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PROPOZYCJE BUDŻETU STREFY 
EURO

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska*

Ujawnione	 przez	 kryzys	 słabości	 europejskiej	 unii	
gospodarczej	 i  walutowej	 (UGW)	 doprowadziły	 do	 wielu	
reform	(m.in.	w postaci	przyjęcia	„sześciopaku”1,	 „dwupa-
ku”2,	 Europejskiego	 Mechanizmu	 Stabilności	 oraz	 paktu	
fiskalnego,	tj.	Traktatu	o	stabilności,	koordynacji	i	zarządza-
niu	w	unii	gospodarczej	i	walutowej).	Reformy	te	miały	na	
celu	 ograniczenie	 prawdopodobieństwa	 występowania	
w przyszłości	wstrząsów	asymetrycznych	(a więc	dotykają-
cych	tylko	części	obszaru	unii)	i efektów	zarażania	kryzysa-
mi.	Przeprowadzono	je	przy	zachowaniu	dotychczasowych	
rozwiązań	 instytucjonalnych	 Unii	 Europejskiej,	 zakładają-
cych	współistnienie	wspólnej	polityki	pieniężnej	 i  zdecen-
tralizowanej	 polityki	 fiskalnej	 oraz	 gospodarczej.	 Mimo	
szerokiego	 zakresu	 reform,	 wśród	 ekonomistów	 i  polity-
ków	istnieje	przekonanie,	że	system	instytucjonalny	strefy	
euro	nadal	jest	niekompletny.	W celu	poprawy	skuteczno-
ści	funkcjonowania	tego	systemu	(i całej	UE)	proponowane	
są	działania	dotyczące	m.in.	zacieśnienia	integracji	fiskalnej	
w formie	„zdolności	fiskalnych”	(budżetu)	strefy	euro.	

Celem	artykułu	jest	identyfikacja	źródeł	słabości	polityki	
fiskalnej	w UE	oraz	propozycji	ich	wyeliminowania	poprzez	
utworzenie	budżetu	dla	strefy	euro.	Na	tle	krótkiego	omó-
wienia	problemów	związanych	z realizacją	polityki	fiskalnej	
w  strefie	euro	 i w  całej	UE	przeanalizowano	główne	kon-
cepcje	budżetu	strefy	euro,	 jakie	pojawiły	się	w ostatnich	
latach.	Obejmują	one	zarówno	propozycje	unijnych	 insty-
tucji,	jak	też	naukowców.	Porównano	te	propozycje	z punk-
tu	 widzenia	 ich	 funkcji,	 skuteczności,	 jak	 też	 realności	
wprowadzenia	w życie.	

Tezą	artykułu	jest	stwierdzenie,	że	największe	możliwo-
ści	 stabilizacyjne	 –	 zarówno	 w  odniesieniu	 do	 wstrząsów	
asymetrycznych,	 jak	 i  tych	dotykających	całej	 strefy	euro	–	
oferuje	utworzenie	oddzielnego	budżetu	centralnego	strefy	
euro.	 Z  uwagi	 jednak	 na	 brak	 możliwości	 wprowadzenia	
takiego	rozwiązania	w życie	w najbliższym	czasie,	podstawo-
we	znaczenie	dla	zapewnienia	stabilności	unii	gospodarczej	
i  walutowej	 ma	 konsekwentne	 przestrzeganie	 przez	 pań-
stwa	członkowskie	już	istniejących	zobowiązań	fiskalnych.

Koordynacja polityk fiskalnych państw członkowskich 
w świetle prawa unijnego 

Strefę	euro	utworzono	jako	obszar	o jednolitej	polityce	
pieniężnej,	 ale	 bez	 wspólnej	 polityki	 fiskalnej.	 W  sytuacji	
braku	tej	ostatniej,	państwa	członkowskie	europejskiej	unii	
gospodarczej	i walutowej	koordynują	swe	krajowe	polityki	
fiskalne.	Koordynacja	 taka	 została	przewidziana	w  trakta-
cie	 z  Maastricht	 (obecnie	 art.	 121	 i  następne	 Traktatu	
o funkcjonowaniu	UE).	Obejmuje	ona	nie	tylko	obowiązek	
dyskutowania	 przez	 państwa	 członkowskie	 celów	 polityki	
fiskalnej	z zamiarem	„przyczyniania	się	do	osiągania	celów	
Unii”	 (art.	120	TFUE),	 lecz	 także	daje	możliwość	nałożenia	
kar	 na	 kraje,	 które	 nie	 realizują	 ustalonych	 wspólnych	
celów	lub	prowadzą	politykę	sprzeczną	z nimi.	Koordynacja	
polityki	 fiskalnej	 polega	 więc	 przede	 wszystkim	 na	 egze-
kwowaniu	 (przez	 ECOFIN,	 tj.	 Radę	 do	 spraw	 Gospodar-
czych	 i  Finansowych)	 dyscypliny	 fiskalnej	 w  państwach	
członkowskich	 na	 podstawie	 reguł	 fiskalnych.	 Państwa	
kandydujące	do	strefy	wspólnej	waluty	zostały	zobowiąza-
ne	do	przestrzegania	 tzw.	kryteriów	zbieżności	 (kryteriów	
z Maastricht).	Dwa	fiskalne	kryteria	przewidują,	że	państwa	
nie	mogą	 przekroczyć	maksymalnych	 poziomów	 deficytu	
budżetowego	 i  długu	 publicznego,	 stanowiących	 odpo-
wiednio	3%	PKB	i 60%	PKB	danego	państwa.	Kolejne	zasa-
dy	 wprowadził	 pakt	 na	 rzecz	 stabilności	 i  wzrostu	 (PSW)	
z 1997	roku.	Pakt	miał	mobilizować	państwa	do	przestrze-
gania	 dyscypliny	 fiskalnej	 także	 po	 utworzeniu	 obszaru	
wspólnej	 waluty	 i  uniknięcia	 zachowań	 typu	 „jazda	 na	
gapę”.	 Wzmocnił	 on	 procedurę	 wielostronnego	 nadzoru	
nad	 finansami	 publicznymi	 państw	 członkowskich	 UE	
(funkcja	 prewencyjna)	 i  doprecyzował	 możliwość	 kar	
w przypadku	naruszenia	 tej	 dyscypliny	 (procedura	unika-
nia	nadmiernego	deficytu	–	funkcja	represyjna).	Prewencja	
i  wczesna	 korekta	 „nadmiernych	 deficytów”	 (powyżej	 3%	
PKB	 danego	 państwa)	 miały	 w  założeniu	 wyeliminować	
nawet	najmniejszą	możliwość,	iż	kryzys	fiskalny	w jednym	
państwie	mógłby	dotknąć	całą	strefę	euro.	

