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Gospodarcze korzyści i koszty przystąpienia do III etapu  
Unii Gospodarczej i Walutowej

Streszczenie

Kryzys w strefie euro zapoczątkował proces jej reform, przewartościował tradycyjnie ujmowane 
korzyści i koszty przyjęcia wspólnej waluty oraz spowodował pojawienie się nowych szans i zagro-
żeń związanych z uczestnictwem w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. W szczególności pań-
stwa członkowskie europejskiej unii walutowej zostały zmuszone do wyasygnowania ze swych źró-
deł publicznych pokaźnych środków finansowych z tytułu solidarnego udziału w wielomiliardowych 
funduszach i pakietach pomocowych dla krajów peryferyjnych, przeżywających trudności płatnicze 
(tzw. GIPSI). Z drugiej strony bycie współemitentem drugiego co do ważności pieniądza międzynaro-
dowego niesie ze sobą duże pożytki z tytułu zewnętrznej renty emisyjnej (senioratu) i bezpieczeństwa 
walutowego.

Słowa kluczowe: Unia Gospodarcza i Walutowa, kryzys strefy euro, konsolidacja fiskalna, poluzo-
wanie ilościowe (QE), pieniądz międzynarodowy, seniorat, rezerwy walutowe.

Kody JEL: E32, F34, F36, G28

Istota i konsekwencje kryzysu strefy euro lat 2010-2013 

Kryzys niewypłacalności, jaki w latach 2010-2103 dotknął Grecję i kilka kolejnych peł-
nych członków Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), obnażył podstawową słabość wiel-
kiego eksperymentu, jakim jest niewątpliwie jednolita waluta europejska – tę mianowicie, iż 
aczkolwiek stoi za nią wspólna, ponadnarodowa polityka pieniężna, to nie była i nie jest ona 
wspierana i zabezpieczana przez odpowiednio duży wspólny budżet w ramach bardzo zróż-
nicowanej struktury społeczno-gospodarczej europejskiej unii walutowej. Inaczej mówiąc, 
kryzys unaocznił tę prawdę, iż dla powodzenia jednolitej waluty niezbędna jest nie tylko 
wspólna władza monetarna prowadząca racjonalną politykę pieniężną, ale również efektyw-
na władza wykonawcza zdolna narzucić państwom członkowskim zintegrowaną politykę 
fiskalną i wymusić dyscyplinę wydatków budżetowych oraz sensowne masowe zachowania 
podmiotów gospodarujących, szczególnie w dziedzinie płac i zadłużenia. Przy utrzymy-
waniu narodowych polityk budżetowych oraz długów publicznych krajów strefy euro ich 
ponadnarodowa, jednolita polityka monetarna (w tym kursowa) w myśl zasady one size fits 
all nie była w stanie zapobiec tendencji do nadmiernej ekspansji kredytu i popytu sektora 
prywatnego przy ogólnej łatwości zadłużania się wszystkich podmiotów. 
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Dodatkowo do kryzysu przyczyniły się słabości bankowości kontynentalnej i brak wła-
ściwego nadzoru nad instytucjami kredytowymi. W Europie kontynentalnej, a więc także 
w strefie euro, banki odgrywają czołową rolę w finansowaniu zewnętrznym podmiotów nie-
finansowych z udziałem wynoszącym 51% (de Haan, Oosterloo, Schoenmaker 2012, s. 7). 
Dlatego gwałtowne pogorszenie kondycji finansowej banków na przełomie dekad, które 
wynikało przede wszystkim z nietrafionych inwestycji w instrumenty dłużne i pochodne 
na rynku amerykańskim i w krajach peryferyjnych, grożąc nie tylko utratą płynności, ale 
wręcz upadłością wielu instytucji kredytowych, było równoznaczne z drastycznym zmniej-
szeniem ich zaangażowania kredytowego i związanym z tym spadkiem stopnia aktywności 
gospodarczej państw Eurolandii. Nic więc dziwnego, że na taki rozwój sytuacji musiały 
zareagować zarówno rządy, tradycyjnie troszczące się o wypłacalność swych instytucji fi-
nansowych, jak i Eurosystem z najważniejszym organem wykonawczym unijnej bankowo-
ści – Europejskim Bankiem Centralnym (EBC). Wkrótce okazało się, że wskutek narastania 
kryzysu finansów publicznych wiele krajów strefy znalazło się na skraju niewypłacalności, 
w związku z czym EBC został niejako zmuszony do wyręczenia rządów w funkcji straż-
nika wypłacalności banków i państw mimo obowiązywania formalno-prawnego zakazu  
bail-outu. Wobec niedostatecznej aktywności najpierw Europejskiego Funduszu Stabilności 
Finansowej (EFSF), a następnie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) Europejski 
Bank Centralny musiał rozszerzyć zakres swych programów ratunkowych zarówno dla 
banków, jak i państw członkowskich. Stąd bierze się jego rosnąca rola tak w systemie finan-
sowym, w tym w bankowości centralnej Unii Gospodarczej i Walutowej, jak i w przezwy-
ciężaniu samego kryzysu mimo wszystkich ograniczeń mandatowych i obiekcji głównego 
udziałowca ‒ Bundesbanku.

Warto podkreślić, że w teorii optymalnych obszarów walutowych istnienie odpowiednio 
dużego budżetu, który byłby zdolny do świadczeń kompensacyjnych na rzecz regionów 
dotkniętych negatywnymi szokami popytowymi czy podażowymi, stanowi ważne kryte-
rium optymalności unii walutowej. Jego brak oraz ujawnienie się i zaostrzenie odrębnych 
interesów narodowych państw członkowskich najlepiej widać na przykładzie olbrzymich 
trudności z zorganizowaniem stosownej pomocy przez samą strefę euro dla coraz bardziej 
pogrążającej się w kryzysie niewypłacalności Grecji. Stąd zapewne wynikała konieczność 
zawiązania awaryjnego aliansu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w celu wy-
asygnowania kwot wielkich rozmiarów dla ratowania niezbyt przecież ważącego członka 
ugrupowania integracyjnego, generującego zaledwie około 2,5% PKB strefy euro.

Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że w strefie euro mamy do czynienia z poważnym, 
wciąż niezażegnanym kryzysem instytucjonalnym i funkcjonalnym, zwłaszcza panującego 
w niej mechanizmu podejmowania decyzji. Złożyło się na to wiele przyczyn. Do najważ-
niejszych z nich poza samym globalnym kryzysem finansowo-gospodarczym lat 2008-2009, 
słabościami konstrukcyjnymi realizowanej koncepcji europejskiej unii walutowej i ewi-
dentnymi błędami polityki gospodarczej jej poszczególnych państw członkowskich trzeba 
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zaliczyć fundamentalne zróżnicowanie gospodarek krajów strefy euro, którego integracja 
walutowa nie tylko nie przezwyciężyła, ale nawet pogłębiła, doprowadzając do wyraźnego 
podziału na problematyczne państwa peryferyjne oraz zdrowe, wysoce konkurencyjne cen-
trum, skupione wokół rosnących w siłę Niemiec. Aczkolwiek podział członków strefy euro 
na państwa „twardego rdzenia” i niestabilne peryferie wynika przede wszystkim z różnic 
osiągniętego rozwoju społeczno-gospodarczego, posiadanego potencjału finansowo-ekono-
micznego i demograficznego, poziomu konkurencyjności międzynarodowej i stanu zrówno-
ważenia gospodarek, ma swe podłoże także w odmienności ich historii, tradycji czy kultury 
(Michalski 2014, s. 55-70).

Zewnętrznym wyrazem dywergencji konkurencyjności międzynarodowej poszczegól-
nych państw członkowskich stało się w ostatnich latach ostre zróżnicowanie realnego kursu 
euro według krajów. W rezultacie wspólna waluta europejska coraz bardziej traciła swój jed-
norodny charakter miernika wartości, odznaczając się mocno zróżnicowaną siłą nabywczą 
w poszczególnych państwach członkowskich. Co gorsza, wobec wprowadzenia na wiosnę 
2013 r. przez Cypr i w 2015 r. przez Grecję ograniczeń w wolnym przepływie kapitału euro 
przestało być, na szczęście na przeciąg krótkiego czasu, walutą w pełni wymienialną, przy-
najmniej w odniesieniu do transakcji z tymi krajami. 

