland 0,8885 51 183 396,60

Banca d’Italia 12,5297 721 792 464,09

Central Bank of Cyprus 0,1249 7 195 054,85

Banque Centrale  
du Luxembourg 0,1575 9 073 027,53

Central Bank of Malta 0,0622 3 583 125,79

De Nederlandsche Bank 3,8937 224 302 522,60

Oesterreichische Nationalbank 2,0159 116 128 991,78

Banco de Portugal 1,7137 98 720 300,22

Banka Slovenije 0,3194 18 399 523,77

Suomen Pankki  
– Finlands Bank 1,2448 71 708 601,11

Razem 69,6963 4 014 961 580,45

Źródło: EBC. 
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Koszty instytucjonalne wiązały się głównie z powstaniem nadrzędnej in-
stytucji strefy euro, jaką jest Europejski Bank Centralny. Należy pamiętać, 
że od początku istnienia tej instytucji każdy kraj strefy euro zobowiązany 

tabela 5      Klucz kapitałowy oraz kapitał płacony przez banki cen-
tralne poszczególnych krajów spoza strefy euro w 2008 r.

Krajowy bank centralny
Klucz kapitałowy 

(w %)

Kapitał opłacony 

(w eur)

Danmarks Nationalbank 1,5138 6 104 332,92

Sveriges Riksbank 2,3313 9 400 866,26

Bank of England 13,9337 56 187 041,67

Suma częściowa dla KBC spoza strefy euro 17,7788 71 692 240,85

Byłgarska Narodna banka 0,8833 3 561 868,99

Česká národní banka 1,3880 5 597 049,87

Eesti Pank 0,1703 686 727,37

Latvijas Banka 0,2813 1 134 330,06

Lietuvos bankas 0,4178 1 684 760,40

Magyar Nemzeti Bank 1,3141 5 299 051,33

Narodowy Bank Polski 4,8748 19 657 419,83

Banca Naţională a României 2,5188 10 156 951,89

Národná banka Slovenska 0,6765 2 727 956,95

Suma dla pozostałych KBC spoza  

strefy euro
12,5249 50 506 116 69

Razem 30,3037 122 198 357,54

Źródło: EBC.
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jest do uiszczania wkładu kapitałowego, zależnego od tzw. klucza kapita-
łowego (tabela 4). Klucz kapitałowy nie tylko służy do wyznaczenia wyso-
kości wkładu, lecz także decyduje (w stosunku 1:1) o liczbie głosów, któ-
rymi dany kraj dysponuje w procesach decyzyjnych EBC. 

Do wyliczenia udziału w kapitale Europejskiego Banku Centralnego wzię-
to pod uwagę nie tylko poziom PKB danego kraju, ale również liczbę oby-
wateli. Udział każdego z banków centralnych będącego udziałowcem  
Europejskiego Banku Centralnego jest wyliczany według formuły: 

•  50% odsetka, jaki stanowi w społeczności całej Wspólnoty ludność da-
nego kraju,

• 50% udziału kraju w PKB całej Wspólnoty.

Jak można zauważyć, kraje strefy euro nie mają  100% klucza kapitałowe-
go w Europejskim Banku Centralnym. Banki centralne krajów Unii Euro-
pejskiej spoza strefy euro zobowiązane są do pokrywania pewnej części 
kosztów operacyjnych Europejskiego Banku Centralnego, ponoszonych w 
związku z uczestnictwem w Europejskim Systemie Banków Centralnych 
(tabela 5). Członkowie Unii Europejskiej spoza strefy euro wnoszą jedynie 
niewielki procentu kapitału, jaki został przez nich subskrybowany. Od 
1 stycznia 2008 r. wynosi on 7%. Banki centralne krajów spoza strefy 
euro nie są uprawnione do udziału w zyskach Europejskiego Banku Cen-
tralnego podlegających podziałowi ani nie są zobowiązane do pokrywa-
nia jego ewentualnych strat. 

 4. nIeefeKtyWnOść Strefy eurO

Porównując korzyści z kosztami wynikającymi z utworzenia europejskiej 
unii walutowej, można postawić pytanie, czemu przy względnie niewiel-
kich kosztach osiągnięto tak małe korzyści. Wydaje się, że odpowiedź 
tkwi w specyfice krajów członkowskich strefy euro, a także całej strefy 
euro oraz gospodarki europejskiej. Jak pokazała krótka historia strefy 
euro, niektóre procesy zachodzące w niej utrudniają, a nawet uniemożli-
wiają maksymalizację korzyści przez cały Euroland.
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4.1. BrAK dOStOSOWAń gOSpOdArKI eurOpejSKIej

Europa (a w szczególności kraje najwyżej rozwinięte) jest obecnie obsza-
rem, na którym występują znaczne sztywności cen i płac. Powoduje to 
pogorszenie kondycji gospodarczej najbardziej rozwiniętych krajów Unii 
Europejskiej. Największym problemem jest niewątpliwie brak zrozumie-
nia tej sytuacji przez osoby odpowiedzialne za politykę gospodarczą. Je-
dynie usunięcie części istniejącej sztywności sprawiłoby, że integracja 
walutowa stałaby się opłacalna. Bez tego koszty tworzenia unii walutowej 
wzrosną, co znacznie zmniejsza jej opłacalność. Tylko w krajach o nie-
zwykle dużej otwartości gospodarki korzyści z integracji walutowej mogą 
w takiej sytuacji przewyższyć koszty. 

Należy jednak uświadomić sobie, jak bardzo odległą i trudną rzeczą jest 
ograniczenie sztywności cen i płac w Unii Europejskiej, a szczególnie 
w krajach Europy Zachodniej. Państwa te, chcąc za wszelką cenę zacho-
wać swoją pozycję w Europie, blokują pełną integrację gospodarczą. 
Świadczy o tym wciąż częste stosowanie środków para- i pozataryfowych 
w Unii Europejskiej. Można tu wymienić m.in. wprowadzanie cen mini-
malnych czy narzucanie skomplikowanych przepisów fitosanitarnych. 
Ceny minimalne w niektórych krajach są wyznaczane przez państwo 
w celu zapewnienia opłacalności produkcji (Nasiłowski 2002, s. 69). Nie-
wątpliwie powoduje to stopniowe usztywnienie cen na rynku europej-
skim i niekorzystnie wpływa na integrację walutową. Czynniki instytu-
cjonalne mogą przyczyniać się zarówno do wzrostu kosztów, jak i do ich 
spadku (Porter 2006, s. 117).

Jak się okazuje, jeszcze trudniejsze jest przeciwdziałanie sztywności płac. 
Sytuację paraliżują rozwinięte w krajach Europy Zachodniej związki za-
wodowe kontraktujące stawki płac. Co więcej – niektóre państwa prak-
tycznie straciły z tego powodu możliwość stymulowania rynku pracy 
i nie są obecnie w stanie nic zrobić w kwestii sztywności płac. W niektó-
rych krajach (np. Niemczech) nawet minimalny poziom płac jest przed-
miotem branżowych porozumień poszczególnych związków zawodowych 
z przedstawicielami pracodawców. Wówczas rola państwa ogranicza się 
praktycznie do ustalenia wysokości zasiłków dla bezrobotnych (Nasiłow-
ski 2002, s. 118). 
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Kolejnym czynnikiem, który mógłby sprawić, że europejska unia waluto-
wa stałaby się bardziej opłacalna, jest znaczne zwiększenie mobilności 
siły roboczej na wspólnym rynku unijnym. Okazuje się jednak, że kraje 
Europy Zachodniej – Niemcy czy Francja – nie są zainteresowane zwięk-
szeniem mobilności siły roboczej. Tłumaczą swoje postępowanie chęcią 
ochrony rodzimego rynku pracy, za wszelką cenę spowalniają jego inte-
grację, opóźniając udostępnienie swoich rynków pracy obywatelom no-
wych państw członkowskich. 

Może się okazać, że próby tworzenia w pełni wspólnego rynku, połączone 
z próbami zachowania status quo przez największe państwa Unii Euro-
pejskiej, mogą doprowadzić do zwiększenia się regionalnej koncentracji 
produkcji. Proces ten jako część integracji istotnie  zmieniłby rachunek 
kosztów i korzyści. Zwiększyłby koszty i spowodował, że unia walutowa 
stałaby się jeszcze mniej atrakcyjna (De Grauwe, 2003, s. 92). Przykładem 
regionalizacji produkcji są Stany Zjednoczone. Jest faktem, że ich rynek 
jest znacznie lepiej zintegrowany niż europejski, a jednak to w Europie 
jest niższa regionalna koncentracja np. produkcji samochodów. Można za-
tem wnioskować, że dalsza integracja rynku europejskiego zwiększy kon-
centrację produkcji. Ta niepokojąca prawidłowość może okazać się kolej-
nym powodem niższej opłacalności integracji walutowej, gdyż wzrośnie 
ryzyko podażowych i popytowych szoków asymetrycznych. 

Bardzo silny negatywny wpływ na opłacalność integracji walutowej wy-
wierają szoki asymetryczne. Są one spowodowane występowaniem znacz-
nych różnic w rozwoju gospodarczym, sztywności cen, sztywności płac, 
ograniczeń  przepływu kapitału oraz siły roboczej. Wiadomo również, że 
nabywcy w krajach rozwijających się często mają wyraźnie odmienne po-
trzeby niż nabywcy w krajach rozwiniętych (Porter 2006). Powoduje to, że 
konwergencja jest niewystarczająca. Może to zwiększyć zagrożenie szoka-
mi asymetrycznymi, przed którymi krajom należącym do strefy euro 
trudno się ochronić, ponieważ zrezygnowały z kontroli nad polityką pie-
niężną. Europa od dłuższego czasu nie przeżywała silniejszych szoków 
asymetrycznych. Powoduje to brak pełnej świadomości zagrożeń wynika-
jących z wystąpienia takich anomalii. 

Nie należy zapominać, że strefa euro wciąż się rozrasta, przez co zwiększa 
się jej zróżnicowanie. Chodzi tu zarówno o różnice gospodarcze, ekono-
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miczne, jak i kulturalne oraz społeczne. Wszystkie te czynniki mogą nie-
korzystnie wpływać na poziom konwergencji krajów i znacznie zwiększać 
ryzyko wystąpienia szoków asymetrycznych. Dodatkowe problemy mogą 
się pojawić w momencie, gdy do strefy euro przystąpią kraje, które znacz-
nie odbiegają od średniej unijnej. Zwiększa się wtedy zagrożenie szokami 
asymetrycznymi. Jeśli  najwyżej rozwinięte kraje Eurolandu chcą wówczas 
utrzymać swój status quo, czego skutkiem są awersja do reform oraz prowa-
dzenie nieefektywnej wspólnej polityki pieniężnej, może to doprowadzić do 
kryzysu.