W  ramach	 procedury	 wielostronnego	 nadzoru	 kraje	
strefy	euro	mają	obowiązek	corocznego	sporządzania	pro-
gramów	stabilności	(a pozostałe	kraje	UE	–	programów	kon-
wergencji).	Programy	te	zawierają	kilkuletni	harmonogram	
zmian	finansów	publicznych	oraz	wskazują	średniookreso-
wy	cel	budżetowy	(medium-term budgetary objective –	MTO),	
którym	 jest	 równowaga	 strukturalna	 lub	nadwyżka.	Rada	
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nadzoruje	wdrażanie	programów	oraz	może	skierować	do	
państwa	 „wczesne	 ostrzeżenie	 przed	 wystąpieniem	 nad-
miernego	 deficytu”	 lub	 wydać	 zalecenia	 „bezzwłocznego	
podjęcia	działań	korygujących”,	 jeśli	stwierdzi,	że	odchyle-
nia	między	stanem	finansów	publicznych	a średniookreso-
wym	celem	budżetowym	lub	ścieżką	dostosowań	utrzymu-
ją	 się	 lub	 powiększają.	 Z  kolei	 procedura	 nadmiernego	
deficytu	 przewiduje	 nakładanie	 kar	 na	 państwa,	 które	
przekroczyły	ustalone	w traktacie	limity	fiskalne	(tj.	3%	PKB	
w odniesieniu	do	deficytu	budżetowego)	i które	nie	dopro-
wadzają	 do	 redukcji	 deficytu	 w  wymaganym	 czasie	 (art.	
126	 TFUE).	 Formalnie	 biorąc,	 państwa	 powinny	 też	 prze-
strzegać	 poziomu	 długu	 publicznego,	 ale	 w  praktyce	 ten	
wymóg	nie	był	na	mocy	PSW	kontrolowany.	

Pakt	został	znowelizowany	w 2005	roku3,	pod	wpływem	
stanowiska	dwóch	 głównych	państw	 –	Niemiec	 i  Francji4. 
Zmodyfikowany	 PSW	 utrzymał	 obowiązek	 przestrzegania	
obu	reguł	fiskalnych,	ale	faktycznie	umożliwił	elastyczniej-
sze	stosowanie	jego	zasad	zarówno	w odniesieniu	do	funk-
cji	prewencyjnej,	jak	i represyjnej.	W pierwszym	przypadku	
dodano	m.in.	przepis,	który	pozwala	uwzględnić	przepro-
wadzone	 przez	 państwo	 poważne	 reformy	 strukturalne	
jako	 działania	 usprawiedliwiające	 wolniejszą	 realizację	
redukcji	 deficytu.	 W  części	 represyjnej	 paktu	 na	 uwagę	
zasługuje	 możliwość	 odstąpienia	 od	 nałożenia	 kary	 za	
przekroczenie	deficytu	budżetowego,	jeśli	zachodzą	„wyjąt-
kowe	 i  tymczasowe	 okoliczności”,	 w  szczególności,	 jeśli	
deficyt	 wynika	 z  nietypowego	 wydarzenia	 pozostającego	
poza	 kontrolą	 państwa	 członkowskiego	 lub	 z  poważnego	
osłabienia	 koniunktury5.	 W  praktyce	 nastąpiło	 osłabienie	
roli	paktu	w utrzymywaniu	dyscypliny	budżetowej	państw	
członkowskich	UE.	

Realizacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej 

Zanim	wskażemy	jak	w praktyce	była	realizowana	poli-
tyka	fiskalna	w UE,	zwłaszcza	w strefie	euro,	przypomnijmy,	
że	 stabilizacyjna	 (antycykliczna)	 polityka	 fiskalna	 może	
oddziaływać	w dwojaki	sposób6.	Pierwszy	to	automatyczne	
stabilizatory	 koniunktury,	 a więc	 samoistne	 zmiany	 salda	
finansów	publicznych	w reakcji	na	wahania	cykliczne	 (np.	
zasiłki	dla	bezrobotnych	w okresie	recesji).	Drugi	sposób	to	
dyskrecjonalna	polityka	fiskalna,	a więc	zamierzone	działa-
nia	 rządu	 służące	 stymulowaniu	 gospodarki	 w  fazie	 spo-
wolnienia	(poprzez	wzrost	wydatków	budżetowych)	i ogra-
niczaniu	 popytu	 w  fazie	 ożywienia.	 Pierwszy	 sposób	 jest	
uważany	za	lepszy,	bo	działa	szybciej	i pozwala	wyelimino-
wać	trudności	związane	z niedoskonałymi	metodami	oceny	
bieżącej	pozycji	cyklicznej	gospodarki.	Często	jednak	auto-
matyczne	stabilizatory	koniunktury	są	niewystarczające	dla	
ustabilizowania	sytuacji.	Ponadto,	aby	spełniały	swoją	rolę,	
polityka	dyskrecjonalna	nie	powinna	oddziaływać	w prze-
ciwną	stronę,	tj.	nie	powinna	być	pro	cykliczna.	W praktyce	
nierzadko	tak	się	dzieje,	ponieważ	rządom	trudno	oprzeć	
się	 pokusie	 działania	 procyklicznego.	 A  to	 oznacza,	 że	
zwłaszcza	 okresy	 pomyślnej	 koniunktury	 nie	 są	 wykorzy-
stywane	do	poprawy	sytuacji	finansów	publicznych.	

Do	 prowadzenia	 polityki	 fiskalnej	 potrzebne	 są	 odpo-
wiednie	środki	finansowe	(budżet).	UE	jako	organizacja	nie	
ma	ich.	Wspólny	budżet	UE	jest	mały	i pełni	zupełnie	inne	
funkcje,	niż	potrzebne	dla	strefy	euro7.	Niektórzy	ekonomi-
ści	 twierdzą,	 że	właśnie	brak	budżetu	 federalnego	 i  głęb-
szej	 integracji	 fiskalnej	 (obok,	 oczywiście,	 innych	 czynni-
ków)	stał	 się	 istotną	przyczyną	kryzysu8.	 Jeśli	bowiem	ma	
miejsce	 szok	 asymetryczny,	 a  więc	 istotne	 pogorszenie	
sytuacji	tylko	w jednym	lub	kilku	krajach	(regionach)	strefy,	
wtedy	poszczególne	kraje,	które	zachowały	znaczną	auto-
nomię	polityki	fiskalnej,	prowadzą	tę	politykę	różnokierun-
kowo,	 a  stabilizujące	 efekty	 są	 znacznie	 mniejsze	 lub	
w  ogóle	 nie	 występują.	 Budżet	 strefy	 euro	 umożliwiłby	
złagodzenie	 skutków	 szoków	 asymetrycznych	 poprzez	
zwiększenie	popytu	w regionie	(państwie),	w którym	wystą-
pił	szok	i wzrost	bezrobocia.

Od	początku	swego	funkcjonowania	UGW	nie	spełniała	
kryteriów	optymalnego	obszaru	walutowego	(ograniczona	
jest	zwłaszcza	mobilność	rynku	pracy).	Koordynacja	polityki	
fiskalnej,	a zwłaszcza	przestrzeganie	reguł	fiskalnych	PSW,	
miały	 odegrać	 kluczową	 rolę	w  kształtowaniu	 równowagi	
makroekonomicznej	w strefie	euro	w sytuacji,	gdy	zabrakło	
innych,	typowych	mechanizmów	dostosowawczych	do	szo-
ków	asymetrycznych	(w jednym	lub	tylko	kilku	krajach	unii),	
jakimi	są	kurs	wymienny	i polityka	pieniężna.	Twórcy	UGW	
założyli,	 że	 wystarczą	 kryteria	 kwalifikujące	 kraje	 do	 unii	
(kryteria	 zbieżności),	 uzupełnione	 o  PSW.	Wierzyli	 też,	 że	
koordynacja	polityki	fiskalnej,	dyscyplina	rynku	i stopniowa	
synchronizacja	 cyklu	 koniunkturalnego	 państw	 członkow-
skich	 zagwarantują	 efektywność	UGW.	 Stabilizacja	 aktyw-
ności	miała	też	być	ułatwiona	przez	pogłębienie	więzi	han-
dlowych,	 które	 z  kolei	 pomogłyby	 w  synchronizacji	 cykli	
koniunkturalnych,	 ograniczając	 tym	 samym	 szoki	 asyme-
tryczne	w strefie	euro.	Zasady	UGW	zostały	więc	oparte	na	
założeniu,	że	rządy	będą	prowadzić	odpowiedzialną	polity-
kę	ekonomiczną.	Nadzór	i ryzyko	kar	finansowych,	przewi-
dziane	w traktacie	z Maastricht	i uszczegółowione	w PSW,	
miały	 być	 wystarczające	 do	 skłonienia	 państw	 do	 prze-
strzegania	 dyscypliny	 finansowej.	 Ponadto,	 wierzono	 też,	
że	 wraz	 z  upływem	 czasu	 strefa	 euro	 będzie	 ewoluować	
w  kierunku	 optymalnego	 obszaru	 walutowego	 (OOW).	
Silne	było	więc	przekonanie,	że	utworzenie	unii	walutowej	
będzie	 samoistnym	 czynnikiem	 przyspieszającym	 proces	
integracji	europejskiej	i powstania	jednej	wspólnej	gospo-
darki	europejskiej9. 

