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Streszczenie

Treścią artykułu jest analiza instrumentarium zarządzania kryzysem 
fi skalnym w Eurolandzie. Autor stawia tezę, że zarządzanie kryzysem fi skal-
no-bankowym w Eurolandzie wymaga innowacyjności transformacyjno-wy-
dajnościowej, a nie innowacji podtrzymującej mechanizm funkcjonowania 
strefy euro i całej UE. Jakby to paradoksalnie nie brzmiało, o innowacyjności 
w zarządzaniu procesem integracji europejskiej może świadczyć powrót do 
przeszłości, czytaj: przywrócenie dominacji ekonomii nad polityką integracji.
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Wstęp

Rok 2012 był kolejnym rokiem wychodzenia z globalnego kryzysu gospo-
darczego ale także zwierciadłem zaostrzającego się kryzysu fi skalnego m.in. 
w UE, końca którego – póki co – nie widać. Obecne problemy Grecji nie są 
niczym nowym ani zaskakującym. Grecja to kraj, który od uzyskania nie-
podległości w latach 30. XIX wieku przez połowę swojego istnienia znajdował 
się w stanie permanentnego bankructwa. Takich krajów w historii świata jest 
znacznie więcej (Pluciński 2011, s. 27–35). Problem jednak w tym, że dług pu-
bliczny Grecji, czy szerzej rzecz ujmując, kryzys fi nansów publicznych całej gru-
py krajów PIIGS, do której dołączył ostatnio Cypr, oraz sprzęgnięty z tym tzw. 
kryzys bankowy drugiej generacji1 zagraża pozostałym krajom w Eurolandzie 

1 Przykladem banki na Cyprze (Bank of Cyprus, Bank Linki), czy francusko-belgijski bank Dexia. Bank 
Dexia (aktywa równe aktywom całego systemu bankowego w Grecji) jawi się pierwsza ofi arą kryzysu 
fi skalnego Eurolandu. Inwestycje w obligacje Grecji (także innych krajów PIIGS) spowodowały spadek 
zaufania do banku na rynku międzybankowym i groźbę bankructwa. Straty tylko w 2. kwartale 2011 r., 
wyniosły ok. 4 mld euro. Francja i Belgia (akcjonariusze Dexii od 2008 r. po tym jak ratowały bank 
w okresie pierwszej fali kryzysu światowego) porozumiały się w sprawie rekapitalizacji banku (Belgia 
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i w konsekwencji integracji europejskiej oraz gospodarce światowej w ogóle. 
W opinii wielu ekspertów, pogłębienie kryzysu w Eurolandzie (UE)2 może gro-
zić utraconą dekadą w gospodarce światowej i pogłębianiem fl auty gospodarczej 
UE, co nie pomaga wyjściu z kryzysu. 

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przyjęta fi lozofi a 
i instrumentarium walki z kryzysem fi skalno-bankowym w Eurolandzie ma 
charakter innowacji transformującej procesy europejskiej integracji, czy jedynie 
są jej krótkookresową atrapą, podobnie jak wiele innych umów i paktów w hi-
storii UE począwszy od ustanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego (1986 r.), 
od kiedy polityka integracji zdominowała procesy integracji europejskiej, czego 
przykładem jest m.in. kryzysowy Euroland. W tym kontekście analizowane są 
również fundamentalne uwarunkowania, które powinny być spełnione, aby 
na poziomie regionalnej unii walutowej (vide strefa euro) można było maksy-
malizować efekty dobrobytowe integracji w warunkach równowagi ogólnej3, 
minimalizując tym samym groźbę kryzysu fi skalno-bankowego w przyszłości. 

Na tym tle autor stawia pod rozwagę tezę, że pożądaną innowacyjnością 
w zarządzania procesem integracji europejskiej, w tym aktualnym kryzysem 
w Eurolandzie jest – jakby to paradoksalnie nie brzmiało – powrót do ekonomii 
integracji w UE, w tym do idei jej wielu prędkości. 

Parafrazując wybitnego eksperta w dziedzinie innowacji i wzrostu gospo-
darczego, Claytona Christensena (2010), profesora Harvard Business School, 
można by powiedzieć, że w zarządzaniu kryzysem fi skalno-bankowym w Eu-
rolandzie bardziej chodziłoby o  innowacyjność transformacyjno-wydajno-
ściową („disruptive” and „empowering” innovation) niż o tzw. innowacyjność 
podtrzymującą (sustaining) mechanizm funkcjonowania strefy euro i całej UE.

Euroland a potencjalne korzyści integracji na poziomie 
unii walutowej

Jeśli spojrzeć na unię walutową z perspektywy pomnażania efektów do-
brobytowych na poziomie makro- i mikroekonomicznym to zgodnie z teorią 
wspólna waluta jest kluczowym elementem tworzenia całkowicie zintegrowa-
nego, jednolitego rynku w ramach międzynarodowej integracji gospodarczej. 
O ile istnienie wspólnego rynku nie wymaga bezpośredniego wprowadzenia 
unii walutowej (Lutkowski 2005, s. 192 i n.), to brak wspólnej waluty ogranicza 
skalę potencjalnych korzyści, które może wygenerować wspólny rynek.

wykupiła swoją część aktywów, Francja zaś przyłączyła do innych banków francuskich). Takich banków 
jest więcej, w tym głównie banki francuskie i niemieckie. 

