KANCELARIA SEJMU
BIURO STUDIÓW
I EKSPERTYZ

WYDZIAŁ ANALIZ
EKONOMICZNYCH
I SPOŁECZNYCH

Styczeń 1998

Europejska Unia
Gospodarcza i Walutowa
a wyzwania dla krajów CEFTA

Eugeniusz Zawadzki

Raport

Nr 122

Tematem opracowania są zasady funkcjonowania przyszłej Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU). Wskazano na różnorakie bariery, które mogą utrudniać jej działanie. Wskazano tu na
bariery polityczne, wynikające ze słabości rynku pracy (bezrobocie,
powolna migracja osób), wynikające z mechanizmu wprowadzania III
etapu unii monetarnej oraz podatkowe.
Na tym tle przedstawiono perspektywiczne działania dla Polski
i innych krajów CEFTA, które winny być podjęte, aby powiązać uzyskanie członkowstwa w Unii z możliwością (w perspektywie dekady)
zrealizowania udziału tych krajów także w unii monetarnej.
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I. Uwagi wprowadzające
Podpisując i wdrażając w życie Układ Europejski, stanowiący podstawę powiązania ze Wspólnotami Europejskimi, Polska i inne kraje Europy Środkowej stowarzyszone z Unią, a należące do CEFTA (Central European Free Trade Agreement Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) zdecydowały się na realizację zadań, które mają doprowadzić do ich członkostwa w obecnej Unii Europejskiej.
W praktyce oznaczało to podjęcie niezwykle ambitnych i trudnych działań dostosowujących reguły funkcjonowania gospodarek tych krajów do wymogów unijnych. Aby
ułatwić krajom stowarzyszonym przygotowanie do członkostwa w Unii Europejskiej,
Komisja Europejska uruchomiła program pomocowy PHARE, a w Essen w grudniu
1994 r. Rada Europy przyjęła strategię przedczłonkowską. Określiła ona przygotowanie krajów stowarzyszonych do integracji z rynkiem wewnętrznym jako kluczowy
element strategii zbliżania, który został zawarty w Białej Księdze1. Strategia ta polega
na dwóch głównych instrumentach: Układach Europejskich oraz zinstytucjonalizowanych stosunkach pomiędzy krajami stowarzyszonymi w ramach CEFTA.
Tymczasem w samej Unii Europejskiej można było zaobserwować pewne przyśpieszenie prac związanych z pogłębieniem integracji. Podjęto decyzje zmierzające
do utworzenia pod koniec bieżącego wieku Unii Gospodarczej i Walutowej (Economic and Monetary Union - EMU). Przyjęte w wyniku Traktatu z Maastricht kryteria
konwergencji (zbieżności)2, stanowiące podstawę perspektywicznej koordynacji poszczególnych elementów polityki gospodarczej (w tym finansowej) państw Unii, stały
się jednocześnie wyzwaniem dla krajów, starających się o przynależność w dalszej
perspektywie (po uzyskaniu statusu członkowskiego w UE) do unii monetarnej. Perspektywa ta jest szczególnie interesująca dla takich krajów jak: Polska, Czechy, Węgry, Słowenia czy Estonia, z którymi w 1998 r. rozpoczną się rozmowy w sprawie
członkostwa w Unii.
Utworzenie unii gospodarczej i walutowej i wprowadzenie jednolitej jednostki
monetarnej o nazwie euro będzie mieć olbrzymi wpływ nie tylko na kraje Unii, które w
pierwszym etapie staną się członkami nowego systemu monetarnego, ale także na
kraje aspirujące do unii monetarnej w przyszłości oraz na inne obszary gospodarcze
świata. Jak stwierdził Jacques Santer, przewodniczący Komisji Europejskiej, XX wiek
przejdzie do historii gospodarczej świata z dwoma wydarzeniami: sformułowaniem
systemu monetarnego z Bretton Woods w roku 1944 oraz, po ustaleniach z 1997 r. z
Amsterdamu (ramy prawne dla euro, system wahań kursowych i związków miedzy
kursami krajów członkowskich z Unią Europejską i poza nią), utworzeniem unii monetarnej.