Przez	pierwsze	8-9	 lat	 funkcjonowania	 III.	etapu	UGW,	
który	rozpoczął	się	1.01.1999 r.,	system	działał	dość	spraw-
nie.	Komunikat	Komisji	Europejskiej,	przygotowany	z okazji	
10.	rocznicy	utworzenia	obszaru	wspólnej	waluty,	podkre-
ślał	same	osiągnięcia	tego	mechanizmu10.	Wkrótce	okazało	
się	jednak,	że	pozytywne	oceny	były	przedwczesne.	Głębo-
ki	 kryzys	 finansowy,	 a  następnie	 gospodarczy,	 obnażyły	
poważne	 słabości	mechanizmu	UGW.	Dla	większości	 kra-
jów	należących	do	strefy	euro	uczestnictwo	w unii	waluto-
wej	nie	stało	się	bodźcem	do	konsolidacji	fiskalnej,	nawet	
w  czasie	 dobrej	 koniunktury11.	W okresie	 kryzysu	niemal	
wszystkie	państwa	członkowskie	UE	odnotowały	ogromne	
trudności	 ze	 zrównoważeniem	 swych	budżetów,	 przekra-
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W  2012  r.	 pojawiły	 się	 też	 unijne	 inicjatywy	 na	 rzecz	
pogłębienia	integracji	fiskalnej	i wprowadzenia	unii	banko-
wej.

Propozycje unijnych polityków dotyczące budżetu 
strefy euro

W  czerwcu	 2012  r.	 H.	 van	 Rompuy,	 przewodniczący	
Rady	 Europejskiej,	 przedstawił	 propozycję	 utworzenia	
budżetu	 strefy	 euro	 (tzw.	 „zdolności	 fiskalnej”	 lub	 „zaso-
bów	fiskalnych”	–	fiscal capacity)	i pełnej	integracji	fiskalnej	
tego	obszaru	w dokumencie	pt.	“W kierunku	faktycznej	unii	
gospodarczej	 i  walutowej”15.	 Raport	 został	 przygotowany	
we	 współpracy	 z  przewodniczącymi	 Komisji	 i  Eurogrupy	
oraz	 prezesem	 Europejskiego	 Banku	 Centralnego,	 stąd	
bywa	nazywany	raportem	czterech	prezydentów.	Do	końca	

2012 r.	był	on	kilkakrotnie	uszczegóławiany.	Niektóre	kon-
cepcje	 zawarte	 w  tym	 dokumencie	 zostały	 rozwinięte	
w Komunikacie	(Blueprint)	Komisji	z listopada	2012 r.	(por.	
dalej).	

Według	 raportu,	 znaczna	 poprawa	 reguł	 działania	
w zakresie	zarządzania	ekonomicznego	w UE	już	nastąpiła	
(głównie	na	mocy	”sześciopaku”,	”dwupaku”	i paktu	fiskal-
nego),	ale	samo	wzmocnienie	dyscypliny	nie	jest	wystarcza-
jące.	W dłuższym	czasie	 “istnieje	potrzeba	 zbadania	opcji	
wyjścia	poza	obecne	działania	zmierzające	do	wzmocnienia	
zarządzania	 ekonomicznego	 poprzez	 stopniowe	 stworze-
nie	 zdolności	 finansowej	 w  unii	 gospodarczej	 i  waluto-
wej”16.	W dłuższym	czasie	powinna	też	powstać	pełna	unia	
fiskalna	 oraz	 polityczna.	 Wzmocniona	 unia	 walutowa	
i  gospodarcza	 powinna	być	 oparta	 na	 czterech	 filarach	 –	
ramka 3.

czając	istotnie	pułapy	fiskalnych	kryteriów	zbieżności.	Nie-
które	z państw,	a zwłaszcza	Grecja,	okazały	się	praktycznie	
niewypłacalne.	Bardzo	poważne	trudności	odnotowały	też	
Hiszpania,	Portugalia	i Irlandia	(tzw.	państwa	PIGS),	jakkol-
wiek	przyczyny	tych	problemów	były	różne.

Nie	wchodząc	w konkretne	przyczyny	trudności,	należy	
stwierdzić,	 że	 jednym	 ze	 źródeł	 problemów	 strefy	 euro	
stało	się	nieprzestrzeganie	zobowiązań	PSW.	Kiedy	bowiem	
na	początku	XXI	wieku	dwaj	czołowi	gracze:	Niemcy	i Fran-
cja	 przekroczyli	 3%	próg	deficytu	 budżetowego	 i  Komisja	
wezwała	ich	do	zapłacenia	kary	finansowej	–	obaj	„wymiga-
li	 się”	 od	 tego.	 Następstwem	 tego	 była	 reforma	 PSW	
w 2005 r.,	która	zwiększyła	stopień	uznaniowości	w ocenie	
sytuacji	fiskalnej	poszczególnych	państw	i ograniczyła	dys-
cyplinujący	wpływ	Paktu	na	finanse	publiczne	państw	UE.	
Zmiany	te	ułatwiły	w	kolejnych	latach	„legalne”	zastosowa-
nie	 keynesowskich	 instrumentów	 pobudzania	 popytu12 
w państwach,	 które	 przeżywały	 trudności,	 efektem	 czego	
stało	 się	powiększenie	deficytów	 i  zadłużenia	oraz	pogłę-

bienie	kryzysu	zadłużenia	publicznego.	Tak	więc,	rozwiąza-
nia	instytucjonalne	(przewidziana	w Traktacie	o funkcjono-
waniu	Unii	 Europejskiej	 procedura	 nadmiernego	 deficytu	
oraz	uzupełniający	ją	PSW)	nie	stały	się	skuteczną	metodą	
zapewnienia	 dyscypliny	 fiskalnej	 w  strefie	 euro13.	 Niska	
skuteczność	paktu	wynika	w dużej	mierze	z tego,	że	Rada	
podejmuje	decyzje	dotyczące	przestrzegania	paktu	meto-
dą	kwalifikowanej	większości	głosów.	Sprawia	to,	że	w prak-
tyce	 taką	większość	 trudno	 jest	 zapewnić.	Dlatego	 też	do	
końca	2014 r.	Rada	nigdy	nie	zastosowała	kary	w stosunku	
do	krajów,	które	nie	przestrzegały	jej	rekomendacji14.