2 W 2012 r. realny GDP był o 2,5% niższy od GDP sprzed kryzysu ("Monthly Bulletin" 2012, s. 47). 
3 Stan gospodarki, w której występuje jednocześnie równowaga wewnętrzna i zewnętrzna na poziomie 

produkcji potencjalnej i pochodne równowagi cząstkowe (m.in. na rynku pracy, rynku pieniężnym 
i walutowym, równowaga budżetowa) (Pluciński 2004, s. 249 i n.).
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W przypadku pojedynczego kraju dążenie do członkostwa w unii walutowej 
wynika z  oczekiwań, że jego członkostwo zmieni skalę działalności gospo-
darczej oraz efektywność alokacji zasobów, w tym inwestycji. Uwzględniając 
m.in. fakt, że inwestycje realizują się w długim okresie, to gwarancja stabilności 
kursowej w długim okresie może być dana właśnie w warunkach jednolitego 
obszaru walutowego. Unia walutowa to jakby system sztywnego kursu waluto-
wego między walutami narodowymi krajów członkowskich. 

Zalety wspólnej waluty to nie tylko efekty alokacyjno-akumulacyjne4. Istot-
ne znaczenie dla racjonalnych wyborów konsumenta i przedsiębiorcy ma przej-
rzystość cen na dużym wspólnym rynku, która ułatwia racjonalną kalkulację 
wydatków konsumenta oraz rachunek przedsiębiorcy względem korzyści ze 
skali produkcji i zbytu. 

Jednolity rynek walutowy domyka również istotę racjonalnych wyborów 
ekonomicznych w obszarze międzynarodowego podziału pracy, intensyfi kując 
jednocześnie handel wzajemny na wspólnym rynku. Wspólna waluta urealnia 
bowiem mechanizm racjonalnych wyborów co do międzynarodowej specjaliza-
cji produkcji. Eliminuje wpływ pozakosztowego składnika cen światowych na 
poziom wskaźnika RCA, który to określa przedmiotowy zakres międzynarodo-
wej specjalizacji produkcji. Koszty związane z istnieniem różnych walut (koszty 
transakcyjne w systemie kursu płynnego, bądź kurs pod- i nadwartościowy 
przy kursie stałym) zniekształcając ceny w eksporcie i imporcie zniekształcają 
rzeczywiste relacje kosztów, które są wyrażone w pieniężnej postaci wskaźni-
ka RCA. W rezultacie mamy do czynienia z oddalaniem się od optymalnych 
racjonalnych wyborów, co zmniejsza efektywność gospodarowania zasobami 
w skali zintegrowanego obszaru. Unia walutowa w tym względzie eliminuje 
ograniczenia racjonalności ekonomicznej UC i JRW. 

Podstawowy zaś koszt przystąpienia do wspólnego obszaru walutowego 
to pozbawienie się możliwości korekty kursu walutowego (polityki pieniężnej 
w ogóle), co ogranicza politykę interwencyjną państwa głównie w okresie de-
koniunktury gospodarczej. Brak możliwości korekty kursowej może być też 
dotkliwy w przypadku raptownego zróżnicowania warunków handlu wobec 
poszczególnych krajów członkowskich (vide nieproporcjonalny wzrost płac 
do wydajności pracy w Grecji na tle np. Niemiec). Jednak w obu przypadkach, 
koszty wyimpasowania polityki kursowej na poziomie narodowym są tym 
mniejsze, im wyższy jest stopień podobieństwa krajów członkowskich pod 
względem spełnienia fundamentalnych warunków5 optymalizujących wspólny 
obszar walutowy (podobieństwo względem: dywersyfi kacji i otwartości gospo-

4 Generalnie korzyści z wprowadzenia jednolitej waluty można podzielić na korzyści statyczne 
i dynamiczne (alokacyjno-akumulacyjne). Szerzej: Puciński (2008, s. 230–233).

5 W związku z  trudnościami jednoznacznej wyceny stopnia optymalizacji obszaru walutowego 
(rozumianej jako optimum między infl acją a bezrobociem w warunkach równowagi wewnętrznej na 
poziomie potencjalnym) przy jednoczesnej równowadze zewnętrznej (rozumianej jako równowaga 
obrotów bieżących bilansu płatniczego) za kryterium optymalizacji przyjmuje się warunki, jakie 
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darek, mobilności czynników wytwórczych, integracji rynku fi nansowego, ela-
styczności cenowo-płacowej, preferencji względem poziomu infl acji i bezrobo-
cia, czy substytucyjność strukturalno-instytucjonalna). Spełnienie warunków 
podobień-stwa w zakresie optymalizacji obszaru walutowego (Mundell 1961, 
s. 657-665) może przeciwdziałać asymetryczności reakcji gospodarek krajów 
tworzących wspólny obszar walutowy, czyli minimalizować koszt utworzenia 
wspólnego obszaru walutowego. Przy rosnących korzyściach statyczno-aku-
mulacyjnych w miarę trwania unii walutowej oznacza to wyższą efektywność 
integracji niż w przypadku wspólnego rynku (de Grauwe 1992, s. 42). 