Dywergencja krajów jest rozumiana dwojako. Według Komisji Europej-
skiej konieczna jest pełna integracja. Na wykresie 8 na jednej osi zazna-
czyliśmy stopień integracji ekonomicznej, a na drugiej stopień dywergen-
cji zatrudnienia i produkcji w krajach strefy euro. Zależność między nimi 
ilustruje prosta malejąca (wykres 8). Pokazuje to, że wraz ze wzrostem 
integracji maleje ryzyko wystąpienia szoków asymetrycznych. 

Do zupełnie innego wniosku doszedł Paul Krugman. Stwierdził on, że 
zależność między dwiema omawianymi wielkościami jest liniowa, ale 
rosnąca (wykres 9). Według niego w miarę zwiększania się integracji eko-

wykres 8 pogląd Komisji 
europejskiej na konwergencję 
między krajami

Źródło: De Grauwe (2003).

Pogląd Komisji Europejskiej wykres 8 

Źródło: De Grauwe (2003, s. )

Stopień integracji ekonomicznej

St
op

ie
ń 

dy
w

er
ge

nc
ji 

pr
od

uk
cj

i i
 za

tru
dn

ie
ni

a

wykres 9 pogląd Krugmana 
na stopień konwergencji między 
krajami

Źródło: De Grauwe (2003).

Pogląd Krugmana wykres 9 

Źródło: De Grauwe (2003, s. )
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nomicznej kraje stają się coraz bardziej wyspecjalizowane i coraz bardziej 
podatne na szoki asymetryczne.

Ciężko jest jednoznacznie ocenić, po czyjej stronie leży racja. Z jednej 
strony logiczny wydaje się pogląd Unii Europejskiej, gdyż – jak pokazu-
je praktyka – integracja z innymi krajami prowadzi w większości wy-
padków do korzyści po obu stronach. Z drugiej jednak strony trudno 
nie zgodzić się z Krugmanem, że w Stanach Zjednoczonych – znacznie 
bardziej zintegrowanych niż Unia Europejska – nastąpiła regionaliza-
cja produkcji, co może czekać również Europę. Jedno jest jednak pew-
ne. Unia Europejska w obecnym kształcie instytucjonalnym nie jest 
gotowa przeciwstawić się poważniejszym szokom asymetrycznym. Do-
póki nie zostaną zmienione zasady działania niektórych instytucji, 
widmo szoków asymetrycznych wciąż będzie zagrażało europejskiej 
unii walutowej. 

4.2. nIeróWne trAKtOWAnIe CZŁOnKóW unII WALutOWej

Jeśli spojrzymy na dotychczasowe skutki istnienia strefy euro, trudno nie 
odnieść wrażenia, że jej nieformalnym celem jest utrzymanie dominują-
cej pozycji Francji i Niemiec w Europie. Dzięki odpowiedniej sile decyzyj-
nej tych państw, którą i tak uznają za zbyt niską, są traktowane łagodniej 
niż inne kraje strefy euro. Jak pokazują badania empiryczne, prowadzi to 
do zwiększenia konkurencyjności tych państw. 

Dotyczy to m.in. warunków zawartych w Traktacie z Maastricht. Arbi-
tralne wyznaczenie poziomu długu publicznego i deficytu budżetowego 
jest przyczyną nie tylko nieadekwatności do aktualnej sytuacji na rynku 
unijnym, ale także braku możliwości dostosowania go do bieżących po-
trzeb każdego z krajów. Powoduje to konieczność cięć w polityce budżeto-
wej i zaniechania pewnych wydatków. Niestety Niemcy i Francja mają 
możliwość mniejszego ograniczania planowanych wydatków. Jak pokazu-
je praktyka, są one traktowane w specjalny sposób. Jako jedyne spośród 
członków Eurolandu i państw do niego aspirujących nie spotykają się 
z represjami za przekraczanie deficytu budżetowego i długu publicznego 
ustalonych przez Traktat z Maastricht.
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Co więcej, już obecnie Niemcy i Francja dzięki istnieniu Eurolandu uzy-
skały dodatkową przewagę konkurencyjną nad innymi członkami strefy 
euro. Ich działania doprowadziły do sytuacji, że realny kurs euro zwięk-
sza ich konkurencyjność względem innych państw. W tabeli 6 pokazano 
zmiany realnego kursu walutowego w Eurolandzie od 1999 r. Wartość 
wskaźnika wyższa niż 100 oznacza aprecjację euro w danym kraju w po-
równaniu ze średnią w całej strefie. Ceny dóbr wyrażone w euro wzrosły 
od 1999 r. szybciej niż w innych krajach. Oznacza to wyższą skumulowa-
ną inflację i – co za tym idzie – ograniczoną konkurencyjność, jeżeli 
zwiększonej inflacji nie towarzyszył znaczny wzrost wydajności. W więk-
szości państw Eurolandu wystąpiła aprecjacja realnego kursu euro niepo-
łączona (z wyjątkiem Irlandii) z odpowiednim wzrostem wydajności 
i eksportu, natomiast we Francji i Niemczech nastąpiła deprecjacja kursu 
(spadek cen). Towary z krajów, w których stwierdzono deprecjację, mogą 
więc łatwiej konkurować na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, 
a także na rynkach światowych. Jak zatem widać, na utworzeniu strefy 
euro najbardziej zyskały Niemcy i Francja. 

Dotychczasowe funkcjonowanie euro niestety potwierdziło wiele obaw 
zgłaszanych przez ekonomistów. Początki istnienia europejskiej waluty 
zbiegły się ze znacznym kryzysem gospodarki światowej, co obnażyło 
niedoskonałości monetarystycznego ukierunkowania polityki pieniężnej 
Europejskiego Banku Centralnego. W ostatnim czasie obserwuje się też 
trudności niektórych państw w sferze finansów publicznych (dotyczy to 
głównych państw unii walutowej), co wywołuje także liczne spory na ten 
temat. Napięcia są znaczne i nie wiadomo, czy unia walutowa je wytrzy-
ma, a nawet jeśli tak się stanie, to jak będzie wyglądać po ich przezwycię-
żeniu (Lutkowski 2004, s. 246).

Reforma jest konieczna z powodu braku odpowiednich działań w latach 
90., w okresie prosperity. Konieczne są teraz zmiany skokowe, niewątpli-
wie trudniejsze do wprowadzenia i o wiele bardziej ryzykowne. Doktryny 
będące podstawami europejskiej unii walutowej wydają się w pewnym 
stopniu nieprzystosowane do obecnej sytuacji. 

W europejskiej unii walutowej głębokich reform wymagają także kwestie 
prawne. Decyzje raz podjęte obowiązują przez długi okres z powodu nie-
możności ich zmiany. Jest to przyczyną słabego dostosowania prawa oraz 
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zasad działania Eurolandu do obecnej sytuacji gospodarczej w regionie 
i na świecie. Powoduje to również niemożność odpowiedniej reakcji po-
szczególnych państw. Ograniczanie możliwości decydowania w kwe-
stiach związanych w gospodarką jest faktem, a ewentualny dalszy brak 
odpowiednich reform będzie hamulcem dla ich gospodarek.

Stopień skomplikowania gospodarki, będącej złożonym systemem zależno-
ści, rośnie w stałym tempie. Powoduje to konieczność ciągłych, płynnych 
dostosowań do coraz szybciej rozwijającej się sytuacji gospodarczej i ekono-
micznej. Z tego powodu przed władzami Eurolandu pojawiają się wciąż 
nowe wyzwania, które wymuszają ciągłą poprawę elastyczności decyzyjnej, 
jak też zwiększanie skłonności do ewolucji europejskiej unii monetarnej 
zgodnie ze zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną. Opóźnienia tego 
procesu mogą mieć niekorzystny wpływ na europejską unię walutową.

tabela 6    Zmiany realnego kursu walutowego wewnątrz strefy euro  
w latach 1999–2006 (1999 = 100)

państwo Zmiana realnego kursu walutowego

Portugalia 113

Irlandia 109

Hiszpania 108

Holandia 105

Włochy 105

Belgia 103

Grecja 103

Finlandia 100

Austria 100

Francja 96

Niemcy 94

Źródło: Aherne, Pisani-Ferry (2006).
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 5. ZAKOńCZenIe

Europejska unia walutowa to przedsięwzięcie na niespotykaną do tej 
pory skalę. Miało ono zapewnić integrującej się Europie posiadanie 
waluty o znaczeniu międzynarodowym, co w dużej mierze się powiod-
ło. Wydaje się, że z teoretycznego punktu widzenia Unia Europejska 
jest właściwym miejscem do stworzenia unii walutowej. Jak się jednak 

tabela 7  Wzrost gospodarczy w krajach strefy euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Strefa euro 0,9 0,8 2,1 1,7 2,8 2,7

Austria 1,6 0,8 2,5 2,9 3,4 3,1

Belgia 1,5 1,0 3,0 1,7 2,8 2,8

Cypr 2,1 1,9 4,2 3,9 4,0 4,4

Finlandia 1,6 1,8 3,7 2,8 4,9 4,5

Francja 1,0 1,1 2,5 1,9 2,2 2,2

Grecja 3,9 5,0 4,6 3,8 4,2 4,0

Hiszpania 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9 3,8

Holandia 0,1 0,3 2,2 1,5 3,0 3,5

Irlandia 6,6 4,5 4,4 6,0 5,7 5,3

Luksemburg 4,1 2,1 4,9 5,0 6,1 4,5

Malta 2,6 -0,3 0,6 3,2 3,4 3,8

Niemcy 0,0 -0,2 1,1 0,8 2,9 2,5

Portugalia 0,8 -0,8 1,5 0,9 1,3 1,8

Słowenia 3,7 2,8 4,4 4,1 5,7 6,1

Włochy 0,5 0,0 1,5 0,6 1,8 1,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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okazuje, wiele niekorzystnych zjawisk obserwowanych na tym obsza-
rze uniemożliwia optymalizację strefy euro. 