W  następstwie	 kryzysu	 zadłużenia	 Unia	 Europejska	
podjęła	w 2010 r.	różne	działania	zmierzające	do	ustabilizo-
wania	 sytuacji.	 Ich	 przejawem	 były	 programy	 pomocowe	
dla	najbardziej	zagrożonych	państw	(Grecji,	Irlandii	i Portu-
galii),	 a  także	 kroki	 na	 rzecz	wzmocnienia	 przestrzegania	
dyscypliny	fiskalnej	i szerzej	–	zarządzania	gospodarczego	
na	poziomie	UE	–	ramka	1.	

Ramka 1
Główne działania UE na rzecz wzmocnienia zarządzania gospodarczego

W  tym	obszarze	największe	 znaczenie	miało	uchwalenie	 i wdrożenie	 ”sześciopaku”,	 uzupełnionego	następnie	 „dwupakiem”	oraz	
uzgodnienie	Traktatu	o stabilności,	koordynacji	i zarządzaniu	w unii	gospodarczej	i walutowej	(paktu	fiskalnego).	Przepisy	”sześciopaku”	
zmierzają	m.in.	do	bardziej	rygorystycznego	egzekwowania	części	prewencyjnej	PSW,	w tym	lepszego	dyscyplinowania	polityki	fiskalnej	
w  fazie	 ożywienia.	Na	 ich	mocy	wprowadzono	 tzw.	 odwrotne	 głosowanie	w Radzie	 nad	propozycjami	 nałożenia	 kary	 finansowej	 na	
państwo,	które	permanentnie	narusza	kryteria	fiskalne	(przekracza	zarówno	dopuszczalny	poziom	deficytu,	jak	i zadłużenia).	Dodatkowym	
wzmocnieniem	tych	przepisów	jest,	obowiązkowe	dla	krajów	strefy	euro	na	mocy	paktu	fiskalnego,	przeniesienie	ich	do	ustawodawstwa	
krajowego.	„Zasada	zrównoważonego	budżetu”	lub	też	„mechanizm	automatycznej	korekty”,	zgodnie	z Częścią	III		Traktatu	o stabilności...,		
miały	być	wprowadzone	do	prawa	krajowego,	„najlepiej	w randze	konstytucji”	w rok	po	wejściu	paktu	w życie.	Do	końca	2014 r.	zrobiły	
to:	Hiszpania,	Litwa,	Niemcy,	Słowacja,	Słowenia,	Węgry	i	Włochy.

Realizację	nowych	rozwiązań	oparto	głównie	na	tzw.	europejskim	semestrze	–	unijnym	kalendarzu	koordynacji	polityki	gospodarczej	
państw	członkowskich	UE.	Pozwala	to	na	identyfikację	problemów,	które	w dłuższej	perspektywie	mogą	negatywnie	wpłynąć	na	finanse	
poszczególnych	państw.	Regularnego	przeglądu	gospodarek	państw	członkowskich	dokonuje	Komisja	Europejska,	która	w przypadku	
występowania	niepokojących	zjawisk	proponuje	zastosowanie	wobec	danego	kraju	odpowiednich	działań.

Źródło:	 E.	 Kawecka-Wyrzykowska,	Enhanced Economic Governance In the EU: Alternative To a  Political Union?,	 “International	 Journal	 of	
Management	and	Economics”,	No.	37/2013;	E.	Kawecka-Wyrzykowska,	Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach 
semestrów europejskich,	„Unia	Europejska.pl”,	nr	1(224)	2014.
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Ramka 2
Ewolucja stanowiska polityków UE wobec koncepcji wspólnego budżetu dla potrzeb stabilizacji unii walutowej

Podejście	polityków	UE	wobec	 koncepcji	wspólnego	budżetu	obszaru	wspólnej	waluty	 ewoluowało	w  czasie.	W  latach	70.	 istniał	
konsensus	wśród	europejskich	decydentów	co	do	tego,	iż	budżet	federalny	powinien	zostać	utworzony	(por.	tzw.	raport	D.	Mac	Dougall’a,	
przygotowany	na	zlecenie	Komisji	Europejskiej17).	Jednak	12	lat	później,	w raporcie	J.	Delorsa,	który	stał	się	podstawą	koncepcji	UGW,	
uznano	że	wspólny	budżet	powinien	pozostać	mały,	 a  funkcje	 stabilizacyjne	winny	pełnić	budżety	krajowe18.	Propozycja	utworzenia	
federalnego	budżetu	została	odrzucona	po	raz	kolejny	w raporcie	Komisji	z 1993 r.19 

Ramka 3
Cztery filary „stabilnej i prosperującej” unii gospodarczej i walutowej zaproponowanej w raporcie Van Rompuya: 

 – Zintegrowane ramy finansowe mające	zapewniać	stabilność	 finansową,	w szczególności	w strefie	euro,	 i minimalizować	społeczne	
koszty	upadku	banków.	Ramy	te	przenoszą	odpowiedzialność	za	nadzór	na	szczebel	europejski	i zapewniają	wspólne	mechanizmy	
restrukturyzacji	i uporządkowanej	likwidacji	banków,	i gwarantowania	depozytów	konsumentów.

 – Zintegrowane ramy budżetowe mające	zapewnić	zdrowe	kształtowanie	polityki	budżetowej	na	szczeblach	krajowym	i europejskim.	
Obejmują	one	koordynację,	wspólne	podejmowanie	decyzji	i skuteczniejsze	ich	egzekwowanie.	Możliwe	też	są	różne	formy	solidar-
ności	fiskalnej.

 – Zintegrowane ramy polityki gospodarczej,	które	przewidują	skuteczne	mechanizmy	prowadzenia	polityki	propagującej	trwały	wzrost,	
zatrudnienie	i konkurencyjność	oraz	spójnych	z prawidłowym	funkcjonowaniem	UGW.

 – Zapewnienie	niezbędnej	legitymacji demokratycznej i odpowiedzialności za	podejmowanie	decyzji	w ramach	UGW.	

Źródło:	Rada	Europejska,	W kierunku	faktycznej	unii	gospodarczej	i walutowej.	Sprawozdanie	przewodniczącego	Rady	Europejskiej	Her-
mana	Van	Rompuya,	Bruksela,	EUCO	120/122,	2012.	

Zgodnie	z raportem,	nowy	budżet	pełniłby	dwie,	wza-
jemnie	się	uzupełniające,	funkcje.	Pierwsza	polegałaby	na	
ułatwieniu	państwom	dotkniętym	szokami	asymetryczny-
mi	 dostosowań	 poprzez	 absorpcję	 części	 wstrząsu	 na	
poziomie	 centralnym	 (funkcja	 absorpcji	 szoku).	 Europej-
ski	Mechanizm	Stabilności,	 który	wszedł	w  życie	 jesienią	
2012  r.,	 został	 utworzony	 jako	 instrument	 zarządzania	
kryzysowego,	a nie	do	wypełniania	takiej	funkcji.	Ponadto,	
niski	poziom	mobilności	na	rynku	pracy	w UE	i struktural-
ne	 utrudnienia	 dla	 elastyczności	 cen	 czynią	 rynkowy	

mechanizm	 dostosowawczy	mało	 efektywnym.	 Stąd	 też,	
absorpcja	 szoków	 asymetrycznych	 na	 szczeblu	 central-
nym	 (w  strefie	 euro)	 stanowiłaby	 formę	 ograniczonej	
solidarności	fiskalnej	realizowanej	w trakcie	cykli	koniunk-
turalnych	i wzmocniłaby	ekonomiczną	elastyczność	UGW.	
Podział	 ryzyka	 fiskalnego	 powinien	 być	 zaprojektowany	
w taki	sposób,	by	nie	prowadził	do	permanentnych	trans-
ferów	między	 krajami	 lub	 do	 osłabienia	 zachęt	 (działań)	
zmierzających	do	wyeliminowania	strukturalnych	słabości	
gospodarki. 