Praktyka gospodarcza w konfrontacji z teoretycznymi fundamentami unii 
walutowej potwierdza, że w przypadku niespełnienia przez kraje członkowskie 
warunków optymalizują-cych wspólny obszar walutowy tęsknota za suweren-
ną polityką kursu walutowego (np. deprecjacją waluty na przypadek kryzysu 
gospodarczego) jest duża, zaś w przypadku spełnienia warunków optymalizu-
jących nie istnieje. Otóż w warunkach podobnego poziomu otwartości zinte-
growanych gospodarek, jak i wysokiej intensywności handlu wzajemnego, pa-
naceum na szok zewnętrzny, zamiast deprecjacji waluty, jest giętkość cen, płac 
i wysoka mobilność czynników wytwórczych w ramach jednakowo sprawnych 
instytucji rynkowych. Wymienione warunki stanowią racjonalne uzasadnie-
nie funkcjonowania wspólnej w miejsce narodowych walut, co ma miejsce na 
niższych fazach integracji regionalnej (UC, JRW), gdzie nie ma konieczności 
spełnienia warunków optymalnego obszaru walutowego. 

Nowe podejście teorii optymalnych obszarów walutowych podnosi dodat-
kowo warunek wiarygodności polityki gospodarczej. Korzystając z warstwy 
wnioskowej długookresowej krzywej Phillipsa, współczesna teoria optymal-
nych obszarów walutowych uzasadnia, dlaczego koszty związane z utratą nie-
zależności polityki monetarnej są znacznie niższe, niż powszechnie sądzono, 
a korzyści z integracji walutowej, szczególnie związane ze wzrostem zaufania 
do polityki antyinfl acyjnej, są znacznie wyższe, niż przypuszczano. Podstawą 
takiego rozumowania jest teza, że integracja walutowa to również wiarygodność 
polityki monetarnej i fi skalnej6. W tym też sensie można mówić o poszerzaniu 
obszaru racjonalnych wyborów ekonomicznych w warunkach unii walutowej 
na poziomie mikro- i makroekonomicznym. 

Czy aby te wszystkie warunki spełnia strefa euro w UE?
Wnikliwa analiza fundamentalnych warunków optymalizujących jednolity 

obszar walutowy i ich konfrontacja z unijną rzeczywistością wyraźnie wskazują 

powinny być spełnione, by w zintegrowanym obszarze walutowym minimalizować skutki szoków 
popytowo-podażowych. Szerzej: Pluciński (2004, s. 133 i n., 279 i n.).

6 W  bazie doświadczeń wielu krajów zaobserwowano prawidłowość, że wysoki poziom infl acji 
w długim okresie nie ma związku z poziomem bezrobocia, ale ma wpływ na oczekiwania podmiotów 
gospodarujących (por. teorię racjonalnych oczekiwań R. Lucasa). W  konsekwencji, procesy 
dostosowawcze zależą od wiarygodności polityki antyinfl acyjnej, a nie stopy bezrobocia. Szerzej: 
Pluciński (2008, s. 239 i n.).
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na grzech zaniechania Eurolandu w tym względzie. Członkami strefy euro są 
bowiem kraje, które nie spełniają warunków niosących w zamyśle nie tylko 
poszerzenie obszaru racjonalnych wyborów ekonomicznych w ramach europej-
skiej integracji, ale też minimalizowanie asymetryczności skutków zewnętrz-
nych i wewnętrznych szoków gospodarczych przy zróżnicowanej elastyczności 
gospodarek krajów wspólnego obszaru walutowego. 

W wyniku np. światowego kryzysu gospodarczego inny jest stan fi nansów 
publicznych krajów Eurolandu wykazujących podobieństwo w konkurencyjno-
ści ich gospodarek i będących wobec siebie substytucyjne pod względem struk-
turalnym i instytucjonalnym, np. Niemcy, Austria, Holandia, czy Finlandia, 
a inny krajów Południa UE (vide Grecja, Cypr itp.). Podobnie sprawa wygląda, 
jeśli by odnieść się do poziomu instytucjonalnego i branżowej dywersyfi kacji 
gospodarek porównywanych krajów, bądź poziomu elastyczności płac i  cen 
w warunkach kryzysu gospodarczo itp. 

Dylemat między polityką a ekonomią integracji rozstrzygnięty (mocą Trak-
tatu z  Maastricht) na korzyść politycznego projektu scalania europejskich 
gospodarek zignorował fundamentalne warunki optymalnego obszaru wa-
lutowego, by nie wspomnieć o niewłaściwym „oprzyrządowaniu” samego już 
projektu euro (niemoc rygorów Paktu Stabilności i  Wzrostu (PSiW) wobec 
mikro- i makroekonomicznej praktyki życia ponad stan, traktatowa niemoc 
decyzyjna przy braku wspólnego rządu i  wspólnej polityki fi skalnej7 itp.). 
W  tym kontekście praktyka Eurolandu potwierdza, że u  podstaw spełnie-
nia formalnych kryteriów z  Maastricht, jako przepustki do strefy euro, nie 
występuje realna konwergencja gospodarek, której bazą jest substytucyjność 
strukturalno-instytucjonalna8 krajów członkowskich strefy euro (z odniesie-
niem do poziomu krajów Północy UE), lecz statystyka (często przekłamywana 
w tym względzie, vide Grecja, ale nie tylko). Co więcej, statystyka ignorowana 
w kontekście ustalonych rygorów PSiW na przypadek naruszenia dyscypliny 