W tej sytuacji wymieniona grupa krajów CEFTA stanęła przed koniecznością
jednoczesnego rozwiązywania problemów dotyczących:
- kontynuowania transformacji systemów gospodarczych, rozpoczętej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, przy uwzględnieniu zaleceń wynikających z Białej Księgi,
- realizacji rozwiązań, wypracowanych w toku dotychczasowych prac integracyjnych w Unii Europejskiej oraz przewidywanej unii monetarnej,
- takiej realizacji bieżących i perspektywicznych zadań w polityce gospodarczej,
1) White Paper, Preparation of The Associated Countries of Central and Eastern Europe For Integration into Internal Market of The Union, 3

May 1995.
2) Kryteria zbieżności (convergence criteria) to zestaw warunków koniecznych do spełnienia dla krajów, które chcą przyłączyć się do Europej-

skiej Unii Monetarnej.
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która uwzględniałaby obecne i przewidywane tendencje w procesach integracyjnych
Unii Europejskiej.
Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie zasad funkcjonowania przyszłej unii gospodarczej i walutowej w krajach Unii Europejskiej. Na tym tle przedstawiono perspektywiczne działania dla Polski i innych krajów CEFTA, które winny być
podjęte, aby powiązać uzyskanie członkostwa w Unii z możliwością (w perspektywie
dekady) przystąpienia tych krajów do unii monetarnej. Tak zarysowany cel opracowania wpłynął na jego strukturę. W rozdziale drugim omówiono ekonomiczne kryteria
konwergencji, które winny spełnić kraje aspirujące do unii monetarnej. Przedmiotem
analizy uczyniono tu także instrumenty polityki monetarnej oraz rozwiązania instytucjonalne w unii monetarnej.
W rozdziale trzecim wskazano na bariery wprowadzenia unii monetarnej. Wyodrębniono tu bariery polityczne, bariery wynikające ze słabości rynku pracy w krajach
Unii, bariery związane z małą mobilnością ludzi w krajach Unii, bariery podatkowe
oraz bariery wynikające z mechanizmu wprowadzania III etapu unii monetarnej.
Kryteria konwergencji zostały określone w Traktacie z Maastricht w dniu 7 lutego
1992 r. Inne ważne decyzje dla unii monetarnej dotyczące przyjęcia paktu stabilizacji
i rozwoju, stanowiące spis warunków, które winny być spełnione, aby można było
utworzyć unię monetarną, zapadły w końcu 1996 r. w Dublinie. Z kolei w dniach 16 i
17 czerwca 1997 r. w Amsterdamie, Rada Europy przyjęła "Rezolucję dotyczącą
wprowadzenia w życie Paktu stabilności i wzrostu" z Dublina. Wreszcie ważną rolę
odgrywa tu także Rezolucja Rady Europy z Madrytu z grudnia 1995 r., dotycząca
ustanowienia mechanizmów kursów wymiennych w trzecim etapie EMU. Problemy te
będą rozpatrywane w czwartym rozdziale pracy. W rozdziale tym dokonano konfrontacji przyjętych dla EMU rozwiązań merytorycznych z potencjalnymi barierami
rozwoju unii. W wyniku tych konfrontacji zarysowano możliwe warianty ewolucji europejskiej unii gospodarczej i walutowej.
W ostatnim rozdziale pracy rozpatrzono działania dostosowawcze, jakie winny
być podjęte przez Polskę i inne kraje CEFTA w świetle perspektyw przystąpienia do
unii gospodarczej i walutowej w horyzoncie około dziesięciu lat. Przedstawiono tu
zarys działań dostosowawczych dotyczących polityki inflacyjnej, stopy procentowej,
polityki fiskalnej, polityki kursowej i dewizowej oraz dostosowania systemu bankowego i rozrachunku międzybankowego. Podane rekomendacje mają ogólny charakter
ponieważ same w sobie mogą stanowić podstawę do oddzielnych analiz i studiów.
II. Instrumenty polityki monetarnej i rozwiązania instytucjonalne w EMU
1. Kryteria konwergencji z Maastricht i etapy EMU
Unia gospodarcza i walutowa według Traktatu o Unii Europejskiej realizowana
jest w trzech etapach. Etap pierwszy trwał od 1 lipca 1990 r. do 31 grudnia 1993 r.