Jak pokazują badania, największe kraje – Niemcy i Francja – wykorzystują 
swą dominującą rolę, by wzmacniać swoją pozycję na ekonomicznej are-
nie międzynarodowej. Mimo to wciąż notują jeden z najniższych wskaź-
ników wzrostu gospodarczego w całej strefie euro. Europejska unia walu-
towa pozwala im przezwyciężać stagnację gospodarczą.

Specjaliści przyznają, że euro może przynieść pewne korzyści, ale do tego 
konieczne są głębokie reformy gospodarcze (Rosati 2008). Obecnie w stre-
fie euro nie następują spodziewane pozytywne zmiany. Z powodu trudnej 
sytuacji gospodarczej inflacja rośnie dość szybko, a wzrost gospodarczy 
się zmniejsza. Jest to niewątpliwie wyzwanie dla europejskiej unii  
walutowej.
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Dyskusja o wspólnej walucie.
Korzyści i koszty dla Polski

•  Polska w strefie euro
• Korzyści i szanse przyjęcia wspólnej waluty
•  Integracja rynków finansowych oraz handel i inwestycje  

a pieniądz międzynarodowy
• Koszty i zagrożenia uczestnictwa w unii walutowej
•  Utrata polityki pieniężnej i kursowej a dostosowania  

i krótkookresowe koszty uczestnictwa w strefie euro
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 1. WPROWADZENIE

Oprócz rozpoczęcia transformacji na początku lat 90. XX w. i akcesji do 
Unii Europejskiej w 2004 r. planowane wejście do strefy euro to jedno 
z najważniejszych wydarzeń dla Polski. To historyczne wyzwanie, które 
należy podjąć ze szczególną refleksją i rozwagą. Zamiana pieniądza krajo-
wego na wspólną walutę przesądzi o istotnych kwestiach gospodarczych 
na wiele lat. Pieniądz ma bowiem związek niemal z każdym obszarem 
gospodarki.

Przystąpienie do dużego obszaru walutowego, który ma powszechnie ak-
ceptowany pieniądz, może przynieść wiele korzyści, ale wiąże się rów-
nież z pewnym ryzykiem. Celem poniższego tekstu jest ich zestawienie.

Dyskusja o wspólnej walucie. 
Korzyści i koszty dla Polski*

dr ALEKSANDRA 
ROGUT 
Narodowy Bank Polski
Biuro ds. Integracji 
ze Strefą Euro

dr GRZEGORZ 
TCHOREK
Narodowy Bank Polski
Biuro ds. Integracji 
ze Strefą Euro

* Autorzy pragną serdecznie podziękować całemu zespołowi Biura ds. Integracji ze Strefą 
Euro (BISE) w NBP oraz wszystkim zaangażowanym w proces przygotowywania „Raportu 
na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej  w trzecim etapie Unii Gospodar-
czej i Walutowej”, określanego dalej jako Raport lub Raport 2009. Wiele zawartych w tekście 
wniosków, obserwacji i refleksji jest wynikiem niezliczonych dyskusji nt. integracji walu-
towej, w których brali udział zarówno pracownicy NBP, jak i eksperci zewnętrzni. Pełna 
odpowiedzialność za treść spoczywa oczywiście na piszących te słowa.
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Przystąpienie do strefy euro należy traktować jako decyzję o charakterze 
wielopokoleniowym, której skutki zaczną się ujawniać już w krótkim 
okresie. Dlatego rozkład korzyści oraz kosztów przyjęcia euro w Polsce 
zostanie przedstawiony w perspektywie krótko- i długookresowej.

 2.  Korzyści i szanse dla PolsKi związane  
Z UCZESTNICTWEm W STREfIE EURO

2.1. Korzyści bezPośrednie

Ze względu na horyzont czasowy, w jakim mogą wystąpić korzyści z przy-
jęcia wspólnej waluty, oraz możliwość ich oszacowania należy rozróżnić 
korzyści bezpośrednie i pośrednie – por. schemat 1.

Pierwsze z wymienionych skutków pojawią się w wyniku eliminacji ry-
zyka kursowego i kosztów transakcyjnych w relacjach z podmiotami po-
sługującymi się euro1. Korzyści te nastąpią niemal automatycznie w mo-
mencie wymiany waluty krajowej na euro. Skala ryzyka kursowego oraz 
kosztów transakcyjnych, a więc i potencjalnych korzyści z usztywnienia 
kursu, jest większa w przypadku walut, które nie mają dużego znaczenia 
w światowym systemie gospodarczym, oraz walut mniej stabilnych. Po-
nadto koszty te rosną wraz ze zwiększaniem się otwartości gospodarki, 
mierzonej wymianą handlową z zagranicą. Przyjęcie euro pozwoli na ko-
rzystanie z przywileju posiadania drugiej waluty międzynarodowej na 
świecie, która cieszy się zaufaniem, jest stabilna oraz wzmacnia swą pozycję 
w międzynarodowym systemie finansowym. Powoduje to, że potencjalnie 
więcej jest korzyści z posiadania pieniądza międzynarodowego niż krajowe-
go, tj. polskiego złotego.

Oszacowanie skali korzyści z redukcji kosztów transakcyjnych jest nie-
zmiernie trudne. Przedstawiane w literaturze oszacowania przybliżają 
potencjalne korzyści przez zestawienie informacji nt. wartości transakcji 
rozliczanych w euro (lub innych walutach) na podstawie bilansu płatni-
czego (Raport 2009). Według Raportu NBP z 2004 r. koszty transakcyjne 

1 Euro jest powszechnie wykorzystywane jako pieniądz krajowy państw członkowskich 
i jako pieniądz międzynarodowy przez podmioty spoza strefy euro.
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związane z wymianą walut EUR/PLN wynoszą około 0,2% PKB. Oszaco-
wania dla Słowacji i Słowenii wskazują na oszczędności rzędu 0,2–0,3% 
PKB. Koszty transakcyjne związane z funkcjonowaniem kilku walut są, 
co prawda, relatywnie małe (szczególnie dzięki postępowi w teleinforma-
tyce, powstaniu sprawnych systemów transakcyjnych), mają jednak cha-
rakter trwały, czyli trzeba je ciągle ponosić. Korzyści wynikające z ich 
zmniejszenia rosną zatem w miarę upływu czasu.

Ryzyko kursowe wpływa na postrzeganie ryzyka kraju. Dotyczy to szcze-
gólnie gospodarek o słabiej rozwiniętych rynkach finansowych i tych, 

schemat 1 akumulacja korzyści z uczestnictwa  w strefie euro 

Źródło: prezentacja Raportu 2009 oraz uzupełnienia własne.

Korzyści bezpośrednie
Ujawniają się szybko i kumulują w czasie. 

Są do pewnego stopnia policzalne. 

Mogą prowadzić do efektów pośrednich.
  

Redukcja ryzyka kursowego 
i kosztów transakcyjnych 

(około 0,2% PKB rocznie)

Obniżka stóp procentowych 
– około 2,2–2,4 pkt bazowych

(dane prezentują potencjalną skalę zmian   
wg poziomu z 2008 r.) 

Wynikają ze wzrostu stabilności gospodarki i jej asymilacji z obszarem walutowym.

Mała gospodarka dostaje wiarygodność unii walutowej. Następuje również długotrwały   
proces realokacji zasobów w skali unii walutowej.  

• Mają charakter potencjalny
(potrzebne są dodatkowe warunki do ich wygenerowania i spożytkowania). 

 • Należy je traktować w kategorii szans. 
• Są trudne do oszacowania.

Rozwój i integracja 
rynków finansowych 

dostęp do dużego
międzynarodowego rynku 

finansowego   

Wzrost handlu wewnątrz
strefy euro i poza nią

o 12% wyższy poziom
eksportu w długim okresie 

Wzrost inwestycji 
krajowych oraz 
zagranicznych

w długim okresie 

Euro jako waluta międzynarodowa

Korzyści pośrednie

 o 12% wyższy poziom 
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w których przywiązanie do stabilności cen i finansów publicznych nie 
jest powszechne. Dzięki przyjęciu euro mała gospodarka zyskuje wiary-
godność całej unii walutowej. Włączenie gospodarki doganiającej do du-
żego, stabilnego obszaru o wiarygodnej polityce pieniężnej, relatywnie 
sprawnych regułach fiskalnych oraz uznanej walucie międzynarodowej 
zwiększa jej wiarygodność. Znajduje to na ogół odzwierciedlenie w obni-
żeniu stopy procentowej wymaganej przez inwestorów pożyczających jej 
kapitał, który dla krajów biedniejszych jest istotnym czynnikiem wzrostu 
gospodarczego.

Obliczenia przeprowadzone na potrzeby Raportu 2009 pozwoliły oszaco-
wać, że wysokość premii za ryzyko kursowe zawartej w długotermino-
wych stopach procentowych wynosi około 230–240 punktów bazowych, 
czyli 2,3–2,4 pkt proc.2 Jest to podobna wielkość jak w przypadku innych 
państw; szacunkowa wartość dla Węgier wyniosła około 1,5–3 pkt proc., 
a dla Słowacji  około 0,5–1 pkt proc. (szerzej: Raport 2009). Warto podkre-
ślić, że w niektórych krajach strefy euro (Portugalia, Grecja oraz w mniej-
szym stopniu Hiszpania) skala redukcji stóp procentowych po wprowa-
dzeniu wspólnej waluty sięgała nawet 3–4 pkt proc. Wynikało to z dużej 
inflacji i wysokich stóp procentowych na kilka lat przed przystąpieniem 
do strefy euro.

Obniżka stóp procentowych będzie również wynikać z obniżenia ryzyka 
makroekonomicznego. Ocena wiarygodności gospodarki przez najwięk-
sze agencje ratingowe wskazuje, że obecna pozycja Polski jest wysoka. 
Wyższe oceny ratingowe mają tylko Słowacja i Czechy. W porównaniu 
z państwami strefy euro pozycja Polski jest niższa. Przedstawiciele agen-
cji ratingowych Fitch, Moody’s i Standard and Poor’s oceniają, że po przy-
stąpieniu Polski do strefy euro rating naszego kraju wzrośnie. Jednocześ-
nie podkreślają, że zakres zmian będzie zależny od skali reform 
strukturalnych przeprowadzonych jeszcze przed przystąpieniem do stre-
fy euro, w szczególności od konsolidacji finansów publicznych. Równo-
cześnie wskazuje się, że w przypadku przeprowadzenia niezbędnych do-
stosowań rating Polski zostanie podniesiony niezależnie od tego, czy 
przyjmiemy euro.