Drugą	ważną	funkcją	„zdolności	fiskalnej”	według	oma-
wianego	 tu	 raportu	 byłoby	 ułatwienie	 reform	 struktural-
nych,	 które	 z  kolei	poprawiłyby	 konkurencyjność	 i  poten-
cjał	wzrostu	strefy	euro.	Reformy	strukturalne	powinny	być	
wdrażane	na	mocy	umów,	które	byłyby	negocjowane	indy-
widualnie	przez	państwa	członkowskie	z instytucjami	unij-
nymi.	W umowach	 tych	państwa	zobowiązywałyby	się	do	
reform	 promujących	 wzrost	 gospodarczy	 i  zatrudnienie.	
Istotą	 takich	przedsięwzięć	byłyby	 “ograniczone,	czasowe,	
elastyczne	 i  ukierunkowane	 na	 konkretne	 cele	 bodźce	
finansowe”.	Reformy	mogłyby	być	powiązane	z  rekomen-
dacjami	 Rady	 dla	 państw	 członkowskich.	 Ich	 podstawą	
byłyby	istniejące	mechanizmy	unijne,	takie	jak	plany	korek-
ty	działań,	podejmowanych	w ramach	procedury	nadmier-
nego	deficytu	 lub	 też	w  ramach	programów	partnerstwa	
ekonomicznego.	 Innymi	 słowy,	 druga	 funkcja	 nowego	
budżetu	strefy	euro	(zachęcanie	do	reform	strukturalnych)	
byłaby	realizowana	na	podstawie	konkretnych	i wiążących	
zobowiązań	 państw	 członkowskich.	 Oba	 cele:	 absorpcja	
szoków	 (łagodzenie	 szoków	 asymetrycznych)	 i  promowa-

nie	długookresowych	reform	strukturalnych	wzajemnie	by	
się	uzupełniały	i wzmacniały20. 

Kluczowym	aspektem	przyszłego	budżetu	 strefy	 euro,	
wymagającym	 dokładnej	 analizy,	 jest	 jego	 ewentualna	
zdolność	 do	 zaciągania	 pożyczek.	 Zgodnie	 z  raportem,	
“zdolność	fiskalna	strefy	euro	mogłaby	stanowić	właściwą	
podstawę	 dla	 wspólnego	 zaciągania	 długu”.	 W  raporcie	
wskazano	też	na	potrzebę	powołania	urzędu	skarbu.	Jego	
rola	i funkcje	byłyby	nakreślone	później.	W raporcie	zauwa-
żono	 też	 potrzebę	 zapewnienia	 demokratycznej	 kontroli	
i rozliczalności	(accountability)	w odniesieniu	do	wszystkich	
decyzji,	 jakie	 byłyby	 podejmowane	 w  ramach	 nowego	
mechanizmu.	 To	 zakłada	 odwołanie	 się	 do	 Parlamentu	
Europejskiego,	jeśli	chodzi	o rozliczalność	decyzji	na	pozio-
mie	europejskim,	ale	także	utrzymanie	i zagwarantowanie	
istotnej	roli	parlamentów	krajowych.	

Projekt	unii	fiskalnej	został	doprecyzowany	w Komuni-
kacie	Komisji	z listopada	2012 r.	pt.	„Plan	działań	na	rzecz	
pogłębionej	 i  rzeczywistej	 unii	 gospodarczej	 i  walutowej.	
Otwarcie	debaty	europejskiej”21.	Na	tle	identyfikacji	słabo-
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ści	obecnego	kształtu	UGW	Komisja	zaproponowała	ambit-
ny	 harmonogram	 działań	 („mapę	 drogową”),	 by	 uczynić	
z UE	pełną	unię	fiskalną	i polityczną.	Zarysowała	trzy	fazy	
realizacji	tego	programu.

(a)	W pierwszej	fazie	(krótki	okres	trwający	od	6	do	18	
miesięcy,	tj.	 lata	2012-2013)	Komisja	zaproponowała	pod-
jęcie	 działań	mających	 na	 celu	 utworzenie	 unii	 bankowej	
i  poprawę	 koordynacji	 polityki	 (sporo	 w  tym	 zakresie	
w praktyce	już	zrobiono	–	por.	uwagi	dalej).	W tym	czasie	
powinien	też	być	stworzony	„instrument	na	rzecz	konwer-
gencji	i konkurencyjności”	(IKK)	w ramach	budżetu	ogólne-
go	UE	(ale	poza	Wieloletnimi	ramami	finansowymi)	w celu	
dostarczania	wsparcia	finansowego	dla	pilnie	potrzebnych	
reform	w państwach	członkowskich.	Takie	poparcie	mogło-
by	opierać	się	na	zobowiązaniach	zawartych	w porozumie-
niach	między	państwami	członkowskimi	i  instytucjami	UE.	
Porozumienia	byłyby	obowiązkowe	dla	państw	członkow-
skich	objętych	procedurą	nadmiernego	deficytu	 i planem	
działań	korygujących.

(b)	W perspektywie	średnioterminowej	(od	18	miesięcy	
do	pięciu	lat,	tj.	lata	2012-2017)	zostałaby	utworzona	zdol-
ność	 fiskalna	dla	potrzeb	strefy	euro,	 finansowana	z wła-
snych	 zasobów	 (dla	 zapewnienia	 autonomii	 dochodów).	
Głównym	 celem	 nowego	 budżetu	 byłoby	 dostarczenie	
wystarczających	 środków	 dla	 wsparcia	 ważnych	 reform	
strukturalnych	w gospodarkach	w potrzebie.	Zasoby	finan-
sowe	mogłyby	też	pochodzić	z pożyczek.	Ponadto	powinna	
mieć	 miejsce	 dalsza	 koordynacja	 budżetowa22	 w  sferze	
podatkowej	oraz	 zatrudnienia.	Powinien	 też	 zostać	utwo-
rzony	 jednolity	 mechanizm	 restrukturyzacji	 i  uporządko-
wanej	likwidacji	w sektorze	finansowym.	