W trakcie jego trwania przeprowadzono liberalizację przepływu kapitału, ściślejszą
współpracę krajów w zakresie polityki gospodarczej oraz udział wszystkich państw
członkowskich Unii w mechanizmie kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego. Odmienne regulacje obowiązywały państwa słabsze ekonomicznie: Grecję,
Hiszpanię, Irlandię i Portugalię. Otrzymały one możliwość przedłużenia okresu liberalizacji.
Etap drugi rozpoczął się 1 stycznia 1994 r. Jeśli do końca 1997 r. nie zostanie
ustalona data trzeciego etapu to do końca 1998 r. trwać będzie etap drugi. Etap ten
ma na celu utworzenie instytucji niezbędnych do realizacji unii gospodarczej i walu-
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towej, zniesienie kontroli wymienialności walut i płatności transgranicznych. Etap ten
ma zadecydować o zakwalifikowaniu krajów członkowskich UE do uczestnictwa w
EMU. W specjalnym protokole Traktatu z Maastricht ustalono, że podstawowym warunkiem uczestnictwa krajów UE w EMU będzie konwergencja ich polityki gospodarczej, która ma być oceniona według następujących kryteriów:
1. Dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB;
2. Deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% PKB;
3. Stopa inflacji państwa uczestniczącego w unii monetarnej nie może wynosić
więcej niż 1,5% powyżej poziomu dla nie więcej niż trzech państw wykazujących najniższą inflację;
4. Średnia nominalna długookresowa stopa procentowa nie powinna być wyższa
niż 2 punkty procentowe od stopy procentowej w nie więcej niż trzech krajach o najniższym poziomie inflacji w roku poprzedzających badanie;
5. Żadne państwo nie może powodować dłużej niż przez dwa lata ostrych napięć mechanizmu kursów walutowych unii monetarnej. Winny one być relatywnie
stałe.
Etap trzeci ma za zadanie wprowadzenie wspólnej waluty. Traktat z Maastricht
nie określił jednak etapów dochodzenia do wspólnej jednostki pieniężnej. Proces dochodzenia do wspólnej waluty rozpocznie się 1 stycznia 1999 r. od nieodwołalnego
usztywnienia kursów centralnych. ECU nie będzie już oparta o koszyk walut3, lecz
samodzielną i pełnoprawną jednostką pieniężną o nazwie euro. Do 1 stycznia 2002 r.
banknoty i monety nominowane w euro muszą znaleźć się w obiegu równolegle do
walut narodowych. Przejście do trzeciego etapu EMU oznacza przekazanie przez
kraje członkowskie UE kompetencji w zakresie polityki pieniężnej niezależnemu od
rządów Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
2. Cele i zasady działania Europejskiego Banku Centralnego
Traktat z Maastricht ustalił zasady ustroju monetarnego oraz strukturę organizacyjną bankowości w EMU. W wyniku tego utworzono Europejski System Banków
Centralnych (ESBC) składający się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz
banków centralnych państw członkowskich (NBC). Podstawowym celem ESBC jest
utrzymanie stabilności cen. Nie naruszając tego celu ESBC ma wspierać ponadto
ogólną politykę gospodarczą Unii. Do głównych zadań ESBC należy:
- określanie i realizacja polityki pieniężnej w ramach unii monetarnej,
- prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do wspólnego pieniądza - euro,
- dokonywanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki kursowej,
- zarządzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi państw członkowskich unii monetarnej,
- zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania systemu rozliczeń pieniężnych oraz płatności,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kredytowych oraz stabilności
systemu finansowego.
Najważniejszym celem EBC jest stabilizacja cen. Cel ten będzie realizowany
przy pomocy takich instrumentów polityki pieniężnej jak: kształtowanie i realizacja
polityki rezerw obowiązkowych, prowadzenie operacji kredytowych i operacji otwar3) Koszyk walut - jest to zestaw wybranych walut o szczegółowo ustalonych udziałach procentowych każdej z nich. Wartość koszyka zależy

zatem od wartości tych składowych (tzw. komponentów walutowych).