2 W Raporcie podkreśla się również, że na skutek wprowadzenia euro mogą zostać 
zredukowane pozostałe składniki premii za ryzyko, tzn. ryzyko płynności oraz ryzyko 
niewypłacalności, w miarę poprawy percepcji wiarygodności makroekonomicznej Polski. 
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Na schemacie 1 wiarygodność gospodarki oraz wzrost konkurencji zali-
czone zostały do kategorii korzyści pośrednich, mimo że mogą się uak-
tywnić już w krótkim okresie. Łączny bilans wpływu tych czynników 
będzie można jednak ocenić dopiero ex post. Obecność w strefie euro 
może sprzyjać wzrostowi wiarygodności i poprawie ratingów kredyto-
wych. Posiadanie euro nie chroni jednak przed obniżeniem tej wiarygod-
ności w przypadku niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Przykładem jest 
obniżenie ratingów dla Grecji i Hiszpanii na początku 2008 r. na skutek 
pogarszania się kondycji tych gospodarek. Podobnie jest w zakresie kon-
kurencji. Euro będzie sprzyjało większej przejrzystości cen, co powinno 
podkreślić cenowo-kosztowe przewagi gospodarki polskiej. Większa kon-
kurencja to jednak większa ekspozycja na ryzyko wyeliminowania z ryn-
ku najmniej efektywnych podmiotów.

2.2.  szanse wyniKające z włączenia  
do dużego obszaru walutowego

2.2.1. integracja rynków finansowych

Korzyści bezpośrednie (redukcja ryzyka kursowego i kosztów transakcyj-
nych oraz zwiększenie zaufania do gospodarki i realokacja zasobów 
w skali strefy euro) powinny prowadzić do uruchomienia wielu długo-
trwałych procesów ekonomicznych – por. wykres 1. Są to pośrednie skut-
ki udziału w unii walutowej, tj.:

 • integracja rynków finansowych,
 • wzrostu handlu międzynarodowego,
 • wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych.

Integracja rynków finansowych jest jednym z najszybciej odczuwalnych 
skutków wejścia do unii walutowej. Zawdzięcza to eliminacji ryzyka kur-
sowego w relacjach z dużym, rozwiniętym obszarem finansowym. Widać 
to w szczególności na rynku pieniężnym, gdzie stopy procentowe w róż-
nych krajach stały się niemal identyczne już w momencie pojawienia się 
euro w postaci bezgotówkowej w 1999 r. – por. wykres 1. Wynikało to 
z eliminacji ryzyka kursowego oraz wprowadzenia jednej, wspólnej dla 
wszystkich polityki pieniężnej. Zróżnicowanie cen pieniądza na rynkach 
międzybankowych krajów członkowskich spadło z relatywnie wysokiego 



343NARODOWY BANK POLSKI

poziomu 300–400 punktów bazowych do kilku, kilkunastu po utworze-
niu strefy euro3. Również na rynku obligacji rządowych stopy procentowe 
upodobniały się już w trakcie przygotowań do przyjęcia euro. Świadczy 
to, że dla krajów o słabiej rozwiniętych gospodarkach dostęp do wspólne-
go rynku finansowego może być szansą na tańszy i łatwiej dostępny kapi-
tał. Oznacza to większą możliwość sfinansowania konsumpcji i inwesty-
cji kredytem.

Integracja finansowa może ułatwiać dostęp polskich podmiotów do rynku 
europejskiego, a także podmiotów zagranicznych do rynku polskiego. Po-
tencjalny napływ pośredników finansowych na polski rynek może prowa-
dzić do zwiększenia zakresu oraz poprawy jakości usług finansowych 
w wyniku zaostrzenia konkurencji. Wzrostu dostępności tych usług ocze-
kuje się przede wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
W praktyce funkcjonowania rynków finansowych krajów strefy euro obser-
wuje się tendencję do zmniejszania opłat i prowizji oraz wyrównywania 
kosztu kredytu w krajach strefy euro. Porównanie bankowych stóp procento-
wych na rynku kredytów i depozytów wskazuje jednak na zróżnicowanie 
kosztu pieniądza w poszczególnych krajach (por. wykres 1). Wynika to z fak-
tu, że mimo eliminacji ryzyka kursowego wciąż istnieje wiele barier w posta-
ci różnic językowych, kulturowych, odmiennych zachowań bądź upodobań 
klientów oraz różnej kondycji przedsiębiorstw i konsumentów4. Oznacza to, 
że w wielu dziedzinach rynki pozostaną lokalne (krajowe). Trudno np. ocze-
kiwać od gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
w Finlandii, że będą chciały przechodzić procedurę weryfikacji wiarygodno-
ści kredytowej w Hiszpanii lub Grecji. Oczywiście banki z Hiszpanii i Grecji 
mogą prowadzić działalność na terenie Finlandii i w ten sposób konkurować 
o klientów. Praktyka pokazuje jednak, że zakres transgranicznego świadcze-
nia usług jest bardzo mały, a tworzenie grup bankowych prowadzących dzia-
łalność w całej strefie euro jest wciąż w początkowym stadium.

Doświadczenia w zakresie integracji rynków finansowych wskazują, że 
finansowanie kieruje się w stronę dużych, płynnych rynków, obciążo-
nych mniejszymi kosztami dzięki korzyściom skali. Proces ten wzmacnia 
3 1 punkt procentowy to 100 punktów bazowych.
4 Przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym znacznie łatwiej jest zaciągać kredyt 
i lokować oszczędności w bankach znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Z kolei banki chętniej pożyczają podmiotom, które znają, potrafią bowiem ocenić je pod 
względem wiarygodności kredytowej i perspektyw odzyskania kapitału.
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konsolidacja sprzyjająca wzrostowi efektywności największych uczestników 
rynku zarówno po stronie biorców, jak i dawców kapitału. Dlatego największymi 
beneficjentami integracji finansowej w pierwszej kolejności stają się duzi gracze. 
Małe podmioty, zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe (dla któ-
rych jedynym źródłem finansowania jest kredyt), nadal będą korzystały głównie 
z finansowania lokalnego, a więc bankowego. Choć wprowadzenie wspólnej 
waluty przyczyniło się do szybszego i sprawniejszego przepływu kapitału oraz 
wyrównania jego ceny, to dostępność alternatywnych źródeł finansowania i an-
gażowania kapitału zależała od konkurencji na poziomie lokalnym.

Oznacza to, że mimo tworzenia wspólnego rynku finansowego lokalne rynki fi-
nansowe niedostatecznie rozwinięte pod względem obrotu i płynności narażone 
są na ucieczkę pośredników do bardziej rozwiniętych centrów finansowych. 
Dlatego istotną rolę w finansowaniu działalności i rozwoju małych oraz śred-
nich firm odgrywają, i wciąż będą odgrywać, lokalne instytucje finansowe.

Polski system finansowy jest dużo słabszy kapitałowo nawet w porówna-
niu z najmniejszymi systemami krajów strefy euro. Na niski poziom jego 
rozwoju wskazuje wartość aktywów do PKB, wynosząca 104% PKB 

wykres 1  odchylenie standardowe średniej stopy rynku 
międzybankowego w krajach strefy euro (lewy wykres) 
oraz zróżnicowanie oprocentowania kredytów dla 
przedsiębiorstw (prawy wykres) 

O/N – stopy overnight – pożyczki jednodniowe, 1 M – oprocentowanie pożyczek 1-mie-
sięcznych, 12 M  – oprocentowanie pożyczek 12-miesięcznych 
Źródło: baza danych EBC – Statistical Warehouse. 
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w 2007 r., co stanowiło około 1/4 przeciętnej relacji w krajach strefy euro5. 
Świadczy to jednocześnie o jego ograniczonej roli w finansowaniu sfery 
realnej – por. wykres 2.

Wiele argumentów wskazuje na to, że polski system finansowy jest goto-
wy do działania w warunkach jednolitej waluty i zdolny do transmisji 
kapitału ze strefy euro. Pod względem dostępu do know how, jakości kapi-
tału ludzkiego oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych polski sy-
stem finansowy (de facto w około 75% bankowy) nie ustępuje instytucjom 
europejskim, głównie dzięki procesom konsolidacji oraz restrukturyzacji, 
w tym w znacznej mierze dzięki kapitałowi zagranicznemu.

Jednym z głównych problemów polskiego rynku finansowego (kapitało-
wego) w najbliższych latach będzie nierównowaga pomiędzy popytem na 
instrumenty finansowe a ich podażą. Oznacza to, że należy oczekiwać 
dalszego napływu oszczędności do instytucji wspólnego inwestowania 
(prognozy wskazują, iż w najbliższych latach aktywa OFE, TFI oraz ubez-
pieczycieli mogą przewyższać kapitały będące w posiadaniu banków). 
Przy braku odpowiedniego zainteresowania przedsiębiorstw rynkiem ka-

5 Jednocześnie relacja aktywów instytucji finansowych do PKB była około dwukrotnie 
niższa niż w najsłabiej rozwiniętym pod tym względem systemie greckim.

wykres 2 aktywa systemu finansowego jako procent PKb

Źródło: Rozwój systemu finansowego w Polsce – prezentacja, 2009. 
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pitałowym może to prowadzić do przenoszenia oszczędności na bardziej 
płynne rynki europejskie, jednak krajowym przedsiębiorstwom nadal 
trudniej będzie pozyskać na nich kapitał.

Wydaje się, że przed wprowadzeniem euro w Polsce należy umocnić 
pozycję krajowego sektora finansowego jako lokalnego centrum trans-
feru oszczędności. Brak dostatecznie dużej podaży produktów finanso-
wych oferowanych przez lokalnych pośredników oraz niezdolność do 
przyciągnięcia zagranicznych inwestorów i instytucji finansowych 
mogą spowodować marginalizację polskiego rynku finansowego i prze-
niesienie obrotu na płynne rynki finansowe strefy euro. Polskie pod-
mioty długo jeszcze nie będą na tyle duże i wiarygodne, aby swobod-
nie konkurować o kapitał na rynkach zagranicznych. Dlatego 
decydujący dla ich rozwoju może okazać się lokalny mechanizm trans-
formacji lokalnych oszczędności w lokalne inwestycje.