7 Zintegrowana polityka monetarna wymaga również określonej wspólnej polityki fi skalnej. System 
podatkowy wymaga również unifi kacji, tak by uniknąć np. arbitrażu podatkowego w kontekście 
alokacji czynników wytwórczych pomiędzy krajami unii walutowej. Rozpiętość stawek CIT w strefi e 
euro jest jednak duża. Por. także Cameron dociska UE, „Gazeta Wyborcza” 24.01.2013, s. 1, 2 i 8.

8 Łącząc wnioski wynikające z analizy JRW i UGW można postawić tezę, że spełnienie warunków 
konwergencji realnej i strukturalnej jest kluczem dla małych oraz nowych krajów Unii zarówno 
w  kontekście spełnienia pięciu formalnych kryteriów zbieżności (warunkujących wejście do 
strefy euro), jak i  wykorzystania potencjału JRW dla efektów dobrobytowych wynikających 
z  dominującego tam wewnątrzgałęziowego podziału pracy, bazującego na substytucji, a  nie 
komplementarności gospodarek. W  danym przypadku chodzi o  substytucyjność popytową, 
podażową i  strukturalną, które są ze sobą powiązane związkiem przyczynowo-skutkowym. 
Substytucyjność popytowa (mierzona podobieństwem poziomu PKB per capita w  dłuższym 
okresie) jest skutkiem substytucyjności podażowej (mierzona podobieństwem krzywej jednakowego 
produktu, czyli podobieństwem ilości i  jakości czynników produkcji stosowanych w produkcji 
homogenicznych produktów. Natomiast substytucyjność strukturalno-instytucjonalna (mierzona 
m.in. podobieństwem struktury branżowej PKB oraz elastyczności i  transparentności rynków, 
również podobieństwem mechanizmu alokacji czynników wytwórczych) limituje substytucyjność 
podażową. 
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budżetowo-fi skalnej przez kraje Eurolandu, by nie wspomnieć o  poziomie 
(nie)wiarygodności polityki gospodarczej pojedynczych krajów. Jak wiadomo, 
PSiW przyjęto w 1999 r. (Amsterdam, tzw. Maastricht II) jako dopełnienie do 
realizowanego tylko połowicznie projektu UGW mocą Traktatu z Maastricht 
z 1992 r. Realizowany projekt euro (ograniczony w stosunku do pierwowzo-
ru, bo miała być unia gospodarczo-walutowa (UGW), a  nie unia walutowa 
traktowana jako UGW z derogacją w czasie) jest skażony wizją przyśpieszenia 
integracji europejskiej z pominięciem ekonomicznych uwarunkowań przejścia 
do wyższej fazy integracji. 

Zmiana nazwy EWG na UE w 1993 r. była jedynie zwiastunem politycznego 
scenariusza na drodze do strefy euro, a nie symbolem rzeczywistego domknię-
cia tzw. czterech wolności wspólnego rynku UE. Uznano, że polityczna decyzja 
o integracji „w głąb” wymusi przyśpieszone procesy sfederalizowania Europy, 
przybliżając tym samym integrację europejską do warunków optymalnego 
obszaru walutowego i realizację stosownych efektów dobrobytowych na pozio-
mie UGW. Postawienie procesu integracji na głowie, w wyniku zdominowania 
ekonomii integracji przez politykę integracji spowodowało, że zamiast przy-
śpieszonej federalizacji Europy mamy groźbę jej rozpadu. 

W ramach dominacji polityki nad ekonomią integracji, zbagatelizowano 
nie tylko warunki optymalnego obszaru walutowego, ale też inne obiektywne 
prawa społeczno-ekonomicznego rozwoju, w tym warstwę wnioskową prawa 
nierównomiernego rozwoju w  przestrzeni i  w  czasie oraz teorii lokalizacji 
wobec efektów dobrobytowych z integracji pomiędzy centrum a peryferium. 
Otóż sam dostęp do niskich stóp procentowych w  Eurolandzie przez kraje 
peryferyjne oraz ich wsparcie poprzez politykę strukturalną UE nie może 
z założenia zapewnić sukcesu polityce wyrównania poziomu rozwoju między 
peryferium i centrum zintegrowanego obszaru. W konsekwencji plan ściślej-
szego sfederalizowania Europy na poziomie unii walutowej, bez pierwotnego 
wypełnienia fundamentalnych warunków wspólnego obszaru walutowego 
(a wcześniej jeszcze domknięcia niższej fazy integracji tj. JRW UE), jest mało 
realny – szczególnie w okresie zwiększonej częstotliwości szoków gospodar-
czych (i nie tylko gospodarczych) zglobalizowanego świata. Zamierzenia co do 
przyśpieszenia realnej konwergencji gospodarek peryferyjnych, zatem zinten-
syfi kowanie handlu wzajemnego (głównie wewnątrzgałęziowego) na drodze 
poprawy konkurencyjności strukturalnej poprzez cztery wolności wspólnego 
rynku w warunkach jednolitej waluty, zrealizowano jedynie częściowo (Sławiń-
ski 2011, s. B11). Obroty handlowe wprawdzie wzrosły, ale poniżej oczekiwań, bo 
w dużej mierze na skutek przenoszenia produkcji do krajów o niższych kosztach 
pracy (głównie z Niemiec). Outsourcing produkcji nasilił się jeszcze bardziej 
po 2004 r., kiedy Portugalię, Grecję, czy Hiszpanię mogły zastąpić nowe kraje 
UE mające większe tradycje przemysłowe (Czechy, Polska). Wszystkie te kraje 
występują jednak w roli poddostawcy (zabezpieczających części do produktów 
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fi nalnych eksportowanych przez Niemcy), a nie konkurencyjnych strukturalnie 
unijnych partnerów wobec Niemiec.