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tego rynku wespół z NBC. Ponadto do zadań EBC należy:
- zarządzanie oficjalną rezerwą dewizową unii monetarnej oraz przeprowadzanie
wespół z NBC operacji zagranicznych,
- zapewnienie sprawnego przebiegu systemu płatności i rozliczeń pieniężnych
wewnątrz unii monetarnej, jak i poza nią,
- realizacja emisji euro,
- gromadzenie i przetwarzanie informacji statystycznych oraz opracowywanie
rocznych raportów dla ESBC.
Do momentu powołania EBC jego rolę pełni Europejski Instytut Walutowy (EMI).
W 1999 r. ma on zostać przekształcony w Europejski Bank Centralny (EBC), który 1
stycznia 1999 r. ma wprowadzić euro. Główny cel działania Europejskiego Banku
Centralnego, tj. stabilizację cen w ramach EMU określił Traktat z Maastricht. Traktat
nie rozstrzygnął jednak, co podkreślano już wyżej, metody osiągnięcia tego celu. W
raporcie opracowanym na początku 1997 r. Europejski Instytut Walutowy zarysował4
dwie możliwości prowadzenia polityki pieniężnej w Europie. Przyjęcie za cel pożądanego tempa wzrostu:
- podaży pieniądza lub też
- pożądanej inflacji.
Chociaż Europejski Instytut Walutowy nie przedstawił jak dotąd swych preferencji, prezes Instytutu dał wyraźnie do zrozumienia, że opowiada się za celem pierwszym dotyczącym podaży pieniądza. Oparcie się w mechanizmie walutowym Europejskiego Banku Centralnego na podaży pieniądza preferowanej przez Bundesbank
może pomóc nowemu bankowi w zbudowaniu większej wiarygodności wśród uczestników międzynarodowych rynków finansowych.
Nie oznacza to, że Europejski Bank Centralny ma być w zamyśle kopią Bundesbanku. Będzie on, podobnie jak Bundesbank, stosował "operacje repo" i "reverse
repo". Wchodzą one w skład operacji warunkowych banku centralnego.
Występują dwa rodzaje operacji warunkowych: operacje warunkowego zakupu i operacje warunkowej sprzedaży. Operacje warunkowego zakupu (ang. repurchase agreement - repo) polegają na tym, że bank centralny kupuje papiery wartościowe od banków komercyjnych, zobowiązując je do ich odkupienia po określonej
cenie i w określonym terminie.
Z merytorycznego punktu widzenia operacje warunkowego zakupu - repo są odpowiednikiem krótkoterminowych kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Wielkość kredytów, których
bank centralny może udzielić bankom komercyjnym, w wyniku przeprowadzenia operacji repo, jest równa wartości kupionych od banków papierów wartościowych. Banki
komercyjne zwracają pożyczone środki w momencie, gdy odkupują od banku centralnego sprzedane mu wcześniej papiery wartościowe. Oprocentowanie kredytów
udzielanych przez bank centralny w wyniku przeprowadzenia operacji repo stanowi
różnicę pomiędzy cenami zakupu i późniejszego odkupu papierów stanowiących
przedmiot transakcji. Okres na jaki bank centralny zwiększa płynność banków, jest
równy okresowi, na jaki dokonywana jest operacja repo.
Obok operacji warunkowego zakupu Europejski Bank Centralny będzie prowadził operacje warunkowej sprzedaży (ang. reverse repurchase agreement - reverse
repo) polegające na tym, że bank centralny będzie sprzedawać papiery wartościowe
bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie i w
4) Podaję za "The Economist Newspaper Limited", London 1997 r. Przedruk w "Życiu Gospodarczym" nr 19 z 1997 r. pod tytułem "Bank Eu-

ropy".
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określonym terminie. Z merytorycznego punktu widzenia operacje reverse repo są
odpowiednikiem oprocentowanych lokat krótkoterminowych przyjmowanych przez
bank centralny pod zastaw papierów krótkoterminowych.
3. Operacje otwartego rynku
Bez względu na obraną strategię doprowadzającą do stabilności cen, celem
operacyjnym działań Europejskiego Banku Centralnego (EBC) będą krótkoterminowe
stopy procentowe, które Bank będzie starał się kontrolować głównie poprzez operacje otwartego rynku. Operacje otwartego rynku mają miejsce wtedy, gdy bank centralny zmienia wielkość bazy monetarnej, kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku. O ile istota dwóch poprzednich metod kontroli monetarnej
banku centralnego sprowadza się do oddziaływania na wysokość mnożnika kreacji
pieniądza (m), o tyle operacje otwartego rynku pozwalają wpływać na wielkość bazy
monetarnej (B). Ponieważ podaż pieniądza jest to iloczyn bazy monetarnej i mnożnika kreacji pieniądza, operacje otwartego rynku wpływają równocześnie na rozmiary
podaży pieniądza.