(c)	W długim	okresie	(powyżej	5	lat,	tj.	w okresie	po	2017	
roku)	powinno	być	możliwe	utworzenie	centralnego	budże-
tu	strefy	euro.	Nowy	budżet	wspierałby	państwa	członkow-
skie	 w  absorpcji	 szoków.	 Wspólny	 budżet	 pozwoliłby	 na	
stabilizację	makroekonomiczną,	 stanowiąc	 system	 absor-
bujący	ryzyko	wstrząsów	ekonomicznych.	W zależności	od	
konstrukcji,	 mechanizm	 ten	 byłby	 wykorzystywany	 albo	
w  przypadku	 asymetrycznych	 wstrząsów	 gospodarczych,	
albo	także	wstrząsów	dotykających	całą	strefę	euro.	Jedno-
cześnie	 system	 powinien	 działać	 w  taki	 sposób,	 który	
będzie	 zapobiegał	 stałym	 transferom	między	 państwami.	
Ponadto	w dłuższym	czasie	UE	winna	przejść	do	pełnej	unii	
bankowej	 (potrzebny	 byłby	 do	 tego	 wspólny	 system	
restrukturyzacji	 i  uporządkowanej	 likwidacji	 banków,	
w  połączeniu	 ze	 skutecznymi	 i  trwałymi	 systemami	 gwa-
rancji	 depozytów	 we	 wszystkich	 państwach	 członkow-
skich),	 pełnej	 unii	 fiskalnej	 i  pełnej	 unii	 ekonomicznej.	
Wszystko	 to	 wymagałoby	 dodatkowego	 elementu,	 jakim	
jest	 demokratyczna	 legitymacja	 i  rozliczalność	 procesu	
decyzyjnego.	Celem	końcowym	jest	unia	polityczna	„posia-
dająca	 odpowiednią	 suwerenność	 nad	 swoim	 budżetem	
centralnym,	stanowiącym	jej	własny	mechanizm	zdolności	
fiskalnej,	 oraz	 wyposażona	 w  środki	 nakładania	 na	 jej	
członków	 decyzji	 budżetowych	 i  gospodarczych,	 w  szcze-
gólnych	oraz	ściśle	określonych	okolicznościach.	Wielkość	
budżetu	centralnego	zależeć	będzie	od	stopnia	wymaganej	

integracji	oraz	gotowości	do	wprowadzenia	w życie	koniecz-
nych	zmian	politycznych.”

Dodajmy,	że	poparcie	dla	głębszej	(silnie	zintegrowanej)	
UGW	wyraził	 Parlament	 Europejski,	 przyjmując	w  listopa-
dzie	2012 r.	rezolucję	nt.	przyszłości	UGW.	Wyrażono	w niej	
opinię,	 że	 sprawne	 funkcjonowanie	 takiej	 unii	 wymaga	
działań	w kierunku	unii	fiskalnej.	Parlament	przyjął	też	kilka	
rekomendacji	dla	realizacji	tego	celu23. 

Kontynuując	 inicjatywy	związane	z  „zasobami	 fiskalny-
mi”,	 w  marcu	 2013  r.	 Komisja	 opublikowała	 Komunikat,	
w  którym	 zarysowała	 zasady	 Instrumentu	 konwergencji	
i  konkurencyjności	 (IKK).	 Instrument	 ten	był	przewidziany	
w  Komunikacie	 z  listopada	 2012  r.	 jako	 pierwszy	 krok	
w  kierunku	 utworzenia	 zdolności	 fiskalnych	 w  strefie	
euro24.	IKK	objąłby	„umowne	zobowiązania”,	na	podstawie	
których	państwa	członkowskie	zobowiązują	się	do	reform	
strukturalnych	mających	przezwyciężyć	słabości	ich	gospo-
darek.	Finansowanie	pochodziłoby	albo	z krajowych	wpłat	
(opartych	na	DNB),	albo	z nowych	specyficznych	zasobów	
finansowych.	

Oceniając	 omówione	 dokumenty	 należy	 stwierdzić,	 że	
nakreślono	w nich	wizję	pożądanych	zmian	w UE	–	pogłębie-
nia	 integracji,	 aż	 do	 pełnej	 integracji	 politycznej	 włącznie.	
Wizja	ta	jest	bardzo	ogólna,	ale	przede	wszystkim	jest	niere-
alna	 w  najbliższym	 czasie.	 Trudno	 wyobrazić	 sobie	 zgodę	
członków	strefy	euro	na	nowy	fundusz	w sytuacji	już	istnie-
jącego	od	lat	sprzeciwu	płatników	netto	do	budżetu	ogólne-
go	UE	wobec	wzrostu	ich	obciążeń.	Ponadto,	barierą	okaza-
łoby	się	najprawdopodobniej	uzgodnienie	szczegółów	w tak	
istotnych	sprawach,	jak:	(1)	kryteria	przyznawania	środków	
(co	decydowałoby	o tym,	że	dane	państwo	kwalifikuje	się	do	
udzielenia	 mu	 pomocy);	 (2)	 podmiot(y)	 decydujący(e)	
o podziale	środków	–	Komisja	(i tak	już	jest	krytykowana	za	
szerokie	 kompetencje)	 czy	 może	 proponowany	 oddzielny	
Urząd	Skarbu	(jak	go	wyłonić,	w sposób	akceptowany	przez	
zainteresowane	 państwa);	 (3)	 kryteria	 oceny	 skuteczności	
udzielonej	pomocy	(i oddzielenia	uzyskanej	oceny	od	skut-
ków	np.	 zmiany	 cyklu	 koniunkturalnego).	 Z drugiej	 strony,	
powolny,	 ale	widoczny	 postęp	w  tworzeniu	 unii	 bankowej	
(por.	dalej),	też	zapowiedzianej	w omawianych	wyżej	doku-
mentach,	wskazuje,	że	głębokie	trudności	i wyzwania	mobi-
lizują	państwa	do	konkretnych	działań.	

Opinie ekonomistów nt. projektu budżetu strefy euro 

Raport	czterech	prezydentów	nie	zaowocował	konkret-
nymi	działaniami	 (z wyjątkiem	unii	bankowej,	w odniesie-
niu	do	której	wdrożono	już	wiele	działań),	ale	zintensyfiko-
wał	dyskusję	między	ekonomistami,	m.in.	nad	interesującą	
nas	tu	propozycją	zasobów	fiskalnych	strefy	euro.	W litera-
turze	 pojawiło	 się	 kilka	 ciekawych	 idei	 w  tym	 zakresie. 
Prawdopodobnie	 najwięcej	 propozycji	 instrumentów	
fiskalnych	 zmierzających	do	 lepszego	 zabezpieczenia	 unii	
przed	 szokami	 asymetrycznymi	 w  przyszłości	 zostało	
przedstawionych	 w  2013  r.	 w  opracowaniu	 MFW25	 oraz	
NBP26.	 Propozycje	 te	 obejmują:	 (a)	 czasowe	 transfery	
w przypadku	szoków	asymetrycznych,	w postaci	funduszu	
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ubezpieczeniowego	 na	 wypadek	 słabej	 koniunktury	 lub	
bezrobocia,	 (b)	 budżet	 strefy	 euro,	 (c)	 zabezpieczenie	
fiskalne	dla	unii	bankowej.	Niektóre	z tych	rozwiązań	były	
zaproponowane	w literaturze	już	wcześniej.	

Fundusz	 na	 wypadek	 słabej	 koniunktury	 (“Rainy-day 
fund”)27,	 zdaniem	 autorów	 tej	 propozycji,	 to	 stosunkowo	
najprostsza	 do	 realizacji	 forma	 czasowych	 transferów,	
które	mogłyby	być	wykorzystane	do	przezwyciężenia	szoku	
asymetrycznego.	Byłby	on	podobny	do	 rozwiązania,	 jakie	
w  2012  r.	 zaproponowała	 tzw.	 grupa	 Padoa-Schioppa28. 
Fundusz	taki	gromadzony	byłby	przez	państwa	strefy	euro	
w  okresach	 dobrej	 koniunktury	 i  uruchamiany	 w  celu	
wsparcia	 systemów	 finansów	publicznych	 państw,	w  któ-
rych	 pojawią	 się	 trudności.	 Wg	 szacunków	 autorów,	 do	
osiągnięcia	 takiego	 celu	 potrzebne	 byłyby	 roczne	 wpłaty	
państw	na	poziomie	1,5-2,5%	PKB	państw	strefy	euro.