Kształtowanie się w ostatniej dekadzie kursów wzajemnych dolara amerykańskiego 
i euro, dwóch najważniejszych walut międzynarodowych, może m.in. stanowić wskazówkę 
co do stanu „zdrowia” europejskiej integracji walutowej. Z tego punktu widzenia na uwagę 
zasługuje dość mocna pozycja jednolitej waluty europejskiej względem dolara przy stosun-
kowo dużej zmienności notowań kursowych tych walut. Po wybuchu globalnego kryzysy fi-
nansowego, na przełomie lat 2008/2009 euro wyraźnie się osłabiło, ale w ciągu kryzysowego 
2009 r. odzyskało utracone pole – z poziomu 1,26 do około 1,5 dol. za euro. W pierwszym 
półroczu 2010 r., wobec narastania kryzysu greckiego ponownie zaczęło się deprecjonować, 
by w czerwcu tego roku spaść poniżej 1,2 dolara. Następnie powoli aprecjonowało z jesien-
ną przerwą na kryzys irlandzki. Od wiosny 2011 r. do lata 2012 r. kurs euro wobec dolara 
pozostawał w lekkim trendzie spadkowym, przy wyraźnie zmniejszonej amplitudzie wahań 
dzięki nasileniu operacji Europejskiego Banku Centralnego, zasilających system bankowy 
strefy euro w tani pieniądz pożyczkowy. W lipcu 2012 r. kurs euro ponownie spadł w okolice  
1,2 dolara amerykańskiego, by w następnych miesiącach stopniowo aprecjonować i na po-
czątku lutego 2013 r. znaleźć się powyżej 1,36 dolara. Na kanwie kryzysu cypryjskiego euro 
osłabiło się wobec dolara aż o 9 centów amerykańskich, osiągając pod koniec marca 2013 r. 
poziom 1,27 dolara. Od tego czasu jego kurs względem waluty amerykańskiej z powrotem 
zaczął się umacniać, by na początku maja 2014 r. przekroczyć pułap 1,39 dolara. W drugiej 
połowie tego roku doszło do odwrócenia trendu kursowego. Poza słabymi wynikami go-
spodarczymi strefy euro czynnikiem osłabiającym notowania jednolitej waluty europejskiej 
stał się fakt, że Fed pod koniec 2014 r. zakończył swój trzeci program luzowania ilościowe-
go (QE), tym samym nasilając oczekiwania uczestników rynków finansowych odnośnie do 
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podwyżki amerykańskich stóp procentowych, co wyraźnie wzmacniało kurs dolara USA. 
Od tego czasu notujemy prawdziwy zjazd notowań euro aż do marca 2015 r., kiedy jego kurs 
znalazł się poniżej progu 1,05 dol. W kolejnych miesiącach kurs euro nieco się wzmocnił, 
oscylując wokół 1,1-1,12 dolara amerykańskiego. W ciągu 2016 r. utrzymywał się trend 
aprecjacyjny euro, który na początku 2017 r. doprowadził kurs euro powyżej 1,2 dol.

Ze względu na duże zróżnicowanie państw tworzących europejską unię walutową jed-
nolite stawki nominalnych stóp procentowych czy kursu walutowego były i są wyraźnie 
niedostosowane do sytuacji ekonomicznej zarówno słabszych, jak i silniejszych członków 
ugrupowania. W przypadku tych pierwszych oficjalne stopy procentowe były zasadniczo 
za niskie, a kurs euro zbyt mocny, wywołując tendencję do nadmiernego zadłużania prak-
tycznie wszystkich podmiotów i powodując strukturalną nadwyżkę importu nad eksportem. 
Z kolei w przypadku tych drugich stopy procentowe były na ogół za wysokie, a kurs euro 
za słaby, prowadząc do generowania znacznych oszczędności krajowych i sprzyjając eks-
pansji eksportu. Narastająca dominacja Niemiec w ramach całej Unii Europejskiej (UE) ‒ 
na razie głównie w sferze ekonomicznej ‒ zachwiała układem instytucjonalno-decyzyjnym 
tak Unii, jak zwłaszcza strefy euro. W szczególności doszło do rozluźnienia współpracy, 
a nawet ostrych kontrowersji w tandemie francusko-niemieckim, stanowiącym dotychczas 
swoistą polityczną lokomotywę europejskiej integracji, najpierw w odniesieniu do poziomu 
kursu euro, a następnie co do konsekwencji bezwzględnej konsolidacji fiskalnej – polityki 
„zaciskania pasa” (fr. rigueur, ang. austerity) dla wzrostu gospodarczego. Francja uważała, 
że w warunkach kryzysu osłabianie kursu euro służy poprawie konkurencyjności gospoda-
rek państw tworzących strefę euro a poprzez wspieranie eksportu i tym samym wewnętrznej 
wytwórczości sprzyja ochronie miejsc pracy. Niemcy – druga potęga eksportowa świata – 
nie obawiają się mocnego euro, podkreślając jednocześnie inflacyjne skutki jego niskiego 
kursu. Z kolei, mając o wiele lepszą sytuację w sektorze finansów publicznych, nie widziały 
i nie widzą zagrożeń dla tempa wzrostu ze strony zaostrzenia dyscypliny finansów publicz-
nych. Tymczasem Francja ze stosunkowo wysokim deficytem budżetowym i ogromnymi 
trudnościami z jego zmniejszaniem stoi na stanowisku, że usilne równoważenie finansów 
publicznych przy stagnacyjnym popycie zagranicy nieuchronnie musi prowadzić do ogra-
niczenia popytu krajowego i tym samym przekłada się na ograniczenie stopnia aktywności 
gospodarczej. Różnice stanowisk co do wymogów konsolidacji fiskalnej dowodzą głębo-
kiego pęknięcia strefy euro na wspomniane dwie grupy krajów: bogatą, oszczędną i zdy-
scyplinowaną Północ z prawie pełnym zatrudnieniem, której niekwestionowanym liderem 
są Niemcy, oraz o wiele słabsze ekonomicznie i bardziej zadłużone Południe pogrążone 
w głębokiej recesji, którego rzecznikiem nie kwapi się być Francja, a nie mogą się nim stać 
Włochy znajdujące się od lat w politycznym chaosie.

Oceniając stan równowagi bilansu płatniczego ‒ sytuację w obrotach bieżących warto za-
uważyć, że od lat utrzymuje się wyraźny podział strefy euro na kraje nadwyżkowe i deficy-
towe, którego integracja walutowa nie zdołała przezwyciężyć. Podział ten do 2008 r. nie-
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bezpiecznie się pogłębiał. Trzeba przy tym pamiętać, że z wyjątkiem Grecji i w mniejszym 
stopniu Włoch, gdzie od lat prowadzona była wysoce nieodpowiedzialna polityka finansów 
publicznych, za narastanie nierównowagi w peryferyjnych krajach strefy euro w pierwszym 
rzędzie odpowiedzialność ponosiły instytucje finansowe i niefinansowe sektora prywatnego 
oraz gospodarstwa domowe tych krajów, które wspólnie doprowadziły do powstania znacznej 
nierównowagi w obrotach bieżących oraz narastania niebezpiecznych bąbli spekulacyjnych, 
zwłaszcza na rynku nieruchomości, czego najbardziej spektakularnym przykładem stały się 
Irlandia i Hiszpania. Aby ograniczyć skalę zaistniałych nierównowag, kraje deficytowe starają 
się zwiększyć swe wewnętrzne oszczędności i rozwijać eksport. Oba te zadania są niezwykle 
trudne do osiągnięcia w społeczeństwach nawykłych do wysokich standardów konsumpcji 
i opieki socjalnej, w tym do życia ponad stan (na kredyt). Mimo to w ciągu ostatnich paru lat 
także w krajach problematycznych doszło do wyraźnej mobilizacji oszczędności wewnętrz-
nych i intensyfikacji wysiłku eksportowego, co przejawia się poprawą salda ich obrotów bieżą-
cych. Można nawet powiedzieć, że poczynając od 2009 r., kraje GIPSI1 podjęły swego rodzaju 
manewr proeksportowy (por. wykres 1). Powstaje jednak naturalne pytanie, w jakim stopniu 
zwiększony wysiłek eksportowy peryferyjnych państw Południa może zostać strukturalnie 

1  Zamiast pejoratywnego określenia PIIGS lepiej używać skrótowca GIPSI, stworzonego z pierwszych liter angielskich nazw 
państw dotkniętych zapaścią finansową, tym bardziej że zachowuje on chronologiczną kolejność wystąpienia zakłóceń.

Wykres 1
Saldo obrotów bieżących jako procent PKB w wybranych krajach strefy euro 
w latach 2000-2015

Źródło: opracowano na podstawie danych Database Eurostatu.
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zaabsorbowany przez nadwyżkowe kraje Północy i pozostałe państwa unijne. Z dotychczaso-
wych doświadczeń wynika, że w ramach Unii występuje klasyczny problem niedopasowania 
struktur popytu i podaży. Dlatego też deficytowe kraje UE muszą szukać rynków zbytu dla 
swojego eksportu w państwach pozaunijnych, co nie jest rzeczą łatwą w sytuacji umiarkowa-
nego rozwoju gospodarczego świata, w tym handlu międzynarodowego. 