2.2.2. Handel zagraniczny

Aby zrozumieć mechanizmy prowadzące do przesunięć w handlu i inwe-
stycjach, należy uświadomić sobie, że unia walutowa to znacznie więcej 
niż usztywnienie kursu i korzyści transakcyjne z tego tytułu. Handel za-
graniczny i inwestycje to oprócz otwartych rynków finansowych najważ-
niejsze kanały łączące daną gospodarkę z innymi. Stanowią źródło no-
wych pomysłów, technologii, wiedzy i perspektyw. Przyjęcie wspólnej 
waluty wiąże się ze wzrostem stabilności makroekonomicznej i powsta-
niem dużego obszaru walutowego.

Analiza pierwszych lat funkcjonowania strefy euro potwierdza pozytyw-
ny wpływ euro na handel pomiędzy krajami członkowskimi (Baldwin 
i in. 2008). Skala tego efektu od 1999 r. jest szacowana na 5–15%. Euro 
przyczyniło się również do zwiększenia wymiany handlowej z krajami 
spoza strefy euro. Dla partnerów handlowych z krajów trzecich rynki kra-
jów strefy euro utworzyły jeden wspólny rynek, co zmniejszyło koszty 
dostępu do niego i przyczyniło się do zwiększenia wymiany handlowej. 
Strefa euro jest największym partnerem handlowym na świecie. Łącznie 
z obrotami handlowymi pomiędzy krajami członkowskimi (intra euro) 
w latach 2006–2007 na strefę euro (15 państw) przypadało ponad 30% 
światowego handlu (szerzej: Mroczek 2008).
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Wprowadzenie euro sprawiło, że stało się ono drugą najważniejszą walutą 
światową, co miało istotne konsekwencje dla światowego handlu. Posia-
danie uznanego i powszechnie akceptowanego na świecie pieniądza przy-
niosło korzyść w postaci jego powszechniejszego użycia również poza 
strefą euro. Euro stało się bowiem walutą fakturowania handlu także 
w przypadku transakcji handlowych realizowanych z partnerami spoza 
strefy euro (nieco ponad połowa handlu krajów strefy euro poza strefę 
euro była fakturowana we wspólnej walucie).

Na jakie korzyści może liczyć polska gospodarka po przyjęciu euro? Za-
leży to od kilku czynników. Otwartość na wymianę z gospodarkami 
strefy euro jest w przypadku Polski relatywnie wysoka – wyższa niż 
w Finlandii, Irlandii, Grecji i podobna jak w Hiszpanii. Stwarza to do-

wykres 3  skala potencjalnego długookresowego wpływu euro  
na handel i inwestycje  w  Polsce

Uwaga: w przypadku wykresu dotyczącego eksportu pierwsza z warstw przedstawia 
korzyści z tytułu obniżenia premii za ryzyko kursowe o 1 pkt proc. (wg założeń  modelu 
wykorzystanego do szacunków korzyści). Druga warstwa wskazuje skalę korzyści wy-
nikających z obniżenia kosztów transakcyjnych. Trzecia, największa warstwa korzyści 
to suma dwóch poprzednich czynników. 
W przypadku inwestycji pierwsza warstwa określa  skutki obniżenia kosztów transak-
cyjnych, druga obniżkę premii za ryzyka. Trzecia, najwyższa warstwa oznacza sumę 
tych korzyści w długim okresie. 
Źródło: Daras, Hagemajer (2008).
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godne wyjściowe warunki do osiągnięcia korzyści handlowych z inte-
gracji ze strefą euro. Doświadczenia wskazują, że najsilniejszy wzrost 
eksportu po wprowadzeniu wspólnej waluty nastąpił w krajach, które 
charakteryzowały się dużą intensywnością powiązań handlowych 
z członkami strefy euro. Optymistycznym wnioskiem płynącym z ba-
dań oraz analiz doświadczeń krajów strefy euro jest wzrost skali handlu 
wewnątrzgałęziowego, który zmniejsza podatność na wstrząsy asyme-
tryczne. Ponadto wzrost wymiany handlowej będzie zależał od zmien-
ności polskiej waluty (skutek wyeliminowania ryzyka wahań nominal-
nego kursu walutowego jest tym większy, im większa jest niestabilność 
kursu). W świetle wyników analiz kurs złotego jest najmniej stabilny 
spośród walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Źródłem istotnych 
korzyści będzie również przynależność do obszaru walutowego o uzna-
nej walucie międzynarodowej, co pozwala na jej powszechniejsze uży-
cie w transakcjach z krajami trzecimi.

Na potrzeby Raportu przeprowadzono badania, które miały odpowiedzieć 
na pytanie o wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na wzrost ekspor-
tu i importu. Wyniki symulacji wskazują, że wyższa dynamika wzrostu 
eksportu będzie obserwowana nawet przez 25 lat po akcesji. Dzięki temu 
nastąpi trwały wzrost eksportu – prawie o 13% – w porównaniu z sytua-
cją, gdyby Polska pozostała poza strefą euro. Długookresowy wzrost eks-
portu będzie skutkiem przede wszystkim zwiększenia konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw. W krótkim okresie mogą nastąpić przejściowe 
zwiększenie importu i spadek eksportu ze względu na możliwy wzrost 
popytu wewnętrznego. Na skutek niższych stóp procentowych i większej 
konsumpcji krajowej eksporterzy nie będą musieli zabiegać o rynki zagra-
niczne, z dużym powodzeniem będą bowiem lokować swoją produkcję na 
rynku krajowym – por. wykres 3.

Należy jednak pamiętać, że skala potencjalnych korzyści z szerszego włą-
czenia się w wymianę handlową i tym samym w międzynarodowy po-
dział pracy będzie w dużym stopniu zależeć od atrakcyjności (cenowej 
i jakościowej) krajowej oferty produktowej. Będzie również pochodną 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz ich zdolności do ekspan-
sji na rynki zagraniczne.
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2.2.3. inwestycje krajowe i zagraniczne

Dzięki niższemu kosztowi kapitału i łatwiejszemu dostępowi do zagra-
nicznych oszczędności koszty inwestycji ponoszone przez polskie przed-
siębiorstwa powinny się zmniejszyć, co może przyczynić się do ich wzro-
stu. Wpływ inwestycji jest szczególnie istotny (w porównaniu z wpływem 
wydatków konsumpcyjnych czy rządowych), ponieważ inwestycje two-
rzą zasób kapitału w gospodarce, od którego z kolei zależą jej potencjał 
produkcyjny i wydajność pracy.

Polska charakteryzuje się relatywnie małą podażą kapitału (w stosunku 
do potrzeb inwestycyjnych), co wynika z niedostatecznego poziomu 
oszczędności. Niższy koszt pozyskania kapitału oraz poprawa dostępu do 
oszczędności zagranicznych mogłyby zwiększyć wartość realizowanych 
inwestycji, dzięki czemu wzrósłby ich udział w tworzeniu PKB (co nastą-
piło w Hiszpanii, Portugalii i Grecji).

Wyniki symulacji przeprowadzonych na potrzeby Raportu sugerują, że po 
wstąpieniu do strefy euro można spodziewać się wzrostu inwestycji 
w Polsce (w rezultacie spadku nominalnej stopy procentowej o 1 pkt 
proc.). Wywołany tym wzrost inwestycji pozwoli w ciągu pierwszych 
czterech lat członkostwa na akumulację dodatkowych 20% kapitału w po-
równaniu ze scenariuszem bazowym (pozostawania poza strefą euro). 
Autorzy badania wskazują, że w długim okresie skutek wzrostu inwesty-
cji będzie nieco słabszy – zakumulowany kapitał może być o około 12% 
wyższy niż w scenariuszu bazowym.

Szczególne znaczenie dla Polski po akcesji do strefy euro może mieć wzrost 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W analizach podkreśla się, 
że skala tego wzrostu oraz pozytywne oddziaływanie napływu BIZ na pod-
niesienie poziomu technologicznego polskiej gospodarki będą zależeć od 
zdolności do absorpcji tych inwestycji. Na zdolności te składają się: klimat 
inwestycyjny i otoczenie biznesu, kapitał ludzki rozumiany jako wykształ-
cenie i umiejętności pracowników, innowacyjność przedsiębiorstw w kraju 
odbierającym inwestycje, jak też towarzyszący im napływ technologii.

Obserwacja doświadczeń krajów strefy euro wskazuje, że integracja 
monetarna nie jest głównym czynnikiem konkurowania o inwestycje 
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bezpośrednie. Może stanowić czynnik wspierający, a nie decydujący. 
Według analiz gospodarek transformujących się najważniejszymi dzia-
łaniami dla przyciągania BIZ są: zwiększenie wydatków na badania 
i rozwój, podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie podaży i jakości 
pracy. Skala rzeczywistego wzrostu inwestycji będzie zależała od przy-
gotowania polskiej gospodarki, w szczególności od stworzenia przyja-
znego klimatu inwestycyjnego.

 3.  Koszty i zagrożenia związane z Przyjęciem 
EURO W POLSKIEj GOSPODARCE

Przyjęcie przez Polskę wspólnej europejskiej waluty oprócz korzyści 
i szans oznacza także konieczność poniesienia kosztów oraz ryzyko poja-

schemat 2  Koszty i ryzyko związane z zamianą pieniądza krajowego  
na euro

Źródło: prezentacja Raportu 2009 oraz uzupełnienia własne.
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wienia się pewnych zagrożeń. Koszty i zagrożenia, podobnie jak korzyści 
i szanse, również zostaną poddane ocenie w perspektywie krótkiego 
i długiego okresu – por. schemat 2.

Długookresowym makroekonomicznym kosztem przystąpienia Polski do 
strefy euro będzie utrata możliwości prowadzenia autonomicznej polityki 
pieniężnej i kursowej. W krótkim okresie konieczne będzie poniesienie 
wysiłku związanego z dostosowaniem do funkcjonowania w obszarze 
wspólnego pieniądza oraz poniesienie kosztów technicznych i organiza-
cyjnych związanych z wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego. Za-
grożenia wynikające z przyjęcia wspólnej waluty wiążą się z ryzykiem 
pogorszenia konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynaro-
dowej oraz ewentualnym przejściowym zacieśnieniem polityki makro-
ekonomicznej na skutek konieczności spełnienia kryteriów z Maastricht.