Zbliżonym	rozwiązaniem	do	funduszu	na	wypadek	sła-
bej	koniunktury	byłby	system	ubezpieczenia	przed	bezro-
bociem,	 zaproponowany	 w  literaturze	 wcześniej	 m.in.	
przez	J.	Von	Hagena	i Ch.	Wyplosza29	oraz	w opracowaniu	
MFW30.	Wypłaty	z funduszu	byłyby	zależne	od	zmian	pozio-
mu	bezrobocia	(a nie	od	zmian	popytu),	które	też	są	silnie	
związane	 z  wahaniami	 cyklicznymi.	 Korzystałyby	 z  niego	
państwa	 o  wysokim	 bezrobociu,	 a  środki	 pochodziłyby	
z  wpłat	 państw	 o  wysokiej	 aktywności	 gospodarczej	 (np.	
z części	zasiłków	dla	bezrobotnych).	Efektem	byłaby	stabili-
zacja	zagregowanego	popytu	na	całym	obszarze	euro.	

W dłuższym	czasie,	według	opracowania	MFW31,	potrzeb-
ny	 jest	 centralny	 budżet	 strefy	 euro32.	 Stabilizowałby	 on	
sytuację	zarówno	poprzez	dochody	(dzięki	działaniu	auto-
matycznych	 stabilizatorów	 kraje	 dotknięte	 szokiem	wpła-
całyby	 automatycznie	mniej),	 jak	 i  poprzez	wydatki	 (kraje	
dotknięte	 negatywnymi	 szokami	 nadal	 korzystałyby	 z  tej	
samej	 wielkości	 centralnie	 dostarczanych	 usług	 publicz-
nych,	 np.	 środków	 na	 infrastrukturę).	 Takie	 rozwiązanie	
wymagałoby	 znacznie	większej	utraty	przez	poszczególne	
państwa	suwerenności	fiskalnej	(odnoszącej	się	do	przeka-
zania	uprawnień	do	pobierania	dochodu	z podatków,	 jak	
też	 do	 decyzji	 dotyczących	 wydatków).	 W  opracowaniu	
MFW	podkreślono,	że	na	obecnym	etapie	jest	nieprawdo-
podobne,	by	projekt	taki	zyskał	poparcie	elektoratu	wybor-
czego.	

Inną	formą	proponowanego	budżetu	(obok	obu	mecha-
nizmów	 cyklicznego	 ubezpieczenia	 dostosowawczego,	
działających	 jak	 automatyczne	 stabilizatory	 koniunktury,	
oraz	budżetu	centralnego)	jest	zabezpieczenie	fiskalne	dla	
unii	bankowej	(fiscal backstop)33.	Ta	forma	wsparcia	miała-
by	zastosowanie,	gdyby	źródłem	wstrząsu	było	funkcjono-
wanie	 sektora	 bankowego.	 Skutki	 szoków	 powstających	
w tym	sektorze	mogą	być	poważne,	biorąc	pod	uwagę	jego	
duży	 udział	 w  gospodarce	 państw	 UE.	 Środki	 funduszu	
byłyby	wykorzystywane	do	finansowania	procesu	restruk-
turyzacji	 i  uporządkowanej	 likwidacji	 banków,	 jeśli	 środki	
przeznaczone	na	ten	cel	z innych	źródeł	okazały	się	niewy-
starczające.	Warto	bowiem	pamiętać,	że	decyzje	dotyczące	
unii	bankowej	już	przewidują	m.in.	utworzenie	odrębnego	
funduszu	 restrukturyzacji	 i  uporządkowanej	 likwidacji	 

(Single Resolution Fund),	finansowanego	ze	składek	wnoszo-
nych	przez	banki34. 

Podsumowując,	 w  literaturze	 są	 rozpatrywane	 trzy	
następujące	formy	funduszy:	(a)	automatyczne	stabilizato-
ry	 koniunktury	 (fundusz	 na	 wypadek	 słabej	 koniunktury	
oraz wspólny	system	zasiłków	dla	bezrobotnych),	(b)	budżet	
strefy	euro	(o charakterze	dyskrecjonalnym),	(c)	zabezpie-
czenie	 fiskalne	 dla	 unii	 bankowej. Największe	możliwości	
stabilizacyjne	–	zarówno	w odniesieniu	do	wstrząsów	asy-
metrycznych,	 jak	 i dotykających	całą	strefę	euro	–	oferuje	
utworzenie	budżetu	centralnego	strefy	euro.	Takie	rozwią-
zanie	 jest	 jednak	najtrudniejsze	do	uzgodnienia	 i wdroże-
nia	oraz	w najbliższym	czasie	nierealne.	Wymagałoby	ono	
zmian	w traktatach	i przede	wszystkim	znacznego	ograni-
czenia	uprawnień	fiskalnych	poszczególnych	państw	człon-
kowskich,	a na	to	nie	ma	ich	zgody.	

W przypadku	wszystkich	omówionych	wyżej	mechani-
zmów	 fiskalnych	 istotnym	 praktycznym	 wyzwaniem	 ich	
stosowania	 jest	 właściwa	 ocena	 sytuacji	 ekonomicznej	
i podjęcie	decyzji,	kiedy	 fundusz	powinien	zostać	urucho-
miony,	a tym	samym	płatności	z niego.	Istnieją	techniczne	
metody	 identyfikacji	negatywnych	szoków,	ale	nie	są	one	
wolne	 od	 błędów.	 Innym	 problemem	 jest	 ryzyko	 pokusy	
nadużycia	(moral hazard).	Chodzi	o to,	że	świadomość	moż-
liwości	uzyskania	pomocy	na	szczeblu	unijnym	może	skła-
niać	 rządy	 do	 ograniczenia	 własnej	 aktywności	 na	 rzecz	
uzdrowienia	 sytuacji	 (np.	 redukcji	 bezrobocia)	 i  wręcz	 do	
utrzymywania	 permanentnego	 bezrobocia	 w  celu	 uzyski-
wania	ciągłych	transferów	netto	z proponowanego	fundu-
szu35. 

Część	ekonomistów	uważa,	że	biorąc	pod	uwagę	niere-
alność	ścisłej	unii	fiskalnej	w najbliższym	czasie,	pożądane	
jest	 skoncentrowanie	 się	 w  pierwszej	 kolejności	 na	 kwe-
stiach	 bankowych.	 Takie	 stanowisko	 zajęli	 m.in.	 P.	 Krug-
man	 (2012)36	 i  D.	 Gros	 (2012)37.	 Z  kolei	 P.	 De	 Grauwe	
argumentuje,	że	“przetrwanie	strefy	euro	zależy	od	jej	zdol-
ności	 do	 wdrożenia	 unii	 politycznej	 …	 Jednak	 pełna	 unia	
polityczna	wydaje	 się	nierealna	w dającej	 się	przewidzieć	
przyszłości,	 ponieważ	 wymagałaby	 znacznego	 transferu	
uprawnień	wydatkowych	 i podatkowych	na	 rzecz	 central-
nego	rządu	UE	 i parlamentu”38.	W takiej	sytuacji,	wzmoc-
nienie	PSW	może	być	niezbędnym	warunkiem	zapobieże-
nia	przyszłym	kryzysom,	ale	jest	to	dalece	niewystarczają-
ce.	 De	 Grauwe	 argumentuje,	 że	 “Obszar	 działania	 Paktu	
stabilności	 i wzrostu	musi	być	poszerzony:	musi	obejmo-
wać	 zarówno	monitorowanie	 rozwoju	 długu	 prywatnego,	
jak	i publicznego”.	Byłby	to	element	minimum,	który	może	
utrzymać	strefę	euro	„przy	życiu”	w dłuższym	czasie.	