W czasie kryzysu w strefie euro nadal postępowało różnicowanie się sytuacji budżetowej 
i fiskalnej poszczególnych państw (por. tabela 1 i wykres 2). Była to bardzo niebezpieczna 
tendencja z punktu widzenia trwałości UGW, a tym samym przyszłości jednolitej waluty 
europejskiej, głównie ze względu na słabość instrumentów i mechanizmów dyscyplinują-
cych niezależne polityki fiskalne oraz polityki płacowe jej członków. Przy okazji z całą siłą 
wyszły na jaw ułomności Paktu Stabilności i Wzrostu (PSiW) jako mechanizmu mającego 
dyscyplinować państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym strefy euro.

Wykres 2
Nadwyżka (+) / deficyt (-) sektora finansów publicznych jako procent PKB 
w wybranych krajach strefy euro w latach 1995-2014

Źródło: jak w wykresie 1.

Najoględniej mówiąc, Pakt Stabilności i Wzrostu nie spełnił pokładanych w nim nadziei 
na skutek braku politycznej determinacji egzekwowania jego postanowień, przede wszyst-
kim przez największe państwa Unii. W znacznej mierze wynikało to z grzechu pierworod-
nego strefy euro, iż państwa członkowskie utrzymały swe niezależne polityki fiskalne oraz 
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autonomiczne polityki płacowe. Sytuacji nie poprawiła liberalizacyjna nowelizacja paktu 
z 2005 r. Skala kryzysu okazała się tak duża, że postawiła pod znakiem zapytania dalsze 
trwanie strefy euro. Nic więc dziwnego, że odpowiedzią na kryzys stał się program daleko 
idących zmian instytucjonalno-systemowych, których wdrażanie zajmie państwom człon-
kowskim szereg kolejnych lat. 

Polityka antykryzysowa państw strefy euro

Wyjaśnienia przyczyn kryzysu i dużych różnic wyników gospodarowania państw strefy 
euro w czasie kryzysu i w okresie pokryzysowym mimo podobnej struktury polityczno-eko-
nomicznej i zbliżonego poziomu rozwoju należy naszym zdaniem szukać nie tylko wśród 
czynników instytucjonalno-strukturalnych, ale przede wszystkim w charakterze prowadzonej 
przez poszczególne kraje polityki makroekonomicznej. Najlepiej ten ostatni można opisać, 
analizując stopień restrykcyjności (zacieśnienia) czy też, patrząc z przeciwstawnej strony, 
ekspansywności (poluzowania) obu składowych policy mix tj. polityki fiskalnej i monetar-
nej. Otóż na załamanie koniunktury przełomu lat 2008-2009 państwa członkowskie strefy 
euro odpowiedziały najpierw zwiększeniem wydatków budżetowych oraz mocno spóźnio-
nym i ograniczonym poluzowaniem wspólnej polityki pieniężnej, ale już w kolejnych latach 
przeszły do polityki zacieśnienia fiskalnego, połączonej od 2012 r. z wyraźnym luzowaniem 
polityki monetarnej. Tym samym oddziaływały w niejednakowym kierunku na kształto-
wanie się popytu i podaży w swych gospodarkach, przedkładając wymogi przywracania 
równowagi wewnętrznej i zewnętrznej nad potrzeby wzrostu gospodarczego i zwalczania 
bezrobocia. Co gorsza, niespójność policy mix w postaci mieszanki dominującej represyjnej 
polityki budżetowej i ekspansywnej polityki monetarnej sprawiła, że strefa euro jako całość 
w latach 2012-2013 ponownie wpadła w recesję.

Zgodnie ze swym traktatowym mandatem Eurosystem do maja 2009 r. nie zajmował 
się stymulacją makroekonomiczną, koncentrując swą uwagę na osiąganiu założonego celu 
inflacyjnego i regulacji płynności systemu bankowego strefy euro (The Monetary Policy… 
2011). W odróżnieniu od polityki Fed czy Banku Anglii wzrost jego sumy bilansowej w la-
tach kryzysu nie wynikał w pierwszym rzędzie z prób ożywienia gospodarki, ale przede 
wszystkim z potrzeb ratowania płynności europejskiego rynku międzybankowego. Dopiero 
na wiosnę 2009 r. EBC zdecydował się na uruchomienie rocznego programu skupu na ryn-
ku pierwotnym i wtórnym obligacji bankowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi 
oraz długiem publicznym (Covered Bonds Purchase Programme) do kwoty 60 mld euro. 
Jesienią 2011 r. ponowił ten sam program z pułapem 40 mld euro. Mimo skromnych roz-
miarów program skupu pokrytych obligacji przypominał anglosaskie programy tzw. poluzo-
wania ilościowego (QE). Jeszcze bardziej zbliżony do nich był Program Rynków Papierów 
Wartościowych (Securities Markets Programme), który funkcjonował od maja 2010 r. do 
września 2012 r. i sprowadzał się do skupu przez Eurosystem na rynku wtórnym obligacji 
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skarbowych, wyemitowanych przez peryferyjne kraje strefy euro, zagrożone niewypłacal-
nością. W ramach programu EBC nabył obligacje tych państw na kwotę bliską 220 mld euro.

Inną namiastkę quantitative easing stanowiło uruchomienie na dużą skalę przez EBC 
w ramach operacji otwartego rynku programu LTRO (ang. longer-term refinancing opera-
tions) – odwrotnych transakcji zasilających banki w płynność, których częstotliwość została 
zwiększona a zapadalność wydłużona z trzech miesięcy do pół roku, roku, a nawet trzech 
lat. Program LTRO w połączeniu z obniżkami stóp procentowych i rezerw obowiązkowych 
pozwolił na względną stabilizację europejskiego rynku finansowego na przełomie lat 2011-
2012. Szacuje się, że w tym okresie EBC pożyczył z tego tytułu bankom Eurolandii 1 bln 
euro (Sławiński 2015)2. Jednak już na wiosnę 2012 r. jako pokłosie kryzysu hiszpańskiego 
ceny obligacji skarbowych państw problematycznych ponownie zaczęły spadać, a premie 
opartych na nich CDS-ów szybko rosnąć. Dało to prezesowi EBC M. Draghiemu asumpt 
do ogłoszenia we wrześniu 2012 r. najbardziej ambitnego programu typu QE w strefie euro 
w postaci bezpośrednich transakcji pieniężnych (OMTs) tj. nielimitowanego skupu na rynku 
wtórnym obligacji skarbowych o zapadalności do trzech lat przez narodowe banki centralne 
poszczególnych państw pod warunkiem uzgodnienia krajowych programów naprawczych. 
Jednocześnie EBC zintensyfikował zasilające operacje polityki pieniężnej. W szczególno-
ści, we wrześniu 2014 r., uruchomił program Targeted LTRO (TLTRO) ‒ ukierunkowanych 
dłuższych operacji refinansujących, z czteroletnim terminem zapadalności, nastawionych na 
finansowanie konkretnych przedsięwzięć produkcyjnych.

Mimo że samo ogłoszenie programu OMT dość skutecznie uspokoiło rynki finanso-
we, jego efektywne wdrożenie nastąpiło dopiero 9 marca 2015 r., kiedy to EBC uruchomił 
pierwszą miesięczną transzę środków w wysokości 60 mld euro. Powodem zwłoki było 
zaskarżenie programu przez Niemcy – przeciwne interwencji na rynku obligacji skarbo-
wych – do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który jednak uznał, iż OMTs nie są 
formą finansowania deficytów budżetowych krajów strefy euro przez jej bank centralny. 
Program OMT stanowił element świadomej polityki EBC wspomagania krajów przeżywa-
jących trudności finansowe. Zwiększenie zasilania w pieniądz niewątpliwie wzmocniło ten-
dencję do ożywienia gospodarczego, zaobserwowaną w strefie euro już w 2014 r., wskutek 
zwiększenia rozmiarów popytu wewnętrznego i osłabienia kursu euro, zwłaszcza wobec 
dolara amerykańskiego. Słabsze euro pozwala poprawić międzynarodową konkurencyjność 
gospodarek Eurolandii, wspomóc jej eksporterów i poprzez wzrost eksportu doprowadzić do 
powrotu PKB państw członkowskich na ścieżkę wzrostu. 