Na marginesie należy dodać, że duża skala outsourcingu produkcyjnego 
Niemiec spowodowała wzrost ich konkurencyjności i niczym nieograniczony 
wzrost eksportu m.in. do krajów Eurolandu. Otóż, w  przypadku istnienia 
walut narodowych, zwiększony import z  Niemiec skutkowałby deprecjacją 
waluty kraju importera (np. drachmy greckiej), co zwykle ogranicza ten eks-
port. W strefi e euro ten związek przyczynowo-skutkowy nie występuje. Nie-
ograniczony import na bazie łatwo dostępnego kredytu skutkuje zadłużeniem 
importera i  wiarą kredytodawcy (banku, eksportera itp.) w  moc wspólnego 
obszaru walutowego i pewny zwrot zaciągniętego kredytu. Negatywna kumula-
cja tegoż problemu na poziomie sektora prywatnego i państwowego (wspierana 
dodatkowo zachętą gwarancji kredytowych EBC dla kupowanych obligacji 
rządowych przez banki krajów Eurolandu) dodatkowo sprzyjała rozwojowi 
kryzysu fi skalnego w Eurolandzie. 

Inne kraje, mniej uzależnione od eksportu niż Niemcy, nie korzystając 
w  tak dużej skali z outsourcingu nie mają dodatkowego bodźca do inwesty-
cji, które mogłyby poprawić ich konkurencyjność w UE. Niski zaś popyt ze-
wnętrzny i  wewnętrzny w  okresie dekoniunktury dodatkowo ogranicza in-
westycje. Nadzieja wielu małych krajów strefy euro na odzyskanie utraconej 
konkurencyjności w okresie kryzysu poprzez relatywny spadek płac jest nato-
miast neutralizowana przez mechanizm swobodnego przepływu siły roboczej 
w zintegrowanym obszarze (Pluciński 2004, s. 108–117). W rezultacie handel 
wzajemny jest mniej intensywny. Co więcej, przy umiarkowanej konwergencji 
między krajami UE (mierzonej spłaszczeniem różnic w  poziomie PKB per 
capita) można zaobserwować dywergencję (Sawicz 2011, s. 7 i n.) między re-
gionami UE. Wszystko razem ogranicza rozwój handlu wzajemnego „17” na 
bazie wewnątrzgałęziowego podziału pracy, który sam w sobie jest (jak postęp 
naukowo-techniczny) nieograniczony, ale dominuje między krajami wysoko 
rozwinię-tymi Eurolandu (UE), tj. krajami podobnymi względem siebie struk-
turalnie i instytucjonalnie, którym bliżej jednocześnie do spełnienia warunków 
optymalności obszaru walutowego.

Ponadto polityczny projekt realizacji Eurolandu nie uwzględniał chociażby 
federalnego budżetu w przypadku kryzysu integracji. Ustalony maksymalny 
limit budżetu (1,27% PKB UE) nie przewidywał bankructwa żadnego z kra-
jów UE, zatem i Eurolandu. Przeważyła wiara w możliwości niezakłóconego 
rozwoju integracji europejskiej i wyrównywania poziomu rozwoju regionów 
i państw członkowskich tylko dzięki poszerzaniu obszaru racjonalnych wybo-
rów ekonomicznych w ramach jednoczesnej integracji „w głąb i wszerz” oraz 
redystrybucji dochodów za pośrednictwem polityki strukturalnej na rzecz 
krajów peryferyjnych Unii. Podobnie zresztą jak i  wiara w  nieograniczone 
możliwości transferu części dochodów z obszarów stabilnie funkcjonujących do 
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obszarów dotkniętych szokiem popytowo-podażowym. Problemy z przyjęciem 
kolejnych pakietów pomocowych dla Grecji i innych krajów PIIGS oraz Cypru 
dotkniętych kryzysem fi skalno-bankowym są tego wyraźnym zaprzeczeniem. 

Innowacyjne zarządzanie kryzysem w Eurolandzie? 