Podsumowanie i wnioski

Kryzys	w strefie	euro	spowodował	–	w obliczu	możliwe-
go	upadku	systemu	wspólnej	waluty	–	 intensyfikację	dys-
kusji	 i  konkretnych	 działań	 zmierzających	 do	 pogłębienia	
integracji	fiskalnej	oraz	uzupełnienia	istniejącej	UGW	unią	
bankową	 i  „prawdziwą”	 unią	 fiskalną,	 obejmującą	 m.in.	
budżet	 strefy	 euro.	 Kilka	 lat	 temu	 trudno	 byłoby	 sobie	
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wyobrazić	 plany	 tak	 ambitnych	 rozwiązań.	 I  jakkolwiek	
wprowadzenie	 w  życie	 którejkolwiek	 z  propozycji	 fiskal-
nych	 będzie	 bardzo	 trudne,	 to	 kierunek	 działań	 został	
nakreślony.	 Propozycje	 zarysowane	 w  raporcie	 czterech	
prezydentów	 i poparte	przez	Parlament	Europejski	wska-
zują,	 że	 politycy	 unijni	 poszukują	 bardziej	 efektywnych	
instrumentów	 rozwiązania	 istniejących	 problemów	 finan-
sowych	strefy	euro	i całej	UE	oraz	złagodzenia	ryzyka	poja-
wienia	się	następnego	podobnego	kryzysu.	

Koncepcyjnie,	najbardziej	racjonalne	byłoby	stworzenie	
wspólnego	budżetu	przez	państwa	mające	wspólną	walu-
tę.	W praktyce,	idea	taka	rodzi	trudne	pytania	o suweren-
ność	 i  demokratyczną	 legitymizację	 (kto	 sprawowałby	
demokratyczną	kontrolę	nad	budżetem,	kto	kontrolowałby	
dyscyplinę	budżetową,	jakie	byłyby	dochody	takiego	budże-
tu	 itp.).	 Żadna	 z  dotąd	 zaprezentowanych	 propozycji	 nie	
odpowiada	szczegółowo	na	te	pytania,	w tym	zwłaszcza	na	
to,	 jak	zapewnić	poparcie	wyborców	dla	takiej	propozycji.	
A bez	takiego	poparcia,	trudno	wyobrazić	sobie	efektywne	
„zasoby	budżetowe”.	W tej	sytuacji,	kluczowe	znaczenie	dla	
zapewnienia	 stabilności	 unii	 gospodarczej	 i  walutowej	
w najbliższych	latach	będzie	mieć	konsekwentne	przestrze-
ganie	 przez	 państwa	 członkowskie	 już	 istniejących	 zobo-
wiązań	 fiskalnych	 (pakt	 stabilności	 i wzrostu	uzupełniony	
o „sześciopak”,	„dwupak”	oraz	pakt	fiskalny).
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STABILNOŚĆ FINANSÓW 
ZAGRANICZNYCH W NOWYCH 
PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Janusz Sawicki*

Doświadczenia	kryzysu	 finansowego	 i  zadłużeniowego	
wpłynęły	na	decyzję	o wprowadzeniu	na	szczeblu	unijnym	
nadzoru	makrooostrożnościowego	nad europejskim	syste-
mem	finansowym.	Utworzona	w grudniu	2010 r.	Europej-
ska	 Rada	ds.	 Ryzyka	 Systemowego	 (ESRB)	ma	od	 2011  r.	
zapobiegać	 nierównowagom	makroekonomicznym,	 prze-
kazując	 państwom	 członkowskim	 ostrzeżenia	 i  wydając	
zalecenia	podjęcia	niezbędnych	działań	 zaradczych.	 ESRB	
nie	ma	jednak	uprawnień	do	wprowadzania	środków	regu-
lacyjnych	w  państwach	 członkowskich.	Większość	 upraw-
nień	z zakresu	polityki	makroostrożnościowej	pozostawio-
no	szczeblom	krajowym.	W Polsce	na	mocy	ustawy	z 2008 r.	
utworzono	Komitet	Stabilności	Finansowej1,	nie	utworzono	
jednak	struktury,	która	analizowałaby	stabilność	finansową	
całej	 gospodarki	 i mogłaby	podejmować	decyzje	przeciw-
działające	narastaniu	nierównowag.	Narodowy	Bank	Polski	
prowadzi	na	bieżąco	politykę	stabilności	systemu	sektora	
finansowego2,	 a  w  zakresie	 równowagi	 zewnętrznej	 reje-
struje	 zmiany	 w  bilansie	 płatniczym	 i  międzynarodowej	
pozycji	inwestycyjnej	odnoszone	do	PKB.	

W artykule	analizujemy	zmiany	wskaźników	związanych	
z finansami	zagranicznymi3	nowych	państw	członkowskich	
UE	(NPC)4 –	bilansu	płatniczego	i międzynarodowej	pozycji	
inwestycyjnej	 netto.	 Dynamika	 tych	 parametrów	 makro-
ostrożnościowych,	jak	również	analiza	niektórych	przyczyn	
obserwowanych	 i prognozowanych	 zmian	pozwalają	oce-
nić	 poziom	 stabilności	 finansowej	 całego	 regionu,	 w  tym	
Polski. 

Zmiany wskaźników stabilności finansów zagranicznych 
w nowych państwach członkowskich UE

Zgodnie	z Rozporządzeniem	Parlamentu	Europejskiego	
i Rady	(UE)	nr 1176/2011	z 16	listopada	2011 r.	w sprawie	
zapobiegania	 zakłóceniom	 równowagi	 makroekonomicz-
nej	 i  ich	 korygowania5	 (art.	 3	 i  4)	 Europejski	Urząd	Staty-
styczny	–	Eurostat	rozpoczął	obserwację	istotnych	wskaźni-
ków	stabilności	makroekonomicznej.	W zakresie	stabilno-
ści	finansów	zagranicznych	kraju	szczególną	uwagę	zwraca	
się	na	poziom	salda	na	rachunku	bieżącym	bilansu	płatni-
czego	 oraz	 stan	 międzynarodowej	 pozycji	 inwestycyjnej	
netto6.	Oceny	zamieszczone	w Alert Mechanism Report 2015 
z  listopada	 2014	 roku7	 i  Scoreboard 20138	 potwierdzają	
utrzymywanie	się	stabilnej	sytuacji	w finansach	zagranicz-
nych	w następujących	nowych	krajach	UE:	Czechach,	Esto-
nii,	Litwie,	Łotwie,	Malcie,	Polsce	i Słowacji.	W ocenie	sytu-
acji	 w  Polsce	 zwraca	 się	 uwagę	 na	 poprawę	 salda	 na	
rachunku	bieżącym	bilansu	płatniczego9	przy	pogłębiającej	
się	ujemnej	międzynarodowej	pozycji	 inwestycyjnej	netto	
(MPIN).	 Ocenę	 taką	 potwierdzają	 następujące	 dane:	 od	