Najważniejszym jednak wyzwaniem stojącym przed strefą euro w związku z kryzysem 
lat 2008-2013 stało się uporządkowanie sfery finansów publicznych. Proces porządkowania 
finansów publicznych państw unijnych zaczął się na dobre na wiosnę 2011 r. od przyjęcia 

2  Chodzi tu zwłaszcza o dwie operacje w ramach programu Longer Term Refinancing Operations: pierwszą z 21.12.2011 r. na 
kwotę 489 mld euro i drugą z 29.02.2012 r. na kwotę 529,5 mld euro, w formie trzyletnich pożyczek dla banków z oprocen-
towaniem 1% p.a.
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przez 23 kraje członkowskie paktu euro plus, który w stanowczy, choć deklaratywny sposób 
określał zestaw niezbędnych działań dla przywrócenia w UE procesów konwergencji i kon-
kurencyjności międzynarodowej. W szczególności państwa sygnatariusze paktu zobowią-
zały się do wprowadzenia do swych ustawodawstw wewnętrznych reguł fiskalnych, zawar-
tych wprawdzie w PSiW, ale dotychczas nie zawsze przestrzeganych. Ważniejszym krokiem 
w kierunku wzmocnienia dyscypliny budżetowej w całej Unii, a zwłaszcza w strefie euro, 
było przyjęcie w listopadzie 2011 r. tzw. sześciopaku – pakietu składającego się z czterech 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia i dyrektywy Rady UE, który 
zasadniczo zaostrzył postanowienia PSiW w odniesieniu do przestrzegania zasad fiskalnych 
i sankcji za ich łamanie. Jednocześnie wprowadził nowe rozumienie średniookresowego 
celu budżetowego, oparte na pojęciu deficytu strukturalnego, oraz konieczność systema-
tycznej, stopniowej obniżki długu publicznego, przekraczającego 60% PKB. Rozszerzył 
także zakres nadzoru z problematyki czysto fiskalno-budżetowej na całość równowagi ma-
kroekonomicznej dzięki wdrożeniu reguł makroostrożnościowych oraz powołaniu do życia 
instytucji tzw. semestru europejskiego, w ramach którego dochodzi do dialogu między da-
nym państwem członkowskim a organami Unii na temat realizowanej i planowanej poli-
tyki gospodarczej w kontekście jego programu stabilności albo konwergencji i krajowego 
programu reform. Istotnym novum sześciopaku było wprowadzenie na poziomie dyrektywy 
unijnej obowiązku przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie numerycznych reguł 
fiskalnych oraz przestrzegania zasady przejrzystości finansów publicznych. 

Postanowienia sześciopaku zostały usankcjonowane i rozwinięte na szczeblu trak-
tatowym dzięki podpisaniu w marcu 2012 r. przez 25 krajów członkowskich (bez Czech 
i Wielkiej Brytanii) Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej 
i Walutowej, powszechnie zwanego paktem fiskalnym. Wdrożenie w życie paktu fiskalnego 
ma na celu jeszcze nie likwidację, ale istotne ograniczenie negatywnych skutków podsta-
wowego niedostatku europejskiej unii walutowej, jakim jest brak wspólnej, ponadnarodo-
wej polityki fiskalnej. Z jednej strony chodzi o wprowadzenie w miarę skutecznych barier 
dla nieodpowiedzialnej tzn. nieliczącej się z realiami ekonomicznymi polityki budżetowej 
państw członkowskich, w postaci konstytucyjnych zapisów dotyczących nieprzekraczalnych 
limitów ich deficytu i długu sektora finansów publicznych, a z drugiej strony o możliwości 
wpływania przez stosowne władze unijne na procesy konstruowania budżetów narodowych 
tak po stronie wydatków, jak i dochodów. W stosunku do państw strefy euro jeszcze bar-
dziej wzmocniony nadzór budżetowy, ale wciąż bez prawa bezpośredniej ingerencji ze stro-
ny Komisji Europejskiej, zapewnia tzw. dwupak – zestaw dwóch wspólnych rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z maja 2013 r.

Kryzys finansów publicznych krajów unijnych bezpośrednio wynikał z ich trudnej wyj-
ściowej sytuacji fiskalno-budżetowej. Pod koniec minionej dekady u wielu z nich występo-
wały z reguły wysokie poziomy deficytów sektora finansów publicznych, długu publiczne-
go, opodatkowania i nieinwestycyjnych wydatków publicznych. Można nawet powiedzieć, 
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że systemy finansów publicznych większości państw strefy euro nie były przygotowane 
na wystąpienie kryzysu o tak dużej skali. Co gorsza, trudności z zachowaniem równowagi 
budżetowej nasiliły się w związku z pojawieniem i utrwaleniem się syndromu lowflation – 
połączenia bardzo niskiej stopy inflacji, często przechodzącej w deflację, z niską a niekiedy 
wręcz ujemną stopą wzrostu gospodarczego. Prawdziwym gwoździem do trumny dla 
finansów publicznych znacznej liczby państw członkowskich stało się olbrzymie wsparcie 
ze środków publicznych dla instytucji sektora finansowego w ramach nie do końca przemy-
ślanej polityki nacjonalizacji (uspołecznienia) strat, czyli ratowania zagrożonych upadłością 
banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Stanowiło to pokłosie powszechnie panującej 
ówcześnie doktryny, iż narodowe instytucje finansowe są zbyt ważne i za duże, by upaść. 
Nadzwyczajna pomoc publiczna dla zagrożonego utratą płynności czy wręcz niewypłacalno-
ścią sektora finansowego skutkowała gwałtownym przyrostem deficytów i długów publicz-
nych, zwłaszcza w krajach peryferyjnych („IMF Fiscal Monitor” 2015, s. 4 i 6)3, oznaczając 
zwiększone koszty obsługi długu wskutek rosnących rentowności papierów skarbowych 
i premii za ryzyko. Rosnący ciężar obsługi długu publicznego dodatkowo pogarszał sytu-
ację budżetową i tym samym standing finansowy nadmiernie zadłużonych krajów, prowa-
dząc często do obniżki ich suwerennych ratingów. W ramach gry z rynkami finansowymi 
o utrzymanie dostępu do jak najtańszego finansowania kraje strefy euro zdecydowały się 
na politykę „zaciskania pasa”, realizowaną głównie środkami fiskalno-budżetowymi wobec 
stopniowo luzowanej polityki monetarnej EBC. Konsolidacja fiskalna w pierwszej kolejno-
ści polegała na tzw. dewaluacji wewnętrznej tj. ograniczaniu skali absorpcji wewnętrznej 
wobec niemożności manipulowania kursem własnej waluty, a nieco później na zastosowa-
niu co najmniej zbilansowanej dewaluacji fiskalnej. Ta ostatnia polegała na zmniejszeniu 
obciążeń podatkowych po stronie pracodawców najważniejszego czynnika produkcji, decy-
dującego o konkurencyjności międzynarodowej każdej gospodarki, jakim jest siła robocza, 
przy czym ograniczeniu rozmiarów tzw. klina podatkowego (ang. tax wedge) towarzyszyło 
co najmniej równoważne podniesienie innych podatków, przede wszystkim akcyzy i VAT.

Główną przyczyną akceptacji polityki zacieśnienia fiskalnego przez przeważającą więk-
szość państw strefy euro była chęć naśladowania Niemiec, które od lat z sukcesem stoso-
wały politykę „zaciskania pasa” (austerity measures), by wzmocnić konkurencyjność swej 
gospodarki. Istotę polityki austerity oddaje tzw. konsensus berliński, opisany w programie 
Angeli Merkel z 2012 r. pod znamiennym wezwaniem „Więcej Europy”. Cechują go nastę-
pujące dezyderaty, wyraźnie nawiązujące do neoliberalnego konsensusu waszyngtońskiego:
 - promowanie eksportu poprzez rozwój innowacji i technologii,
 - niskie opodatkowanie przedsiębiorstw,
 - utrzymywanie niskiej inflacji,

3  Najbardziej spektakularny przykład takiej interakcji dostarcza przypadek Irlandii z 2010 r., kiedy roczny deficyt sektora fi-
nansów publicznych skoczył o 18,5 p.p. do rekordowego poziomu 32,4% PKB, a dług publiczny osiągnął 87,4% PKB (wzrost 
aż o 25,2 p.p.).
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 - rozbudowa infrastruktury produkcyjnej,
 - pokój społeczny na szczeblu wytwórczym dzięki współpracy kadr zarządzających i pra-

cowników,
 - zapewnienie niskiego jednostkowego kosztu pracy i jej mobilności,
 - stwarzanie korzystnych warunków dla biznesu.