Od momentu wybuchu kryzysu fi skalnego w Eurolandzie gremia decyzyjne 
UE podejmowały liczne działania, by zapobiec dalszemu pogłebianiu i rozsze-
rzaniu się kryzysu w przestrzeni integracji europejskiej oraz wyeliminowania 
jego przesłanek w przyszłości. Filozofi a systemu zarządzania kryzysem w Eu-
rolandzie (Financial Integration in Europe 2012, s. 119–127) skoncentrowała się 
na trzech podstawowych obszarach: 
1. spójnym pakiecie instrumentów wczesnego reagowania krajów 

członkowskich;
2.  wewnątrzgrupowym fi nansowym wsparciu banków (pożyczki, gwarancje, 

transfery aktywów); 
3.  wzmocnieniu roli Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) w procesie 

konwergencji wewnątrzunijnych standardów pomiędzy krajami członkow-
skimi i  transparent-ności ich działań fi nansowych. Analizując ramy oraz 
instrumentarium zarządzania kryzysem w Eurolandzie można postawić 
tezę, że dotychczasowa walka z kryzysem w Eurolandzie to bardziej gaszenie 
pożaru niż likwidacja jego przyczyn. Bo tak należałoby ocenić spóźnione 
pakiety pomocowe dla Grecji, Hiszpanii etc. (krajów PIIGS w ogóle), czy 
tworzenie Europejskiego Funduszu Stabilzacji Finansowej (EFSF, czerwiec 
2010 r.), misję którego od 1.07.2012 r. kontynuuje Europejski Mechanizm 
Stabilzacyjny (ESM)9, jak również niespójne decyzje wobec skupowania 
toksycznych obligacji krajów PIIGS10. Wnikając w treść kolejnych od 2010 r. 
antykryzysowych dokumentów, porozumień i paktów przyjętych w UE, 
można odnieść wrażenie, że dopiero rok 2012 – kiedy robiono już zakłady 
co do terminu rozpadu Eurolandu – nadano nową jakość zarządzaniu 

9 Fundusz ESM (jako sukcesor EFSF, powołane do interwencji na fi nansowym rynku wtórnym w celu 
wykupywanie rządowych obligacji m.in. krajów PIIGS przy współdziałaniu ECB oraz dokapitalizowania 
banków zadłużonych krajów). Podpisany Układ o ESM (02.02.2012 r.) zakłada (w stosunku do EFSF) 
zwiększenie funduszy oraz elastyczności w operacyjnej działalności na przypadek wyjątkowej sytuacji 
(decyzje podejmowane większością na poziomie 85% a nie 100%). Układ o ESM wprowadził m.in. zapis, 
że po 01.01.2013 r. wszystkie rządowe obligacje krajów strefy euro, których okres zapadalności jest 
dłuższy niż rok, muszą zawierać klauzulę wspólnych działań. Ponadto, że po 01.03.2013 r. z pomocy 
fi nansowej ESM mogą korzystać jedynie te kraje Eurolandu, które podpisały Układ o Stabilności, 
Koordynacji i Zarządzaniu w UGW. Działania ESM oparte na szerokiej płynności aktywów strefy euro 
mają w założeniu pozytywnie wpływać na integrację fi nansową. Por. Financial Integration in Europe 
(2012). 

10 Hiszpania, która dostała 100 mld euro na dokapitalizowanie banków, a musiała w krótkim okresie 
wykupić 20 mld transzę obligacji, miała jedynie dwa tygodnie od 01.07.2012 r., aby wpłacić do ESM 
swoją ratę w wysokości 3,8 mld euro, co przy bieżącej kondycji budżetów wymienionych krajów było 
małorealnym założeniem. Por. analizy@noblesecurities.pl (9.10.2012).
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kryzysem w Eurolandzie. Co by jednak nie powiedzieć o przełomie i od-
ważnych decyzjach ECB w obszarze ekspansji monetarnej i  skupowania 
toksycznych obligacji, w wyniku czego mniejsze kraje PIIGS (szczególnie 
Irlandia i Portugalia) wróciły na prywatny rynek fi nansowy, a większe jak 
Włochy i Hiszpania mają z początkiem 2013 r. koszty obsługi zadłużenia 
zdecydowanie niższe (jak przed zapaścią fi skalną) (Lewandowski 2013, 
s. 20–21) to wciąż są to instrumenty dalekie od fundamentalnej reformy 
funkcjonowania strefy euro. Podobnie zresztą jak w przypadku dyskutowa-
nej unii bankowej11, której celem jest m.in. wzięcie pod kontrolę banków 
krajów Eurolandu oraz oddzielenie ryzyka bankowego od zadłużenia pań-
stwa, czy wreszcie samego paktu fi skalnego (wszedł w życie 01.01.2013 r.), 
celem którego jest m.in. kontrola i ograniczenie nieodpowiedzialnej polityki 
fi skalnej krajów członkowskich Eurolandu (UE)12.

Unia fi skalno-bankowa versus opacznie rozumiana idea 
wielu prędkości integracji w UE

Unia bankowa i pakt fi skalny – mające wzmocnić ramy instytucjonalne 
i kontrolne w Eurolandzie – w małej tylko mierze dotykają fundamentalnych – 
z punktu widzenia teorii unii walutowej – uwarunkowań funkcjonowania strefy 
euro. Stawka na kontrolowanie banków i oddzielenie ryzyka bankowego od 
zadłużenia państwa to wciąż tylko stawianie tamy dla kryzysowego rozlewiska.