Nie ma przy tym większego znaczenia, czy bank centralny dokonuje transakcji
bezpośrednio z bankami komercyjnymi, czy też z podmiotami wchodzącymi w skład
sektora pozabankowego. Jeśli sprzedaje on papiery wartościowe bezpośrednio innym bankom, ich rezerwy gotówkowe obniżają się. Podobna sytuacja występuje w
przypadku rezerw gotówkowych ludności. W każdym przypadku za pomocą transakcji papierami wartościowymi na otwartym rynku, bank centralny wpływa na zmiany
bazy monetarnej, rezerw gotówkowych banków, rozmiarów akcji kredytowej mającej
oparcie w stanie wkładów oraz podaży pieniądza. Zbieżność opinii wśród centralnych
banków Unii Europejskiej w zakresie zasadności kontroli krótkoterminowych stóp
procentowych poprzez operacje otwartego rynku pomogła Europejskiemu Instytutowi
Walutowemu w przeprowadzeniu szczegółowych opracowań takich operacji. Przykładem jest tu niedawne posunięcie Banku Anglii, który zdecydował, że od marca
1997 r. włącza do swojego zakresu działań na rynku pieniężnym także odkup rządowych papierów. Brytyjski bank centralny postanowił, że jego przyszłe zmiany merytoryczno-organizacyjne winny być zgodne z kierunkami i duchem przygotowań prowadzonych przez Europejski Instytut Walutowy bez względu na to, czy Wielka Brytania
przystąpi do unii walutowej, czy też nie.
4. Rezerwy obowiązkowe
Wśród krajów Unii Europejskiej brak jest jednomyślności odnośnie stosowania
stopy obowiązkowych rezerw obowiązkowych, jako dodatkowego instrumentu banku
centralnego wpływającego na podaż pieniądza. Stopa rezerw obowiązkowych jest to
minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów, jaką muszą utrzymywać banki
komercyjne na mocy decyzji banku centralnego. Jeśli stosowany jest wymóg rezerw
obowiązkowych, banki komercyjne mogą utrzymywać większe od rezerw obowiązkowych rezerwy gotówkowe, ale nie mogą utrzymywać mniejszych. Jeśli zasób gotówki banków spadnie poniżej wymaganego poziomu, muszą one natychmiast pożyczyć gotówkę, zazwyczaj od banku centralnego, aby przywrócić wymaganą stopę
rezerw obowiązkowych.
Jeśli bank centralny wymaga utrzymywania rezerw obowiązkowych ponad poziom, który normalnie chciałyby utrzymywać banki, wówczas te ostatnie są w stanie
dokonać kreacji mniejszej ilości wkładów i udzielić mniej kredytów, niż naprawdę
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chciałyby. Można w związku z tym powiedzieć, że stopa rezerw obowiązkowych oddziałuje na banki podobnie jak podatek, zmuszając je do utrzymywania większej części ich całkowitych aktywów w formie rezerw, a mniejszej relatywnie części - w postaci kredytów dających wysokie zyski. Stanowisko takie prezentuje Bank Anglii. Według tego Banku, stawiając bankom komercyjnym wymóg przechowywania określonej ilości nie oprocentowanych depozytów, banki centralne nakładają na ten sektor
dodatkowy podatek (choć nie jest to najlepsze rozwiązanie). Argumenty przedstawicieli Banku Anglii tylko częściowo przemawiają do prezesów banków centralnych innych krajów Unii Europejskiej. Bundesbank, który tradycyjnie stosuje minimalne rezerwy obowiązkowe, czyni to nadal choć mniej chętnie. Jednakże zgodnie z traktatem z Maastricht rezerwy obowiązkowe będą należeć do instrumentarium Europejskiego Banku Centralnego.