Z perspektywy 2018 r. wciąż trudno ostatecznie przesądzić zasadność zastosowania mo-
delu niemieckiej polityki gospodarczej w krajach próbujących realizować u siebie zasady 
konsensusu berlińskiego. Skuteczność austerity measures ‒ polityki zaciskania pasa dobrze 
oddaje kształtowanie się realnych jednostkowych kosztów pracy poszczególnych państw 
(por. wykres 3). Rzeczą bezsporną jest, że za poświęcanie większej uwagi sprawom równo-
wagi makroekonomicznej strefa euro zapłaciła przede wszystkim cenę wolniejszego wzrostu 
gospodarczego. Stopniowe ożywienie wzrostu gospodarczego i związane z tym poszerzanie 
bazy podatkowej od kilku kwartałów wywiera hamujący wpływ na tempo narastania długu 
publicznego. Jest to sytuacja diametralnie różna od tej z lat 2009-2014, gdy wskutek tenden-
cji stagnacyjnych, a nawet recesyjnych, spadały dochody podatkowe, co zwrotnie wymusza-
ło zaostrzenie konsolidacji fiskalnej. Sytuację dodatkowo komplikowała kombinacja niskiej 

Wykres 3
Wskaźniki realnych jednostkowych kosztów pracy (real ULC) w wybranych krajach 
strefy euro w latach 2001-2015 (2000 = 100)

Źródło: dane Eurostatu.
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a niekiedy ujemnej stopy wzrostu i niskiej inflacji czy wręcz zagrożenia deflacją. Warto przy 
okazji odnotować społeczno-polityczną reakcję na politykę zaciskania pasa ‒ wzbierającą 
falę populizmu i krytyki ze strony społeczeństw dotkniętych wysokim bezrobociem, ograni-
czaniem świadczeń socjalnych i ogólnym spadkiem stopy życiowej.

Z drugiej strony należy podkreślić, iż polityka austerity doprowadziła do większego 
zrównoważenia gospodarek, poprawy ich konkurencyjności międzynarodowej, umożliwia-
jącej znaczący wzrost eksportu, oraz ‒ co najważniejsze ‒ przywrócenia rozwoju ekono-
micznego w państwach ją stosujących, nawet w najbardziej dotkniętych kryzysem krajach 
takich jak Portugalia czy w końcu Grecja. Otwartą pozostaje kwestia, czy te pozytywne 
efekty można było osiągnąć przy mniejszych kosztach społecznych. W odniesieniu do strefy 
euro za jej stosowaniem w praktyce gospodarczej przemawiały także wymogi unii waluto-
wej – konieczność zapobiegania:
 - różnicowaniu wskaźników makroekonomicznych oraz makroproporcji gospodarczych 

poszczególnych państw członkowskich,
 - rozziewowi pomiędzy ich realnymi stopami procentowymi oraz stopami dochodowości 

i cenami papierów skarbowych,
 - zróżnicowaniu realnego kursu euro w krajach wspólnej waluty,
 - różnicowaniu ceny pieniądza i stóp oprocentowania kredytów między poszczególnymi 

państwami, czyli tzw. fragmentaryzacji finansowej.
Nasilanie się powyższych zjawisk stanowiłoby zaprzeczenie idei unii walutowej. Będąc 

przejawem dywergencji tak nominalnej, jak i realnej mogłoby prowadzić do dezintegracji 
ekonomicznej, a w konsekwencji również politycznej strefy euro. 

Tradycyjnie ujmowane gospodarcze korzyści i szanse  
oraz koszty i zagrożenia związane z przyjęciem wspólnej waluty 

Kryzys strefy euro lat 2010-2013 nie tylko doprowadził do wyraźnego spadku między-
narodowego prestiżu europejskiej unii walutowej, ale także istotnie zmniejszył zaintereso-
wanie pełnym w niej uczestnictwem ze strony państw członkowskich UE, pozostających 
poza strefą. Wprawdzie dołączyły do niej Estonia (od początku 2011 r.), Łotwa (od początku 
2014 r.) i Litwa (od początku 2015 r.), jednakże był to wynik wcześniej podjętych wysił-
ków i wszczętych procedur, w dodatku mocno motywowanych czynnikami politycznymi. 
Ponadto wszystkie ostatnie poszerzenia strefy euro dotyczyły stosunkowo małych krajów 
unijnych, których akces do klubu wspólnej waluty europejskiej w żaden istotny sposób nie 
zmienił układu sił i mechanizmu podejmowania decyzji w jego ramach. W krótkim i śred-
nim okresie żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej z tzw. derogacją (Gorzelak i in. 
2017; Kolodko 2017; Kołodko 2017; Orłowski 2015; Wójcik 2008) czy tym bardziej z klau-
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zulą opt-out4 zapewne nie zdecyduje się na szybkie wejście do strefy wspólnego pieniądza 
z tego prostego powodu, że z jednej strony mocno straciły na atrakcyjności korzyści z ty-
tułu wprowadzenia euro, a z drugiej pojawiły się dodatkowe koszty i zagrożenia związane 
z uczestnictwem w III etapie UGW.

Tradycyjnie korzyści z tytułu przyjęcia wspólnej waluty dzieli się z punktu widzenia spo-
sobów i tempa ich przejawiania się na korzyści bezpośrednie i pośrednie (Borowski 2004; 
Raport na temat… 2009; Wprowadzenie euro… 2013). Do korzyści bezpośrednich, poja-
wiających się szybko i zwykle w wymiernej pieniężnie postaci, zalicza się na ogół:
 - wzrost stabilności i wiarogodności makroekonomicznej, skutkujący podwyższeniem ra-

tingu kraju, łatwiejszym i tańszym dostępem do finansowania zewnętrznego;
 - zmniejszenie ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych5;
 - obniżkę stóp procentowych tak wewnętrznych, jak i płaconych za granicą przez podmio-

ty danego kraju;
 - redukcję wielkości oficjalnych rezerw dewizowych – możliwość utworzenia funduszu 

przyszłych pokoleń (SWF ‒ Sovereign Wealth Fund);
 - udział w senioracie euro.

Wśród korzyści pośrednich i szans związanych z przyjęciem jednolitej waluty europej-
skiej, które wymagają dłuższego czasu i są zazwyczaj warunkowe, wymienia się najczęściej:
 - intensyfikację wymiany handlowej, zwłaszcza z innymi krajami integracji walutowej;
 - zwiększenie inwestycji krajowych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
 - rozwój krajowego systemu finansowego i jego integrację w ramach unii walutowej;
 - wzrost PKB i dobrobytu społecznego, dzięki przyspieszeniu procesu doganiania – nadra-

biania dystansu cywilizacyjnego (ang. catching up).
Większość tak rozumianych korzyści, w wyniku kryzysu lat 2008-2013, uległa w strefie 

euro mocnemu ograniczeniu, czego zewnętrznym objawem było obniżenie ratingów sze-
regu państw członkowskich. W szczególności dotyczyło to takich korzyści jak zmniejsze-
nie ryzyka kursowego i obniżka stóp procentowych oraz praktycznie wszystkich korzyści 
pośrednich. Co godne podkreślenia, w poszczególnych krajach tworzących strefę euro do-
szło do dużego zróżnicowania nominalnych stóp procentowych. Było to równoważne z wy-
raźnym zróżnicowaniem ceny kredytu dla rozmaitych podmiotów i dywersyfikacją kosz-
tów zaciągania długu suwerennego poprzez emisję skarbowych papierów dłużnych, czyli 
rozbieżnością rentowności bonów i obligacji wypuszczanych przez rządy. W przypadku 
„zbankrutowanych” państw strefy euro żądane przez inwestorów rentowności okazywały 
się tak wysokie, że często w ogóle przekreślały szanse emisji. Wprawdzie nadzwyczajne 

4  Obecnie w grę wchodzi jedynie Dania, gdyż Wielka Brytania w połowie 2016 r. na mocy ogólnokrajowego referendum zde-
cydowała się opuścić UE. Jednym z tego powodów była niechęć Brytyjczyków do idei europejskiej unii walutowej.
5  Dotyczy to głównie podmiotów niefinansowych. Instytucje finansowe, zajmujące się wymianą walut, tracą znaczącą część 
swych obrotów i przychodów w związku z przyjęciem przez dany kraj wspólnej waluty. Dlatego należą do zdecydowanych 
oponentów wejścia do strefy euro. Warto jednak zauważyć, iż zyski z tego tytułu (a więc i koszty transakcyjne) istotnie się 
zmniejszyły na skutek upowszechnienia internetowych transakcji wymiany walut.
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poluzowanie polityki pieniężnej EBC na przełomie lat 2011 i 2012 w postaci ekspansji MRO 
i LTRO znakomicie obniżyło koszt pieniądza dla banków strefy euro, ale w o wiele mniej-
szym stopniu skutkowało obniżeniem czy tym bardziej ujednoliceniem stóp procentowych 
dla podmiotów niefinansowych. Stopy te w poszczególnych państwach nadal pozostają nie 
tylko zróżnicowane, ale także stosunkowo wysokie ‒ szczególnie w krajach peryferyjnych.