Co więcej, kreuje się przy tym na nowo problem dwóch prędkości integracji 
w UE, ale opacznie interpretowanych z punktu widzenia – uzasadnionej zresztą 
idei – przywrócenia wielu prędkości w integracji europejskiej. Dziś, mówiąc 
o wielu prędkościach w UE, ma się na myśli rozdział pomiędzy aktualną „17” 
Eurolandu a pozostałymi członkami UE. Wydaje się, że mówiąc o wielu pręd-
kościach integracji europejskiej należałoby dokonać nowego rozdania pośród 
wszystkich 27 krajów integracji europejskiej. Rewizji wymagałby też skład 
aktualnej „17” Eurolandu pod względem nie tylko formalnej konwergencji 
fi skalno-monetarnej, ale też z punktu widzenia poziomu realno-instytucjonal-
nej konwergencji aktualnych krajów członkowskich strefy euro. (podobnie jak 

11 Towards a Banking Union, Financial Stability Reviev December 2012, ECB, Frankfurt a.M. 2012, s.119. 
12 Pakt fi skalny, na bazie podpisanego w marcu 2012 r. Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu 

w UGW oraz tzw. „sześciopaku” (przyjętego 09.09.2011 r.) ma wymusić równowagę budżetową na 
krajach członkowskich oraz wzmocnić uprawnienia Rady UE i KE do kontroli ich stanu fi nansów 
publicznych oraz usprawnić koordynacje polityki gospodarczej. Pakt ustala tez zasady funkcjonowania 
szczytów państw strefy euro z udziałem pozostałych państw UE. Tzw. „sześciopak” (6 aktów), odnowił 
„martwy” PSiW wraz z mechanizmem sankcji, wprowadził nowe procedury postępowania (sankcje) 
na przypadek naruszenia makroekonomicznej równowagi oraz dyrektywy dla krajowych decyzji 
fi skalnych. Przyjęty w marcu 2012 r. Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w UGW (wejście 
w życie po 01.01.2013 r., bez udziału Czech i W. Brytanii ) zobowiązuje rządy 25 krajów UE, i głównie 
kraje strefy euro do większej dyscypliny fi skalnej oraz transparentności działań i pogłębiania integracji 
fi skalnej.
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i pozostałych (oraz przyszłych) krajów członkowskich UE dokonując rozróżnie-
nia pod względem ich dojrzałości co do integracji na poziomie unii walutowej 
(strefa euro), wspólnego rynku wewnętrznego i unii celnej). Chodzi o to, by 
o przyporządkowaniu do jednej z  trzech faz integracji europejskiej decydo-
wały przesłanki ekonomiczno-strukturalne i  instytucjonalne, a  nie decyzje 
polityczne, czy tzw. „umowne kryteria”. Idea wielu prędkości, mimo, że daleka 
od dyskutowanej aktualnie idei dwóch prędkości z  rozróżnieniem na euro 
i non-euro kraje UE (Lewandowski op. cit.) jest bezpośrednim nawiązaniem do 
efektów dobrobytowych integracji gospodarczej. Otóż można postawić tezę, że 
sumaryczne efekty dobrobytowe na poziomie makro- i mikroekonomicznym 
z integracji krajów UE na różnych jej poziomach (UGW, JRW, UC), ale ade-
kwatnych do poziomu substytucyjności, bądź komplementarności gospodar-
czo-instytucjonalnej krajów członkowskich – mogą być większe i szybsze niż 
zadekretowane skutki unii polityczno-gospodarczej. Co więcej, taki podział 
na wiele prędkości integracji nie wyklucza awansu (także spadku) pomiędzy 
różnymi prędkościami integracji. Podstawą koniecznej szeroko zakrojonej re-
formy funkcjonowania UE, w tym strefy euro powinien być najpierw powrót do 
istoty i współzależności między kolejnymi fazami integracji, mając na względzie 
integrację ekonomiczno-polityczną, a nie odwrotnie. 