5. Międzynarodowy system płatności
Celem utworzenia międzynarodowego systemu płatności jest wsparcie wspólnej
waluty Unii Europejskiej. Poprzez banki centralne międzynarodowy system płatności
ma tworzyć platformę połączeń między systemami płatności poszczególnych krajów
dla obsługi masowych rozliczeń międzybankowych w walucie euro. Testowanie systemu przez Europejski Instytut Walutowy miało się rozpocząć w lipcu 1997 r. Termin
ten nie został jednak dotrzymany.
Niektóre kraje, z Niemcami i Francją na czele, uważają jednak, że państwa
członkowskie pozostające poza EMU powinny mieć ograniczony dostęp do międzynarodowego systemu płatności lub nie mieć go wcale. W przeciwnym razie polityka
monetarna Europejskiego Banku Centralnego może być narażona na poważne niebezpieczeństwo. Chodzi o możliwość udzielania jednodniowych pożyczek międzybankowych w euro przez banki centralne spoza EMU uczestnikom międzynarodowego systemu płatności. Zdaniem Banku Anglii, operującego na największym rynku finansowym Unii Europejskiej, obawy te są całkowicie nieuzasadnione. Inne banki
centralne poglądu tego nie podzielają.
Przedłużający się spór wokół międzynarodowego systemu płatności wzbudza
wątpliwości. Europejski Bank Centralny z natury rzeczy będzie się starał zachować
jak największą ostrożność. To z kolei może stać się przyczyną niepotrzebnej dyskryminacji krajów pozostających poza unią walutową. W żaden jednak sposób nie da
się ograniczyć euro do obszaru EMU. Na światowych rynkach finansowych nowa
waluta stanie się bowiem częstym przedmiotem międzynarodowych transakcji niezależnie od tego, czy dany kraj jest czy też nie członkiem EMU. Londyńskie City,
jedno z najpotężniejszych centrów finansowych świata, z wielką determinacją dąży
do tego, aby odgrywać poważną rolę na rynku euro, nawet jeśli Wielka Brytania będzie poza EMU.
Przy braku uzgodnień na temat dostępu do międzynarodowego systemu płatności, będzie on musiał być tworzony przy uwzględnieniu różnych opcji. Europejski Instytut Walutowy rozpoczął już prace nad trzema różnymi mechanizmami, spośród
których Europejski Bank Centralny będzie mógł dokonać wyboru. Ze swej strony londyńskie City stara się znaleźć alternatywne sposoby dokonywania płatności bankowych w euro w sposób łatwy i skuteczny. Problemy z utworzeniem międzynarodowego systemu płatności w ramach EMU wynikają z luki w traktacie z Maastricht, który
nie określił dokładnie wzajemnych zależności masowych rozliczeń międzybankowych
między państwami będącymi uczestnikami EMU i spoza EMU w ramach jednolitego
rynku. Jak na razie każde z państw Unii Europejskiej obstaje przy swojej wersji roz-
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wiązania tego problemu.
III. Bariery wprowadzenia EMU
Do barier utrudniających realizację EMU zalicza się w literaturze przedmiotu: bariery polityczne, bariery wynikające z mechanizmu wprowadzenia III etapu EMU, bariery wynikające ze słabości rynku pracy w krajach Unii Europejskiej (bezrobocie,
powolna migracja ludzi) oraz bariery podatkowe. Bariery te oddziaływują w dalszej
kolejności negatywnie na poziom konkurencyjności produkcji, innowacyjność wyrobów, handel zagraniczny itp.
1. Bariery polityczne
Dla wielu polityków EMU miałaby polegać na redenominacji poszczególnych
jednostek monetarnych. Według tego poglądu wprowadzenie EMU przypominałoby
przejście z systemu miar angielskich na system dziesiętny lub metryczny. W tej koncepcji proces wprowadzania EMU - aczkolwiek kosztowny i kłopotliwy - nie pociąga
za sobą żadnych fundamentalnych zmian ustroju politycznego. Opowiadając się za
unifikacją walut narodowych, czołowi ekonomiści stwierdzają także że unia monetarna winna być oparta także na uprzedniej lub jednoczesnej integracji politycznej5.