W przypadku wszystkich 19 państw tworzących strefę euro mamy do czynienia z waż-
nym wspólnym interesem wypływającym z pożytków z emisji drugiego co do ważności 
pieniądza międzynarodowego. Interesują nas przede wszystkim korzyści wynikające z tzw. 
zewnętrznej renty emisyjnej, która ‒ po pierwsze ‒ bierze się stąd, że w wypadku pienią-
dza międzynarodowego część emitowanej gotówki obiega za granicą, stanowiąc swego ro-
dzaju nieoprocentowaną pożyczkę dla emitenta. Po drugie, status waluty międzynarodowej 
umożliwia jej wykorzystanie do taniego finansowania deficytu obrotów bieżących emitenta, 
a w razie nadwyżki jego bilansu płatniczego pozwala na eksport kapitału w formie zazwy-
czaj wysoce rentownych inwestycji tak bezpośrednich, jak pośrednich. Rozkład korzyści 
z tytułu zewnętrznej renty emisyjnej zmienia się w czasie. Dla całej strefy euro wielkość 
zewnętrznego senioratu można, naszym zdaniem, szacować rocznie na około 0,25-0,35% 
PKB państw członkowskich tj. około 30-40 mld euro. 

Emitowanie waluty o znaczeniu światowym jest przywilejem niewielu państw6, które 
dysponują dostatecznie silną, stabilną i sprawną (konkurencyjną) gospodarką. Posiadają przy 
tym dobrze rozwinięty system bankowo-finansowy z liczącymi się międzynarodowymi cen-
trami finansowymi oraz wykazują się znaczącym udziałem w obrotach pieniężnych i kapita-
łowych świata. By nie utracić tego przywileju, kraje ‒ emitenci pieniądza międzynarodowego 
muszą prowadzić odpowiedzialną i wyważoną politykę gospodarczą, zorientowaną nie tylko 
na wzrost, ale przede wszystkim na utrzymanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej oraz 
stabilizację swej waluty, co wiąże się z wymiernym wysiłkiem i kosztami. Warto je ponosić, 
gdyż emisja pieniądza międzynarodowego daje wymierne korzyści w postaci zewnętrznej 
renty emisyjnej oraz możliwości utrzymywania stosunkowo nieznacznych rezerw dewizo-
wych. W przypadku państw strefy euro to ostatnie wynika bezpośrednio z zastąpienia waluty 
narodowej wspólną walutą europejską, co zmniejsza wielkość niezbędnych oficjalnych ak-
tywów rezerwowych ze względu na pojawienie się parasola walutowego ze strony połączo-
nych zasobów państw tworzących unię walutową i Europejskiego Banku Centralnego jako 
organu ponadnarodowej polityki pieniężnej, w tym kursowej. Dotychczasowe rezerwy no-
minowane w euro stają się zasobem pieniądza krajowego, a pozostałe rezerwy pozostają do 
zagospodarowania w ścisłym porozumieniu z EBC (m.in. w postaci SWF). Doświadczyły 
tego także nowe państwa członkowskie strefy euro z lat 2007-2015: Słowenia, Cypr, Malta, 

6  Należy do nich dołączyć Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który jako uniwersalna organizacja finansowa uzyskał ten 
przywilej w 1969 r. dzięki konsensusowi państw członkowskich, wyrażonemu przyjęciem I poprawki do statutu Funduszu, 
dotyczącej specjalnych praw ciągnienia (SDR).
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Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa, których oficjalne aktywa rezerwowe gwałtownie spadły ‒ 
nawet kilkadziesiąt razy7 ‒ po przyjęciu przez nie wspólnej waluty europejskiej. 

Co ważne emisja pieniądza międzynarodowego do pewnego stopnia zmiękcza, a nawet 
zawiesza twarde ograniczenie budżetowe, jakiemu w rynkowym (kapitalistycznym) mode-
lu gospodarowania powinny podlegać wszystkie – bez wyjątku – podmioty ekonomiczne. 
W związku z tym ostatnim należy jednak pamiętać, że emitowanie waluty międzynarodo-
wej dość łatwo rodzi pokusę nadużycia, swego rodzaju hazard moralny. Polega on na życiu 
ponad stan (na kredyt) kosztem innych partnerów międzynarodowej współpracy gospodar-
czej tj. na skłonności do nadmiernych wydatków w stosunku do uzyskiwanych dochodów, 
główniezekonaniu jts Future: Lessons for the New Member States, October 2008, Warsaw. 
która pojawia się wśród wszystkich podmiotów gospodarujących kraju-emitenta: gospo-
darstw domowych, instytucji finansowych i niefinansowych oraz skarbu państwa. Tym zja-
wiskiem można w znacznej mierze tłumaczyć utrzymywanie się uporczywych wysokich de-
ficytów budżetowych i obrotów bieżących w krajach takich jak Stany Zjednoczone Ameryki 
czy Wielka Brytania oraz ich nasilanie się przed i w okresie kryzysu w coraz większej liczbie 
członków strefy euro – kolektywnego emitenta euro. 

Jeśli chodzi o tradycyjnie ujmowane koszty i zagrożenia związane z przyjęciem wspól-
nej waluty europejskiej, dzieli się je z reguły na koszty krótko-, średnio- i długookresowe 
w zależności od długości okresu ich występowania. Wśród kosztów krótkookresowych naj-
częściej wymienia się:
 - koszty spełnienia kryteriów konwergencji nominalnej;
 - koszty wprowadzenia euro do obiegu;
 - konwersyjną zwyżkę cen.

Na koszty i zagrożenia średniookresowe składają się:
 - potencjalne pogorszenie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, wynikające ze 

zbyt wysokiego kursu konwersji (związania), uzgodnionego z władzami unijnymi. Z re-
guły powoduje ono trudności ze strumieniami eksportu i importu, produkcją krajową, 
zatrudnieniem i równowagą zewnętrzną (bilansu handlowego i płatniczego); 

 - tzw. wędrujący cykl przegrzania i spowolnienia gospodarki, nieuchronnie powiązany 
z szokowym obniżeniem ceny pieniądza i wynikającym z tego cyklicznym boomem kre-
dytowym, wzrostem kosztów pracy i cen;

 - zwiększona amplituda wahań (silniejsze falowanie) agregatów PKB;
 - zagrożenie dywergencją nominalną;
 - ryzyko wystąpienia bąbli spekulacyjnych.

7  Dla przykładu Estonia na przełomie lat 2010 i 2011 zmniejszyła swe całkowite rezerwy walutowe z 2,64 mld dolarów do  
122 mln dolarów, Łotwa na przełomie lat 2013 i 2014 – w związku z trudną sytuacją płatniczą – z 7,41 mld dolarów do  
3,03 mld dolarów, a Litwa na przełomie lat 2014 i 2015 z 8,31 mld dolarów do 509 mln dolarów (dane MFW).
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Z kolei koszty długookresowe to koszty alternatywne związane z niewprowadzaniem 
wspólnej waluty. Dla małej otwartej gospodarki stanowią one realne zagrożenie, będąc sumą 
utraconych korzyści z członkostwa w unii walutowej po potrąceniu krótko- i średniookreso-
wych kosztów admisji.

Niekiedy, zwłaszcza w ujęciach publicystycznych, za główny koszt wejścia do Unii 
Gospodarczej i Walutowej uważa się rezygnację, przez kraj aplikujący, z własnej, niezależ-
nej polityki pieniężnej, w szczególności samodzielnego ustalania wysokości krajowych stóp 
procentowych i kursu waluty. Można by się zgodzić z takim twierdzeniem, gdyby narodo-
wa polityka pieniężna przewyższała swoją jakością politykę Eurosystemu. Z drugiej strony 
trudno nie zauważyć, iż w warunkach kryzysowych możliwość prowadzenia niezależnej 
polityki pieniężnej – przede wszystkim manipulowania poziomem kursu waluty krajowej 
– może w pewnym stopniu zmniejszać długookresowe koszty pozostawania poza unią walu-
tową. Trzeba jednak pamiętać, że efekty manipulacji kursowych mają zawsze krótkotrwały 
charakter i stanowią swoisty podatek nakładany na wszystkie krajowe podmioty gospoda-
rujące.

Dla pełnego obrazu należy jeszcze wspomnieć o specyficznych kosztach wprowadzenia 
euro dla słabo rozwiniętego krajowego systemu finansowego, który może ulec marginali-
zacji i pogłębić swój lokalny, peryferyjny charakter w wyniku zaostrzenia konkurencji jako 
konsekwencji pogłębionej integracji instytucji finansowych na połączonym rynku strefy 
euro. Trzeba także pamiętać o nieuchronności zmian instytucjonalnych w systemie finanso-
wym kraju i ich kosztach po wejściu do strefy euro. W grę wchodzi m.in. narzucenie unij-
nego nadzoru finansowego, koncentracja instytucji bankowych i ubezpieczeniowych oraz 
kompresja krajowej bankowości centralnej.