Podsumowanie

W  gospodarce globalnej kryzys fi skalno-bankowy ma, bez względu na 
wielkość kraju, jednakowy wpływ na światowe rynki fi nansowe i  w  konse-
kwencji na gospodarkę realną. Otóż kryzys bankowy na Cyprze, którego PKB 
to ledwie 0,2% dochodu Eurolandu zatrząsł rynkami z podobną silą jak kryzys 
Włoch (16% PKB UE), jednego z pięciu krajów tzw. grupy PIIGS. Biorąc pod 
uwagę niespotykaną – we współczesnej historii bankowości – unijną fi lozofi ę 
kreowania pakietu pomocowego dla Cypru – opartego na przymusowym opo-
datkowaniu depozytariuszy wybranych banków, można nawet powiedzieć, że 
przypadek Cypru jest jeszcze bardziej groźny dla europejskiej integracji mo-
netarnej niż kryzys wszystkich razem wziętych krajów PIIGS. Cypryjski casus 
„skoku na kasę” depozytariuszy banków to swoiste otwarcie puszki Pandory 
dla systemu bankowego, bo może zaowocować powiększeniem globalnej szarej 
strefy pozabankowego obiegu pieniądza i w rezultacie pogłębić kryzys globalnej 
gospodarki towarowo-pieniężnej. W  przypadku zaś integracji europejskiej, 
może wzmocnić tendencje powrotu do walut narodowych. Być może, i w tym 
nadzieja, że decyzja leżąca u podstaw pakietu pomocowego dla Cypru, która 
wymazała ze słownika powszechnie znane powiedzenie „pewne jak w banku” 
przyśpieszy w sposób niezamierzony pożądany proces fundamentalnej refor-
my funkcjonowania integracji europejskiej opartej na powrocie do ekonomii 
integracji. Strefa euro – jako wyższa faza integracji europejskiej niż wspólny 
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rynek (funkcjonujący na bazie unii celnej), została powołana do życia nie speł-
niając fundamentalnych uwarunkować unii walutowej, które powinny zaistnieć 
pomiędzy krajami członkowskimi. Dzisiejszy kryzys Eurolandu, który z całą 
ostrością został ujawniony przez kryzys globalnej gospodarki towarowo-pie-
niężnej jest konsekwencją wspomnianego grzechu zaniechania wynikające-
go z dominacji polityki nad ekonomią integracji europejskiej poczynając od 
przyjęcia JAE w 1986 r. Przyspieszone przejście do integracji na poziomie unii 
walutowej mocą Traktatu z Maastricht nastąpiło, mimo iż kraje członkowskie 
Eurolandu cechuje asymetria gospodarczo-instytucjonalna, co jest sprzeczne 
z istotą jednolitych obszarów walutowych. Kolejne niespójne dokumenty i pakty 
w ramach UGW i szczególnie generowane w okresie kryzysu (dotyczące pakietu 
pomocowego dla Cypru, a wcześniej dla Grecji, czy tzw. instrumentarium walki 
z kryzysem w strefi e euro, w tym pakt fi skalno-bankowy) są jedynie kontynu-
acją i konsekwencją niespójnego pod względem ekonomicznym politycznego 
pomysłu przyspieszenia procesu europejskiej integracji „w głąb”. Nie ma to nic 
wspólnego z innowacyjną polityka ekonomiczną w Eurolandzie. Jeśli spojrzeć 
na istotę innowacyjności z perspektywy efektywności kolejnych faz społecznego 
procesu gospodarowania (produkcja, podział, wymiana, konsumpcja) zatem 
efektów dobrobytowych w międzynarodowej integracji gospodarczej to nale-
żałoby oczekiwać raczej stymulowania zrównoważonego wzrostu a nie chaosu 
gospodarczego. Analizując postępujący kryzys w UE oraz fi lozofi ę zarządzania 
kryzysem fi skalno-bankowym w Eurolandzie można powiedzieć, że tylko jedno 
się udało – sprowokowanie dyskusji o potrzebie powrotu do fundamentów unii 
walutowej i z tym związanej idei wielu prędkości integracji w UE. Otóż jakby 
to paradoksalnie nie brzmiało o innowacyjności w zarządzaniu procesem inte-
gracji europejskiej może świadczyć powrót do przeszłości, czytaj przywrócenie 
dominacji ekonomii nad polityką integracji. Nieraz już historia wykazała, że 
aby zrobić krok naprzód należy najpierw wykonać krok wstecz. Tym innowa-
cyjnym krokiem wstecz – w procesie jednoczesnego pogłębiania i poszerzania 
integracji europejskiej w warunkach równowagi gospodarczej może być powrót 
do fundamentów unii walutowej i wybiórczo do walut narodowych wprowadza-
jąc w życie ideę integracji wielu prędkości. Wymyślanie kolejnych paktów przy 
braku kontroli ich realizacji ma niewiele wspólnego z  innowacyjnym zarzą-
dzaniem procesem integracji w Europie. Posiłkując się przesłaniem wybitnych 
ekspertów w dziedzinie innowacji i wzrostu gospodarczego (Christensen 2010), 
można jednoznacznie potwierdzić, że zarządzanie kryzysem fi skalno-banko-
wym w Eurolandzie wymaga innowacyjności transformacyjno-wydajnościowej, 
a nie innowacji podtrzymuącej mechanizm funkcjonowania strefy euro i calej 
UE, ale to wymaga m.in. renegocjacji traktatów unijnych. Wydaje się, że brak 
jednomyślności w UE w odniesieniu do paktu fi skalno-bankowego (por. W. 
Brytania, Czechy) może być początkiem procesu innowacyjności transforma-
cyjno-wydajnościowej w całej UE. Na razie UE i Euroland swoimi działaniami 
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(Financial Integration in Europe 2012, s. 86–101). kupują czas na przetrwanie, 
koncentrując się na leczeniu skutków, a nie przyczyn kryzysu w Eurolandzie.
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An Innovative Crisis Management in the Euroland 
– Some Aspects in the Context of Integration Policy 
and Economics

Summary

Th e content of the article is an analysis of instruments for managing the 
fi scal crisis in the Euroland. Th e author puts the thesis that managing the fi scal 
and banking crisis in the Eurozone requires transformation- and effi  ciency-
-related innovativeness and not innovation supporting the mechanism of 
functioning of the Eurozone and the whole EU. Th ough it may have sounded 
paradoxically, innovativeness in managing the process of European integration 
may be witnessed by the return to the past, read restoration of the dominance 
of economics over the policy of integration.
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