Pieniądz spełnia liczne ważne funkcje: m.in. funkcję miernika wartości jako
środka wyrażania cen. Z funkcji miernika wartości rozwinęła się funkcja pieniądza
jako środka przechowywania i przenoszenia wartości (np. w umowach ma on charakter miary wartości odroczonej) oraz środka wymiany w transakcjach. Pieniądz
pełni też rolę powszechnej jednostki rozrachunkowej.
Pogląd, że redenominacja jest podstawowym elementem procesu unifikacji walut, wywodzi się z błędnego pojmowania charakteru i względnego znaczenia funkcji
pieniądza. U podstaw nieporozumienia leży przyjęcie rozrachunkowej funkcji pieniądza za kluczową w dążeniach do wprowadzenia EMU. We wszystkich fazach procesu integracji walutowej konieczne jest określenie również tego w jaki sposób pieniądz
ma pełnić pozostałe funkcje (miary wartości odroczonej w umowach, środka płatniczego w transakcjach handlowych, środka tezauryzacji itp.). Państwo ma prawo do
ustalania miar i wag. Na obszarze własnego terytorium ma również państwo prawo
ustalania nominalnej wartości środków płatniczych emitowanych przez swój bank
centralny. Państwo nie może jednak zagwarantować rzeczywistej wartości zobowiązań banku centralnego w postaci środków płatniczych, nawet na obszarze własnego
terytorium. Państwo nie może też udzielić całkowicie pewnych gwarancji co do wartości tych środków w innej walucie. Aby uzmysłowić sobie skalę trudności, na jakie
napotka unia monetarna, wystarczy na tym tle rozpatrzeć powyższe problemy w grupie piętnastu krajów.
Zdaniem wielu znawców problematyki Unii Europejskiej nie uda się stworzyć
wspólnej waluty posiadającej wszystkie wymagane od niej funkcje, jeśli nie dojdzie
do jednoczesnego utworzenia unii politycznej. Wynika to ze słabości Traktatu z Maastricht, który nie idzie na tyle daleko w centralizacji uprawnień fiskalnych Unii Europejskiej, aby stworzyć podstawy do praktycznej integracji monetarnej. Warunkiem
unii monetarnej jest, aby kraje ją tworzące były superpaństwem federalnym, ze
wszystkimi uprawnieniami w zakresie tworzenia jednolitego pieniądza, budżetu, polityki fiskalnej itp. Rozpisanie tego warunku na bardziej szczegółowe elementy skła5) R. Dornbusch, Eurofantasy, "Foreign Affairs", 1996, vol. 75 No. 5.
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dowe oznacza, że:
- kraje członkowskie UE oddadzą ostateczną kontrolę podatków i wydatków nowemu rządowi centralnemu Unii, który sprawować będzie nad nimi fiskalne
zwierzchnictwo;
- nowy rząd centralny krajów Unii będzie miał stosowne uprawnienia i odpowiednie środki, aby zrekompensować podmiotom gospodarczym wszelkie straty poniesione w związku z koniecznością redenominacji umów gospodarczych oraz koszty
przejścia na nową walutę;
- wszystkie instrumenty polityki pieniężnej skupione zostaną w rękach Europejskiego Banku Centralnego, który będzie jedynym emitentem środków płatniczych;
- przygotowane jest przejście od wielu walut narodowych do jednego, ogólnoeuropejskiego prawnego środka płatniczego w ciągu jednego dnia, przy natychmiastowej redenominacji wszystkich cen i wartości umów, która musiałaby zakończyć się
praktycznie w ciągu kilku tygodni. Ponieważ realizacja tych warunków nie jest w
obecnej chwili możliwa, brak unii politycznej stanowi barierę dla unii monetarnej.