3.1.  utrata autonomicznej PolityKi Pieniężnej 
I KURSOWEj

Łączna skala kosztów związanych z utratą autonomicznej polityki pie-
niężnej i kursowej przez Polskę jest trudna do oszacowania. Będzie 
ona zależeć od:
•   tego, na ile polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 

będzie odpowiednia dla polskiej gospodarki,
•   tego, jak duży wpływ będzie miała Polska na podejmowane decyzje 

dotyczące wspólnej polityki pieniężnej,
•   skuteczności obecnej krajowej polityki pieniężnej prowadzonej w wa-

runkach globalizacji,
•   skuteczności nominalnego kursu walutowego w łagodzeniu szoków 

o charakterze asymetrycznym.

Nieadekwatność polityki pieniężnej EBC dla Polski może się wiązać z ry-
zykiem ustalania przez EBC stóp procentowych na poziomie nieodpo-
wiednim dla polskiej gospodarki (nieadekwatność strukturalna) lub z ry-
zykiem niedopasowania cyklu koniunkturalnego Polski i strefy euro 
(nieadekwatność cykliczna). Ryzyko długookresowego niedopasowania 
poziomu stóp procentowych wynika z tego, że Polska jest gospodarką do-
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ganiającą, o niższym niż w strefie euro poziomie rozwoju gospodarczego. 
Struktura produkcji i konsumpcji są różne niż w wysoko rozwiniętych 
państwach strefy euro. W Polsce obserwuje się wyższy udział rolnictwa, 
górnictwa i kopalnictwa oraz handlu i napraw, a jednocześnie niższy 
udział sekcji obsługa nieruchomości i firm oraz innych sektorów usługo-
wych – por. wykres 4.

Porównując strukturę konsumpcji, można zauważyć relatywnie wysoki 
udział wydatków na dobra podstawowe, o niskiej elastyczności dochodo-
wej popytu, podczas gdy udział dóbr wyższego rzędu, charakteryzujących 
się wysoką elastycznością popytu, jest stosunkowo niski. Różna jest rów-
nież struktura produktowa polskiego eksportu (Raport 2009).

Przystąpienie do strefy euro prawdopodobnie będzie się wiązać ze zmia-
ną otoczenia makroekonomicznego, gdyż w strefie euro stopy procentowe 
kształtują się na niższym poziomie niż w Polsce (por. wykres 5). Niższe 
stopy procentowe mogą być przyczyną wzrostu agregatowego popytu, co 
może powodować wzrost produkcji i nasilenie się presji inflacyjnej. Ze 
względu na relatywnie niski udział Polski w łącznej wielkości produkcji 
strefy euro mało prawdopodobne jest, aby wzrost inflacji w Polsce wpły-

wykres 4 struktura produkcji w Polsce i przeciętnie w strefie euro

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu.

30

20

10

0

40

50

70

60

80
%

Rolnictwo

Strefa euro – 2007 Polska – 1999 Polska – 2007Strefa euro – 1999

Przemysł Budownictwo Usługi



353NARODOWY BANK POLSKI

nął na decyzje EBC. W rezultacie spadek realnej stopy procentowej spo-
wodowany wzrostem inflacji mógłby prowadzić do wzrostu popytu krajo-
wego i dalszego przyspieszenia dynamiki cen, co ponownie obniżyłoby 
realny koszt kapitału i prowadziło do powtórzenia opisanej niekorzystnej 
sekwencji zdarzeń.

Ryzyko nieadekwatności polityki pieniężnej EBC dla Polski może być 
zmniejszane przez dostosowania cen i płac. Jeśli bowiem wzrost cen 
w Polsce będzie silniejszy niż w strefie euro, pogorszy się międzynarodo-
wa konkurencyjność producentów krajowych i spadnie popyt na ich pro-
dukty, co będzie ograniczać presję inflacyjną. W rezultacie ewentualne 
przyspieszenie dynamiki cen powinno okazać się przejściowe. To, jak 
szybko zostanie przywrócona równowaga, będzie zależeć od stopnia ela-
styczności rynków, wrażliwości gospodarki na utratę zewnętrznej konku-
rencyjności cenowej, intensywności powiązań handlowych oraz oczeki-
wań inflacyjnych.

Czynnikiem zmniejszającym ryzyko ustalania stóp procentowych przez 
EBC na poziomie nieodpowiednim dla polskiej gospodarki jest również 

wykres 5  Podstawowe nominalne stopy procentowe ebc i nbP 
w latach 2002–2008

Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy danych Eurostatu.
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relatywnie szybkie tempo upodobniania się (konwergencji) struktur go-
spodarczych Polski do istniejących w wyżej rozwiniętych państwach 
członkowskich strefy euro. Ponadto ze względu na relatywnie wysoki sto-
pień konwergencji nominalnej Polski ze strefą euro spadek kosztu kapitału 
po przyjęciu euro będzie prawdopodobnie mniejszy niż w wielu „starych” 
państwach członkowskich. Czynniki te sprawiają, że zagrożenie struktu-
ralną nieadekwatnością polityki pieniężnej EBC w długim okresie wydaje 
się, na podstawie badań przeprowadzonych w Raporcie, niewielkie.

Zagrożenie związane z możliwością cyklicznego niedopasowania polity-
ki pieniężnej EBC dla Polski wiąże się ze zmianami stóp procentowych 
w ramach faz cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro. Skala tego za-
grożenia zależy od tego, czy cykle koniunkturalne Polski i strefy euro są 
ze sobą zsynchronizowane oraz na ile szoki dotykające polską gospodarkę 
są podobne do występujących w strefie euro. Im większe będzie podo-
bieństwo między strefą euro a Polską, tym bardziej wspólna polityka pie-
niężna będzie adekwatna do uwarunkowań polskiej gospodarki. Ponadto 
im efektywniejsze są mechanizmy absorpcji wstrząsów, tym mniej odczu-
walna dla gospodarki będzie ewentualna nieadekwatność polityki EBC. 
Badania przeprowadzone na potrzeby Raportu pokazują, że na tle pozo-
stałych nowych państw członkowskich Polska jest gospodarką relatywnie 
dobrze zsynchronizowaną zarówno ze strefą euro jako całością, jak i z po-
szczególnymi państwami członkowskimi.

Jak podkreślono, pełny rachunek kosztów rezygnacji z autonomicznej po-
lityki pieniężnej wymaga uwzględnienia następstw procesu globalizacji. 
Globalizacja, rozumiana m.in. jako intensyfikacja powiązań międzynaro-
dowych w handlu i finansach, wzrost swobody przepływu czynników 
produkcji w skali świata oraz nasilenie presji konkurencyjnej, ogranicza 
skuteczność działań polityki pieniężnej na poziomie krajowym. Analizy 
wskazują, że na skutek nasilających się procesów globalizacyjnych maleje 
wpływ czynników krajowych na krajową inflację, a dynamikę cen w co-
raz większym stopniu kształtują czynniki zagraniczne. Ograniczeniem 
autonomii krajowej polityki pieniężnej jest ponadto coraz łatwiejszy do-
stęp gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do finansowania w walu-
tach zagranicznych. Niższe stopy procentowe w strefie euro motywują 
bowiem podmioty gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej do za-
ciągania kredytów w walutach obcych (Raport 2009).



355NARODOWY BANK POLSKI

Kolejnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na skalę kosztów związa-
nych z utratą autonomicznej polityki pieniężnej, jest utrata nominalnego kur-
su walutowego. Koszt utraty autonomicznej polityki kursowej zależeć będzie 
od tego, na ile nominalny kurs walutowy absorbuje szoki, a na ile jest ich 
źródłem. W przypadku gdy nominalny kurs walutowy stanowi skuteczny 
mechanizm absorpcji szoków, rezygnacja z niezależnej polityki walutowej 
może stanowić koszt integracji ze strefą euro. Gdy kurs walutowy jest w du-
żym stopniu źródłem szoków, jego utrata będzie postrzegana raczej jako  
korzyść.

Pełen bilans rezygnacji z nominalnego kursu złotego względem euro bę-
dzie zatem zależeć od przyszłej korelacji szoków podażowych i popyto-
wych między Polską a strefą euro. Gdyby nie nastąpiło zwiększenie syme-
tryczności szoków realnych pomiędzy Polską a strefą euro, przyjęcie 
wspólnej waluty mogłoby spowodować wzrost zmienności produktu 
w przypadku niedostatecznej efektywności funkcjonowania mechani-
zmów dostosowawczych alternatywnych w stosunku do polityki pienięż-
nej i kursowej.

3.2.  ryzyKo utraty międzynarodowej KonKurencyjności 
POLSKIEj GOSPODARKI

W średnim okresie przyjęcie euro może się wiązać z ryzykiem pogorsze-
nia konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. 
Może to być wynikiem zarówno ustalenia kursu złotego względem euro 
(kursu konwersji) na nieoptymalnym poziomie, jak i innymi czynnikami, 
które mogą spowodować wzrost inflacji. Podobnie jak zagrożenia długo-
okresowe mają one w znacznej mierze charakter warunkowy i będą zale-
żeć zarówno od wyjściowych uwarunkowań gospodarki polskiej, jak 
i działań podjętych przed integracją Polski ze strefą euro (Raport 2009).

Przyjęcie kursu konwersji na poziomie niedowartościowanym może skut-
kować przegrzaniem gospodarki, a w rezultacie nadmierną presją infla-
cyjną w średnim okresie, wynikającą zarówno z wysokich cen importu, 
jak i z presji popytowej. Dodatkowo mogłoby negatywnie wpłynąć na im-
port nowych technologii i spowodować wydłużenie procesu doganiania 
przez polską gospodarkę. Przyjęcie kursu konwersji na poziomie przewar-
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tościowanym może prowadzić do obniżenia konkurencyjności gospodar-
ki, wzrostu importu i spadku eksportu, a w konsekwencji do pogorszenia 
bilansu handlowego w krótkim i średnim okresie. W dłuższym okresie 
należałoby oczekiwać powrotu realnego kursu walutowego do poziomu 
równowagi. W warunkach sztywnego kursu nominalnego musiałoby to 
nastąpić przez dostosowanie cen i płac (zob. Torój 2008).

Ewentualne osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki po przystą-
pieniu do strefy euro może również wynikać ze zbyt szybkiego, w stosun-
ku do możliwości gospodarki, wzrostu cen w średnim okresie, ponieważ 
– jak wspomniano – Polska jest gospodarką doganiającą państwa o wyż-
szym poziomie rozwoju gospodarczego. Przeciętny poziom cen dóbr 
i usług wchodzących w skład PKB w Polsce w 2007 r. stanowił 59% śred-
niego poziomu cen w krajach strefy euro (por. wykres 6). Znacznie wyż-
szy jest stopień konwergencji cen dóbr niż usług (w przypadku cen dóbr 
konsumpcyjnych – 74%, w przypadku usług konsumpcyjnych – 48%; por. 
Woźniak 2008).

wykres 6  Przeciętny poziom cen oraz PKb per capita w Polsce  
i w państwach członkowskich unii europejskiej w 2007 r.