Nowe korzyści versus nowe koszty 

Do nowych korzyści i szans wynikających z przynależności do europejskiej unii waluto-
wej a wywołanych przez kryzys ostatnich lat można z całą pewnością zaliczyć:
 - praktyczne wykorzystanie i skonkretyzowanie ochrony, jaką teoretycznie zapewnia 

swym członkom każda unia walutowa. Chodzi tu o bynajmniej niesymboliczne rozpo-
starcie, aczkolwiek mocno spóźnione, skutecznego parasola ochronnego nad krajami, 
które popadły w poważne trudności finansowe – kryzys płynności czy wręcz wypłacal-
ności. Odbywa się to dzięki uruchomieniu istotnych pakietów pomocowych czy skupu 
papierów dłużnych tak prywatnych, jak rządowych w ramach Eurosystemu;

 - w miarę szybkie i efektywne przeprowadzenie redukcji długu wobec prywatnych wierzy-
cieli zbankrutowanego członka unii walutowej (gdyby Grecja nie należała do strefy euro, 
zabrałoby to jej wiele lat i kosztowało dużo więcej);
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 - dodatkowe zasilanie przez Eurosystem w tani pieniądz pożyczkowy banków strefy euro, 
co zapobiegło załamaniu jej rynku międzybankowego i fali bankructw instytucji kredy-
towych oraz poprawiło międzynarodową konkurencyjność banków strefy8;

 - możliwość bezpośredniego wpływania na kształt zmian nieodzownych dla przetrwania 
i dalszego rozwoju UGW. Oczywiście wpływ ten zależy od siły finansowo-gospodarczej 
i znaczenia politycznego danego kraju, niemniej pozostawanie w środku ugrupowania 
pozwala na wszechstronną wymianę poglądów, zgłaszanie własnych propozycji, budo-
wanie koalicji negocjacyjnych, a także blokowanie kontrowersyjnych postulatów czy 
rozwiązań. 
Z drugiej strony kryzys lat 2008-2013 spowodował pojawienie się nowych kosztów i za-

grożeń związanych z przynależnością danego państwa do strefy euro. W pierwszej kolej-
ności powstała konieczność wyasygnowania ze źródeł publicznych pokaźnych środków fi-
nansowych z tytułu solidarnego udziału w funduszach i pakietach pomocowych tworzonych 
w ramach strefy euro od maja 2010 r., co okazało się prawdziwym wyzwaniem dla słab-
szych (czytaj: biedniejszych) członków unii walutowej. Dla kraju o potencjale podobnym 
do Polski oznaczałoby to potrzebę zmobilizowania kwoty rzędu 40-45 mld euro głównie 
w postaci gwarancji państwowych, ograniczając swobodę krajowej władzy gospodarczej 
w zakresie ich inwestowania lub przeznaczania na obsługę długu publicznego czy też wręcz 
przekreślając szanse na utworzenie funduszu przyszłych pokoleń. Wykorzystanie kwoty po-
mocy jest zawsze rozłożone w czasie, ponieważ gros tych środków ma charakter gwarancji, 
a nie pożyczek. Co istotne, nie można całkowicie wykluczyć przepadku znaczącej części 
wyasygnowanych na ten cel środków publicznych, co udowadnia casus inwestorów pry-
watnych posiadających obligacje greckie, emitowane na prawie greckim. Zagrożenie taką 
stratą nie występuje w razie udzielenia pożyczki dla MFW, by zwiększyć jego zasoby finan-
sowe, niezbędne dla niesienia pomocy krajom przeżywającym trudności płatnicze, chociaż 
zazwyczaj oznacza to niemałe straty odsetkowe. Licząc na zaangażowanie MFW w rato-
wanie państw GIPSI, kraje strefy euro zobowiązały się na początku 2012 r. do pożyczenia 
Funduszowi sumy 200 mld euro, by zachęcić innych kredytodawców, w tym unijnych, do 
takiego wsparcia. Polska przeznaczyła na ten cel ponad 6 mld euro z rezerw NBP, natomiast 
Wielka Brytania odmówiła pomocy.

Innym zagrożeniem, tym razem długookresowej natury, związanym z perturbacjami 
w strefie euro i koniecznością wyasygnowania wielomiliardowych sum na pomoc dla krajów 
problemowych, są zapowiadane daleko idące, z gruntu niekorzystne dla słabszych państw 
członkowskich zmiany polityki budżetowej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 
W związku z brexitem – wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i ewentualnym 
utworzeniem odrębnego budżetu strefy euro należy liczyć się z poważnymi cięciami wy-
sokości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz podniesieniem składek człon-

8  Warto zauważyć, iż odbyło się to z naruszeniem unijnych zasad konkurencji. Co gorsza, operacje typu TLTRO czy ELA 
zmniejszają presję na reformę i sanację bilansów banków strefy euro.
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kowskich. Jednocześnie zapowiadane są znaczące zmiany w kierunkach, trybie i warunkach 
wydatkowania funduszy unijnych.

Perspektywy rozwoju UGW 

Wydarzenia kryzysowych lat 2008-2013 wymusiły na jej członkach nie tylko doraźne 
działania interwencyjno-ratunkowe, ale także spowodowały wypracowanie daleko idących 
projektów zmian o charakterze systemowo-organizacyjnym. Ponadto dały asumpt do wysu-
wania rozmaitych propozycji rozwiązań, prognoz i scenariuszy rozwoju sytuacji w strefie 
euro (Brunnermeier, James, Landau 2017; Sandbu 2015). Generalnie można je podzielić 
na bardziej albo mniej realistyczne. Do tych pierwszych można zaliczyć koncepcję dalszej 
federalizacji członków strefy euro, ale bez doprowadzenia do unii transferowej (tzw. rozwią-
zanie szwajcarskie). Tym samym mimo zacieśnienia integracji finansowej każde państwo 
nadal odpowiadałoby za swe zobowiązania. Za jeszcze bardziej obiecujący i wart wdrożenia 
trzeba uznać program daleko idących zmian w nadzorze finansowym, w zakresie koordy-
nacji polityk budżetowych, w tym fiskalnych, mechanizmach kontrolno-dyscyplinujących 
i sposobach pomocy dla krajów przeżywających trudności ekonomiczne. Na skutek działa-
nia przymusu finansowo-ekonomicznego dość prawdopodobne wydaje się przekształcenie 
całej UE w strefę euro. Według niektórych przedstawicieli Komisji Europejskiej powinno to 
nastąpić do 2025 r.

Do koncepcji odległych od rzeczywistych możliwości i planów państw członkowskich 
należy w pierwszej kolejności zaliczyć wizje dezintegracji czy wręcz rozpadu UGW a co za 
tym idzie również Unii Europejskiej, roztaczane zwłaszcza przez siły eurosceptyczne w sa-
mej UE oraz kręgi poza Unią niechętne postępom integracji europejskiej. Katastroficzne 
wizje nieuniknionego rozpadu strefy euro roztaczają zwłaszcza autorzy amerykańscy  
(np. Brown 2012; Stiglitz 2017), zaś w Polsce podobne stanowisko prezentują m.in. S. Kawalec 
i E. Pytlarczyk (2016). Znamienne, że o ile na początku kryzysu strefy euro pojawiały się 
głosy o możliwości jej opuszczenia przez słabszych członków ugrupowania, zagrożonych 
niewydolnością swych finansów publicznych, o tyle w miarę pogłębiania się kryzysu i wo-
bec konieczności finansowania ogromnych pakietów pomocowych nasiliły się pogłoski 
o planach wyjścia z „klubu euro” także najsilniejszych państw członkowskich. Należy jed-
nak podkreślić, że na uczestnictwie w unii walutowej korzystają wszyscy jej członkowie, 
aczkolwiek w nierównym stopniu. Jak zawsze, im silniejszą gospodarką dysponuje dany 
kraj, tym większe jego korzyści odnoszone ze wspólnej polityki pieniężnej i posiadania 
jednolitej waluty. Inaczej mówiąc, na unii walutowej korzystają nie tylko słabsi jej uczest-
nicy, w postaci łatwego kredytu czy taniego importu, ale także silniejsi członkowie dzięki 
ekspansji eksportowej i kapitałowej zarówno w ramach strefy wspólnego pieniądza, jak 
i poza nią. Dlatego też – pomijając techniczny problem braku rozstrzygnięć traktatowych 
na temat opuszczenia III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej przez jakiegokolwiek jej 
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członka oraz aspekty polityczne takiego kroku – trudno uznać eurexit (wyjście ze strefy 
euro) za ekonomicznie uzasadnione i racjonalne rozstrzygnięcie. Tym bardziej całkowi-
ty upadek strefy euro nie leży w interesie żadnego państwa członkowskiego. W przypad-
ku kraju słabego, pogrążonego w trudnościach finansowych, rozpoczęcie samodzielnego 
funkcjonowania bez znaczącej pomocy zewnętrznej, współfinansowanej i współorganizo-
wanej przez UGW, musiałoby wiązać się z olbrzymimi kosztami i zaburzeniami tak w sfe-
rze realnej, jak i nadbudowie finansowej jego gospodarki. Przywrócenie autonomicznej 
polityki pieniężnej i związany z tym powrót do słabej waluty narodowej spowodowałyby 
– przynajmniej w krótkim okresie – szybki odpływ kapitału z kraju i run na banki. Nowo 
przywrócona waluta wykazywałaby przy tym silną tendencję do deprecjacji, która wpraw-
dzie w dłuższym okresie sprzyjałaby sektorowi eksportowemu i przywracaniu równowagi 
zewnętrznej, ale na krótką metę prowadziłaby poprzez efekty bilansowe do gwałtownego 
zwiększenia wartości w walucie narodowej zagranicznych zobowiązań podmiotów krajo-
wych oraz jednoczesnego potanienia aktywów nominowanych w walucie krajowej, wywo-
łując kryzys bankowy i falę bankructw.