Uwaga: przeciętny poziom cen w strefie euro = 100.
Źródło: Woźniak (2008).
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Ponieważ średni poziom cen stanowi w Polsce około 60% średniej dla 
strefy euro, możliwe jest utrzymywanie się szybszego niż w wyżej rozwi-
niętych państwach członkowskich strefy euro tempa wzrostu cen w Pol-
sce. Może to być wynikiem dalszego procesu konwergencji realnej oraz 
związanego z tym wzrostu poziomu wydajności pracy i realnych docho-
dów ludności. Należy jednak podkreślić, że wzrost cen związany z po-
wyższymi efektami będzie zjawiskiem naturalnym, wynikającym z pro-
cesu konwergencji, i nie musi powodować pogorszenia stabilności 
makroekonomicznej ani międzynarodowej konkurencyjności. Zbyt wyso-
kiej dynamice cen mogą jednocześnie  przeciwdziałać spodziewany po 
przystąpieniu do strefy euro wzrost otwartości i specjalizacji gospodarki 
oraz związany z tym wzrost konkurencji.

Ryzyko nadmiernego wzrostu cen dotyczy również rynku aktywów. Na 
skutek rezygnacji z autonomicznej polityki pieniężnej po wprowadze-
niu euro niemożliwa będzie bezpośrednia reakcja banku centralnego 
na wzrost akcji kredytowej, który może towarzyszyć oczekiwanemu 
spadkowi stóp procentowych. Czynnikiem zmniejszającym ryzyko 
zbyt szybkiego wzrostu cen nieruchomości będzie to, że ze względu na 
konwergencję stóp procentowych wzrost akcji kredytowej prawdopo-
dobnie będzie rozłożony w czasie. Z analiz przeprowadzonych na po-
trzeby Raportu wynika, że szacowana skala wzrostu akcji kredytowej 
nie wskazuje na istotne zagrożenie stabilności finansowej. Przystąpie-
nie Polski do strefy euro może jednak wywołać zaburzenie cyklu na 
rynku nieruchomości (Raport 2009).

3.3. Koszty i zagrożenia KrótKooKresowe

W krótkim okresie przyjęcie euro będzie związane z poniesieniem kosz-
tów wymiany waluty i koniecznością podjęcia przygotowań zarówno 
przez sektor publiczny, jak i przedsiębiorstwa. Mogą również pojawić się 
zagrożenia związane z koniecznością zacieśnienia prowadzonej polityki 
fiskalnej i pieniężnej w celu spełnienia kryterium stabilności cen, jak 
też z ewentualnym wzrostem cen przy wprowadzaniu euro do obiegu 
gotówkowego.
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3.3.1. Koszty wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego

Na potrzeby Raportu NBP podjęto próbę oszacowania kosztów związa-
nych z wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego, które będą musiały 
ponieść bank centralny, administracja publiczna, sektor bankowy i sektor 
przedsiębiorstw. Należy jednak podkreślić, że precyzyjne oszacowanie 
kosztów wymiany waluty nie jest na obecnym etapie możliwe, ponieważ 
wiele decyzji dotyczących strategii wprowadzenia euro w Polsce dopiero 
zostanie podjętych. Przeprowadzone szacunki wskazują, że duże znacze-
nie mogą mieć wybór określonego scenariusza wprowadzenia wspólnej 
waluty oraz decyzja o sposobie pozyskania banknotów i monet euro na 
potrzeby wymiany. Ponadto w trakcie wymiany waluty może się zmie-
nić wiele uwarunkowań zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, 
co może istotnie wpływać na jej przebieg.

Do najważniejszych działań generujących koszty, koniecznych do podję-
cia przez bank centralny w związku z wymianą waluty, należy zaliczyć 
zaopatrzenie w monety i banknoty euro, dostosowanie systemów infor-
matycznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej kam-
panii informacyjnej na temat euro we współpracy z organami administra-
cji publicznej. NBP poniesie też koszty udziału w pracach Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych, szkolenia pracowników w zakresie no-
wych zadań, pracy w dni wolne oraz w zwiększonym wymiarze godzin 
w dniach bezpośrednio poprzedzających wymianę waluty oraz następu-
jących po niej, przechowywania i niszczenia wycofywanych z obiegu 
monet i banknotów oraz dostosowania systemów płatności (Raport 
2009).

Koszty związane z wprowadzeniem euro ponoszone przez administrację 
publiczną będą dotyczyły przede wszystkim nowelizacji obowiązujących 
aktów prawnych i wydania nowych regulacji związanych z wprowadze-
niem w Polsce euro, dostosowania systemów informatycznych oraz przy-
gotowania i przeprowadzenia ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na 
temat euro we współpracy z NBP.

Koszty dla sektora finansowego w związku z wymianą złotego na euro 
będą wynikały z konieczności dostosowania systemów informatycznych, 
maszyn i urządzeń, przystosowania bankomatów do wydawania nowych 
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banknotów, zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz pracy w nad-
godzinach (m.in. ze względu na zwiększony popyt na gotówkę w pierw-
szych dniach po wprowadzeniu euro oraz wymianę banknotów i monet), 
a także działań logistycznych, związanych z wycofywaniem banknotów 
i monet w walucie krajowej.

Wprowadzenie euro dla przedsiębiorstw z sektora niefinansowego może 
się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów dostosowania systemów 
informatycznych przetwarzających dane finansowe, dostosowania syste-
mów księgowych, rachunkowych oraz systemu płac (poza systemami in-
formatycznymi), przygotowania nowych cenników oraz podawania cen 
w złotych i w euro w okresie przejściowym, przeszkolenia pracowników, 
m.in. w zakresie przyjmowania wpłat w nowej walucie czy zabezpieczeń 
przed fałszerstwem, oraz dostosowania do euro sprzętów (sorterów, auto-
matów wrzutowych, wózków sklepowych, parkometrów itp.). Koszty 
wprowadzenia euro poniosą w szczególności podmioty, które dokonują 
wielu transakcji gotówkowych, a więc przede wszystkim sektor handlu 
detalicznego (Raport 2009).

Z punktu widzenia zmniejszenia ewentualnych kosztów związanych 
z wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego istotne jest przeprowa-
dzenie kampanii informacyjnej dla społeczeństwa. Doświadczenia kra-
jów strefy euro pokazują, że skuteczna kampania informacyjna, umożli-
wiająca obywatelom wcześniejsze zapoznanie się z najważniejszymi 
aspektami wymiany walut, istotnie usprawnia przebieg przedsięwzięcia, 
pozwala przezwyciężyć obawy co do konsekwencji wprowadzenia nowej 
waluty oraz pomaga eliminować zagrożenia związane z wystąpieniem 
nieprawidłowości w całym procesie. Podział kosztów kampanii pomię-
dzy poszczególne podmioty (NBP, administrację publiczną, Komisję  
Europejską i inne) wymaga odrębnej decyzji administracyjnej.

3.3.2.  Koszty i zagrożenia związane ze spełnieniem kryteriów 
konwergencji nominalnej

W krótkim okresie konieczność spełnienia kryterium stabilności cen 
może się wiązać z zacieśnieniem polityki fiskalnej i pieniężnej oraz ryzy-
kiem poniesienia krótkookresowych kosztów w postaci spadku tempa 
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wzrostu gospodarczego. Ryzyko to jest warunkowe, będzie bowiem zale-
żeć od kształtowania się stopy inflacji zarówno w Polsce, jak i w poszcze-
gólnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli stopa inflacji 
będzie się utrzymywać na poziomie wyższym niż wartość referencyjna, 
konieczne może być zacieśnienie prowadzonej polityki pieniężnej i fiskal-
nej. Perspektywa szybszego wzrostu gospodarczego w Polsce niż w in-
nych krajach UE w 2009 i 2010 r. może utrudniać spełnienie tego kryte-
rium – por. wykres 7.

Skala ewentualnych kosztów, które będzie musiała ponieść polska gospo-
darka, zależy od splotu wielu czynników – przede wszystkim wartości 
referencyjnej w stosunku do poziomu inflacji w Polsce. Wyniki przepro-
wadzonych symulacji wskazują, że w razie konieczności obniżania stopy 
inflacji i utrzymania jej na poziomie o 1 pkt proc. niższym przez kolejny 
rok, w porównaniu ze scenariuszem bazowym (nieprzyjmowania euro), 
może nastąpić średni spadek tempa wzrostu PKB o około 0,8 pkt proc.6

6  Wpływ na PKB będzie najsilniejszy w pierwszym roku obniżania inflacji. Tempo wzrostu 
PKB może być wówczas o około 1,6 pkt proc. niższe niż w warunkach wyższej inflacji. Nie-
mniej jednak już około półtora roku później dynamika PKB powróci do poziomu bazowego. 
Negatywny skutek w postaci obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego powinien zatem 
mieć charakter wyłącznie krótkookresowy.

wykres 7 stopa inflacji w Polsce a kryterium stabilności cen

Źródło: Raport 2009.
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3.3.3. zagrożenia związane z pobytem w erm ii

Jednym z potencjalnych zagrożeń jest ustalenie parytetu centralnego  
w ERM II na przewartościowanym (silny złoty, sprzyjający importerom) 
bądź niedowartościowanym poziomie (słaby złoty, sprzyjający eksporte-
rom). Ustalenie parytetu centralnego na poziomie istotnie różnym od kursu  
równowagi7 (zarówno przewartościowanym, jak i niedowartościowanym) 
prowadziłoby do obniżenia dynamiki PKB oraz produktu potencjalnego. 
Parytet centralny powinien być zatem możliwie najtrafniejszym odzwier-
ciedleniem kursu równowagi w momencie wejścia do mechanizmu. Prowa-
dzone badania wskazują, że kurs równowagi jest zmienny w czasie, zatem 
włączenie złotego do ERM II będzie wymagało ciągłego aktualizowania jego 
szacunków oraz ewentualnego podejmowania działań w kierunku dostoso-
wania do kursu równowagi kursu rynkowego i (lub) kursu centralnego.

Innym istotnym czynnikiem zwiększającym wiarygodność władz mone-
tarnych i – tym samym – parytetu jest wysoki poziom rezerw walutowych. 
Doświadczenia uczestników ERM i ERM II pokazują, że interwencje wa-
lutowe są bardzo ważnym instrumentem umożliwiającym ograniczanie 
krótkookresowych wahań kursowych w ramach wyznaczonego pasma 
wahań. Wysoki poziom rezerw zwiększa wiarygodność wybranej ścieżki 
integracji monetarnej i zniechęca spekulantów do podejmowania prób 
osłabienia waluty krajowej. Małe zasoby dewizowe banku centralnego 
świadczyłyby z kolei o ograniczonych możliwościach obrony kursu i za-
chęcałyby do ataku spekulacyjnego w celu osiągnięcia łatwego zysku.

3.3.4. efekty cenowe

Wzrost cen w państwach członkowskich strefy euro, spodziewany na 
skutek wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego, stał się 
jednym z głównych problemów społecznych towarzyszących integracji 
walutowej. Przejawem tych problemów była wszystkim tzw. iluzja euro, 
czyli wzrost postrzeganej przez społeczeństwo inflacji, znacznie przekra-
czający dynamikę oficjalnego wskaźnika (por. wykres 8).

7  Kurs równowagi to taki, który pozwala zapewnić równowagę wewnętrzną gospodarki (sta-
bilna inflacja) i zewnętrzną (zrównoważona pozycja w handlu zagranicznym). 
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Skutki postrzegania przez społeczeństwo wzrostu cen na poziomie wyższym 
niż faktyczny mogą być negatywne dla całej gospodarki. Iluzja euro powodu-
je bowiem zmniejszenie postrzeganej siły nabywczej, co może się wiązać ze 
spadkiem popytu konsumpcyjnego. Obciążenie percepcji realnych docho-
dów może również zwiększać żądania płacowe, które przez spiralę płacowo- 
-cenową mogą doprowadzić do rzeczywistego wzrostu ogólnego poziomu 
cen.

Wśród przyczyn pojawienia się iluzji euro w literaturze najczęściej wy-
mieniane są mechanizmy psychologiczne. Należą do nich: trudności 
z przywyknięciem do nowego nominalnego poziomu cen, powodujące na-
wyk przeliczania na ceny w walucie narodowej i w konsekwencji porów-
nywanie z cenami sprzed wielu lat, czy stosowanie do przeliczeń przybli-
żonego kursu konwersji zamiast oficjalnego.

Doświadczenia państw strefy euro wskazują, że do iluzji euro w dużym 
stopniu przyczyniły się specyficzne zmiany cen w okresie wprowadzania 
euro do obiegu gotówkowego. Nieznacznie wpłynęły one na wskaźnik in-
flacji, ale przez mechanizmy psychologiczne przyczyniły się do wzrostu 

wykres 8  indeks postrzeganej inflacji i oficjalny wskaźnik inflacji 
w strefie euro w latach 1991–2008

Źródło: Raport 2009.
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społecznej percepcji zmian cen. Zmiany te polegały np. na większej czę-
stości dostosowań cenowych, a przede wszystkim na wzroście cen dóbr 
i usług najczęściej nabywanych w ciągu kilku miesięcy przed datą i po 
dacie wymiany walut. Dobra i usługi najczęściej kupowane mają bowiem 
istotny wpływ na postrzeganie przez społeczeństwo dynamiki ogólnego 
poziomu cen ze względu na częstość zakupów oraz formę płatności.

Doświadczenia państw członkowskich strefy euro wskazują jednak, że 
natężenie negatywnych efektów cenowych towarzyszących wprowadza-
niu wspólnej waluty do obiegu gotówkowego może być zmniejszone dzię-
ki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych, w tym 
dzięki odpowiedniej polityce rządu oraz organizacji konsumenckich. 
Podstawowym rozwiązaniem instytucjonalnym w tym zakresie jest na-
kaz podwójnego podawania cen w czasie wprowadzania wspólnej waluty 
do obiegu gotówkowego. Ważne jest również monitorowanie polityki ce-
nowej firm przez władze i organizacje konsumenckie. Odmiennym sposo-
bem zapobiegania nadużyciom cenowym w okresie wprowadzania go-
tówkowego euro są porozumienia przedsiębiorców z rządem dotyczące 
ustalania cen lub inne inicjatywy zachęcające ich do niewykorzystywa-
nia wymiany waluty do zawyżania cen czy nawet do utrzymania ich na 
niezmienionym poziomie przez pewien czas. Przykładem takiej inicjaty-
wy było obowiązujące na Malcie porozumienie dotyczące uczciwej wyce-
ny cen detalicznych (FAIR). Jego rozpowszechnienie mogło się przyczynić 
do tego, że Malta była jedynym krajem członkowskim strefy euro, w któ-
rym „iluzja euro” nie wystąpiła. Doświadczenia krajów członkowskich 
wskazują, że kampanie informacyjne podnoszące poziom wiedzy ekono-
micznej w społeczeństwie oraz kształtujące pozytywny wizerunek nowej 
waluty powinny być ważnym elementem polityki władz oraz organizacji 
konsumenckich w czasie wprowadzania gotówkowego euro.

Wyniki symulacji przeprowadzonych na potrzeby Raportu wskazują na istot-
ny wpływ poziomu kursu konwersji na wielkość efektu zaokrąglania cen. 
Efekty nasilają się wraz ze wzrostem poziomu kursu nominalnego (osłabia-
niem się złotego względem euro), jednak mniejsze natężenie efektów ceno-
wych występuje w przypadku „okrągłych” kursów konwersji, np. 4,0 czy 
3,75 PLN za 1 EUR (Raport 2009).
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 4. Podsumowanie – Próba bilansu

Bezpośrednim zauważalnym skutkiem zamiany złotego na euro będzie eli-
minacja ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych. Mimo że skala tych 
krótkookresowych efektów nie jest znaczna, to w długim okresie następuje 
jej akumulacja. Ponadto zamieniając złotego na euro, zamieniamy go na 
walutę powszechnie akceptowaną nie tylko na terenie jednego kraju, ale na 
całym świecie. Wynika to z faktu, że do strefy euro należą kraje wysoko 
rozwinięte, o wiarygodnej polityce pieniężnej i przewidywanej polityce  
fiskalnej. Euro daje dostęp do dużego i płynnego rynku finansowego strefy 
euro, może również sprzyjać większej integracji handlowej i inwestycyjnej. 
Oddziaływanie wymienionych czynników na wzrost gospodarczy ma jed-
nak charakter bardzo złożony i w dużym stopniu potencjalny. W ekonomii 
panuje zgoda, że rozwinięte i zintegrowane rynki finansowe oraz większa 
otwartość na wymianę handlową i inwestycyjną są dobre dla gospodarki, 
ale po spełnieniu wielu warunków dodatkowych (odpowiednio przejrzyste 
prawo, dobre regulacje i sprawna administracja, wykwalifikowana siła ro-
bocza etc.). Między tymi wszystkimi czynnikami zachodzi wiele sprzężeń 
zwrotnych, dlatego tak trudno wycenić wpływ euro.

Najpoważniejszym kosztem jest utrata krajowej polityki pieniężnej i no-
minalnego kursu walutowego jako narzędzi stabilizujących gospodarkę. 
Koszt ten wydaje się spadać, w miarę jak gospodarka krajowa coraz bar-
dziej staje się częścią gospodarki światowej, co następuje zarówno w kra-
jach będących w unii walutowej, jak i poza nią. Niemniej jednak zawsze 
w nieokreślonej przyszłości może nastąpić taki wstrząs, w przypadku 
którego lepsza byłaby krajowa niż wspólna polityka pieniężna.

Ponadto w okresie pobytu w unii walutowej wiele zagrożeń może się uak-
tywnić wskutek braku polityki pieniężnej nakierowanej na potrzeby krajo-
we. Ryzyko zrealizowania się niekorzystnego scenariusza zależy od tego, 
czy dana gospodarka rozwija się w podobnym rytmie jak obszar walutowy 
oraz jak elastycznie reaguje na zaburzenia wewnętrzne i zewnętrzne, pro-
wadzące m.in. do spadku wzrostu gospodarczego i wzrostu bezrobocia.

Dziesięcioletnie doświadczenia krajów strefy euro wskazują, że w krót-
kim i średnim okresie pojawią się również pewne wyzwania, związane 
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z ryzykiem boomu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, nadmiernym wzro-
stem cen i utratą konkurencyjności. Pewne zagrożenia wynikają również 
z trudności ze znalezieniem odpowiedniego kursu przejścia oraz z kosz-
tów zabezpieczenia się przed nieuczciwymi praktykami mogącymi pro-
wadzić do przejściowego wzrostu cen w wyniku ich zaokrąglania. W stre-
fie euro wystąpiły również zjawiska pozytywne, jak wzrost stabilności 
makroekonomicznej, integracja rynków finansowych, zdobycie przez 
euro pozycji drugiej (po dolarze amerykańskim) waluty międzynarodo-
wej na świecie, poprawa kondycji fiskalnej krajów członkowskich na dro-
dze do strefy euro.

Oszacowanie korzyści i kosztów wejścia do strefy euro jest niezmiernie 
trudne, gdyż większość z nich nie poddaje się kwantyfikacji. Znaczna 
część korzyści i kosztów ma charakter potencjalny, wobec czego można 
raczej mówić o ewentualnych szansach i zagrożeniach. Nie da się precy-
zyjnie wyliczyć, ile zyska lub straci każdy z nas na przyjęciu euro. Euro 
należy raczej traktować jako historyczną szansę na dopełnienie obecności 
w UE, dogonienie krajów Europy Zachodniej, szansę na pewien cywiliza-
cyjny skok. Do tego skoku trzeba się jednak bardzo dobrze przygotować. 
Trzeba mieć również świadomość, że dobre i roztropne przygotowanie nie 
gwarantuje sukcesu, zwiększa tylko jego prawdopodobieństwo. Na skutki 
naszych decyzji będzie wpływać wiele innych czynników. Euro nie jest 
magiczną siłą, która bez większego wysiłku pozwoli nam dogonić kraje 
Europy Zachodniej. Mało tego, w przypadku niewłaściwego przygotowa-
nia euro może przynieść całkiem realne zagrożenia. Bilans będzie zależał 
od tego, w jakim stopniu wykorzystamy szanse i na ile będziemy w stanie 
stawić czoła zagrożeniom.
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