W przypadku kraju silnego gospodarczo rozpoczęcie funkcjonowania poza ramami unii 
walutowej byłoby może mniej dotkliwe, ale niewątpliwie oznaczałoby utratę podstawowych 
rynków zbytu, utrudnienia w relacjach finansowych z zagranicą, porwanie więzów koope-
racyjnych i zakłócenia w łańcuchu dostaw. Powrót do autonomicznej polityki pieniężnej, 
a tym samym do aprecjonującej się waluty narodowej spowodowałby ustawiczny napływ 
kapitału z zagranicy i stopniowe pogarszanie konkurencyjności międzynarodowej kraju. 
W dłuższej perspektywie mogłoby to zagrozić jego równowadze zewnętrznej.

Za równie nierealistyczne należy uznać próby przywrócenia przedkryzysowego status 
quo, tzn. scenariusz utrzymania dużego zróżnicowania państw członkowskich oraz nieefek-
tywnych mechanizmów i instytucji kontrolnych, albo postulaty stopniowej federalizacji 
krajów strefy euro w połączeniu z wprowadzeniem tzw. unii transferowej, czyli solidar-
nej odpowiedzialności za długi wszystkich członków, co zakłada m.in. emisję euroobligacji 
w imieniu całej strefy, de facto gwarantowanych przez najsilniejszych jej członków. Z dru-
giej strony trudno sobie wyobrazić kontynuowanie „finansowej represji” przez kraje pe-
ryferyjne, które w okresie kryzysu, nie mogąc użyć dewaluacji waluty dla przywrócenia 
równowagi ekonomicznej z racji uczestnictwa w unii walutowej, uciekały się do tzw. dewa-
luacji fiskalnej tj. ograniczania wewnętrznego popytu środkami polityki fiskalnej. W oczy-
wisty sposób nie służyło to przezwyciężaniu stagnacji czy tym bardziej recesji gospodarczej 
i związanych z nią negatywnych skutków społeczno-politycznych. 

Kryzys w strefie euro lat 2010-2013 wymusił nieortodoksyjne działania państw UGW 
i władz Unii Europejskiej, zwłaszcza EBC, spowodował zaangażowanie Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego i postawił na porządku dnia kwestię przywództwa tak w unii walu-
towej, jak i w całej wspólnocie. Przede wszystkim jednak uświadomił wszystkim państwom 
członkowskim konieczność głębokich reform mechanizmu integracyjnego i zapoczątkował 
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szereg istotnych zmian organizacyjno-regulacyjnych, mających na celu zwiększenie unij-
nej dyscypliny finansowej. Ich wypracowanie i wprowadzanie już się zaczęło i zapewne 
potrwa jeszcze przez najbliższe kilka lat. Z dużym prawdopodobieństwem mogą one do-
prowadzić do utrwalenia syndromu Europy dwóch prędkości. W rezultacie tego procesu, 
wobec niemożności wygospodarowania odpowiednio dużego budżetu ogólnego całej Unii 
Europejskiej o charakterze federalnym (rzędu 7-8% zamiast dzisiejszego 1% łącznego pro-
duktu brutto Unii)9, najprawdopodobniej dojdzie do powstania odrębnego budżetu strefy 
euro, służącego wyłącznie obsłudze potrzeb państw członkowskich przeżywających trud-
ności finansowe. 

By uniknąć w przyszłości nawrotu kryzysu, planuje się nie tylko bardziej rygorystyczne 
przestrzeganie Paktu Stabilności i Wzrostu, ale także powołuje się do życia nowe instytucje 
prawno-finansowe – pakt euro plus, sześciopak, semestr europejski, pakt fiskalny (Traktat 
o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w UGW) czy dwupak pakt euro plus, sześciopak, 
semestr europejski, pakt fiskalny (Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w UGW) 
czy dwupak. Opis wprowadzonych po 2010 r. w Unii Europejskiej zmian instytucjonalno- 
legislacyjnych w dziedzinie finansów publicznych zawierają m.in. prace: Barcz (2013); Bąk 
i in. (2016); Albiński, Polański (2015); de Haan, Oosterloo, Schoenmaker (2012); Albiński 
(2013); Rosati (2017). Ponadto ma nastąpić dokapitalizowanie Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności, uruchomionego w połowie 2013 r. z kapitałem 500 mld euro. Dodatkowo bę-
dzie musiał zostać rozwiązany problem euroobligacji, zwłaszcza ich status prawny. Ich 
emisje rozpoczęły się w styczniu 2011 r. w ramach EFSM – Europejskiego Mechanizmu 
Stabilizacji Finansowej, dysponującego skromną kwotą 60 mld euro, oraz EFSF. 

Zachodząca w ciągu ostatnich kilku lat ewolucja rozwiązań instytucjonalno-legislacyj-
nych w dziedzinie finansów publicznych krajów strefy euro najprawdopodobniej doprowa-
dzi w przyszłości do ustanowienia unii fiskalnej, która będzie wymagać powstania ponadna-
rodowej władzy fiskalnej. Umożliwi to bezpośrednią ingerencję ponadnarodowych organów 
unijnych w sprawy zastrzeżone dotychczas dla władz krajowych, co zrodzi konieczność 
nie tylko harmonizacji narodowych polityk fiskalnych i racjonalnego budżetowania na po-
ziomie poszczególnych państw członkowskich, ale także stworzenia funduszu (budżetu) 
kompensacyjnego odpowiednich rozmiarów na szczeblu unii walutowej. Prawdopodobnie 
dopiero wtedy zostaną rozstrzygnięte kwestie tzw. unii kapitałowej – integracji unijnych 
rynków finansowych, emisji euroobligacji i ich statusu prawnego oraz „uwspólnotowienia” 
(ang. mutualisation) długu publicznego państw strefy euro, dzisiaj skutecznie torpedowane 
przez negatywną postawę Niemiec. Ze względu na złożoność i polityczną wrażliwość mate-
rii pełna realizacja unii fiskalnej potrwa zapewne wiele lat.

9  Warto pamiętać, że w ramach integracji europejskiej za koncepcją małego budżetu ogólnego stało złudne przeświadczenie, 
że będzie on sprzyjał zwiększaniu dyscypliny finansów publicznych krajów członkowskich.
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Dla dalszego rozwoju strefy euro kluczowe staje się zbudowanie skutecznych barier za-
pobiegających na przyszłość narastaniu nierównowag w państwach członkowskich i nad-
miernemu różnicowaniu ich konkurencyjności międzynarodowej, których skutkiem jest 
dywergencja procesów realnych, skutkująca nasilaniem się różnic w poziomie osiąganych 
dochodów. To ostatnie rodzi silną pokusę nadużycia nie tylko wśród konsumentów i pro-
ducentów, ale także państw w postaci życia ponad stan, kosztem innych (tzw. free riding), 
grożąc poprzez efekt naśladownictwa dezintegracją całego ugrupowania integracyjnego.
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Economic Benefits and Costs of Participation in the Third Stage  
of the Economic and Monetary Union

Summary

The euro area’s crisis has initiated reforming process and revalued traditionally perceived advan-
tages and costs of common currency adoption. At the same time, it has caused new opportunities and 
threats connected with the participation in the third stage of the Economic and Monetary Union. The 
EMU crisis compelled member states to mobilise significant financial means from public sources to 
establish jointly multibillion funds and support packages for the periphery countries facing payments 
problems (the so-called GIPSI group). On the other hand, being co-issuer of second ranked interna-
tional money brings about big gains coming from external issuance rent (seigniorage) and currency 
safety.

Key words: Economic and Monetary Union, euro area’s crisis, fiscal consolidation, quantitative eas-
ing (QE), international money, seigniorage, foreign exchange reserves.
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