2. Bariery wynikające z mechanizmu wprowadzania III etapu EMU
Brak wyraźnego pojęciowego i systemowego rozróżnienia między funkcją pieniądza jako jednostki rozrachunkowej, a jego funkcjami jako środka wymiany, przekazywania wartości i środka tezauryzacji ma podstawowe znaczenie w budowie unii
monetarnej. Stanowi to jednak źródło zaledwie części praktycznych trudności na drodze do unii monetarnej. Wobec wysiłków Unii Europejskiej zmierzających do zastąpienia walut narodowych nową, jednolitą jednostką monetarną, należy wziąć pod
uwagę praktyczne trudności w pełnieniu funkcji jednostek rozrachunkowych i miar
wartości odroczonej, wobec których staną europejskie waluty, po wprowadzeniu euro. Unię monetarną udałoby się osiągnąć łatwo, gdyby wszystkie waluty narodowe
zostały zastąpione przez euro tego samego dnia. Tymczasem materiał dotyczący
tego tematu (zwany "Green Paper") przygotowany przez Komisję Europejską odrzuca wariant radykalnych zmian (big-bang), utrzymując, że wiązałoby się to z niemożliwymi do pokonania trudnościami. W zamian za to Komisja Europejska proponuje, aby etap III wprowadzenia EMU zawierał trzy kroki, które winny być zrealizowane w ciągu czterech lat.
Kroki te można scharakteryzować następująco:
- w fazie A utworzono by Europejski Bank Centralny;
- w fazie B, nastąpiłby nieodwołalny fixing6 kursów wymiany oraz wprowadzenie
euro jako pełnoprawnej waluty, co ma umożliwić prowadzenie coraz większej liczby
transakcji w nowym pieniądzu zamiast w walutach narodowych;
- w fazie C, euro stałoby się urzędowym środkiem płatniczym, a całość pozostających w obiegu pieniędzy w walutach narodowych miałaby zostać wymieniona w
okresie kilku miesięcy na nowe banknoty.
Powyższy plan zakłada więc funkcjonowanie dwuwalutowego systemu cenowego w fazie B oraz okresowy bieg dwóch środków płatniczych w fazie C. W trakcie
konwersji narodowych walut krajów kandydujących do EMU w jednolitą walutę europejską przewiduje się okres, w którym środki płatnicze tych krajów funkcjonować
mają równolegle z euro. W tej sytuacji mogłaby wystąpić niechęć do posiadania
6) Fixing jest to ustalenie ceny dobra finansowego np. kursu walutowego. Przykładowo na rynku walutowym w Amsterdamie i Rotterdamie ma

on miejsce codziennie o 13.30, a ustalony wtedy kurs walutowy jest publikowany i stanowi punkt odniesienia dla kursów stosowanych przez banki
w operacjach z klientami.
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środków gotówkowych i lokat bankowych w euro, co stanowiłoby hamulec wprowadzania unii monetarnej. Wniosek wynikający z tego sprowadza się do stwierdzenia,
że wprowadzenie unii walutowej byłoby szybsze, jeśli fazy B i C zostałyby połączone
w jedną.
Innym problemem związanym z fazą B jest przyjęte założenie, iż w fazie tej zostaną nieodwołalnie ustalone wartości walutowych kursów wymiany (fixing) aby, jak
to przyjmuje "Green Paper", ecu przestał być definiowany jako koszyk walut i stał się
pełnoprawną walutą, mającą doskonałe odpowiedniki w walutach narodowych. W
wyniku tego posunięcia oficjalne rynki narodowych walut krajów członkowskich mają
całkowicie zniknąć. Niestety założenia te budzą wątpliwości. Przede wszystkim powstaje tu pytanie, czy w fazie B euro ma być jedynie jednostką rozrachunkową, czy
też ma stać się w pełni rozwiniętym środkiem wymiany o określonej wartości w transakcjach. O małym prawdopodobieństwie tej drugiej ewentualności przesądza fakt, że
do czasu rozpoczęcia fazy C nowa waluta nie będzie mieć statusu prawnego środka
płatniczego.
3. Bariery wynikające ze słabości rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Porzuciwszy mechanizm korekt wynikający z niwelujących skutków wahań kursów walut (unia zakłada stały kurs walutowy), Unia faktycznie przenosi ciężar dostosowania się do konkurencyjności i relatywnych cen na rynek pracy (mechanizm rynku
kapitałowego jest względnie dobrze rozwiązany i nie stanowi tu bariery). Warunkiem
tego są jednak elastyczne płace w Unii wynikające z konkurencyjnego rynku pracy.
Bez elastycznych płac w Unii cały proces dostosowawczy zostałby zaburzony. Dominujące miejsce zajęłyby straty w poziomie produkcji i zatrudnienia, połączone z presją na Europejski Bank Centralny, by zdeprecjonował nowy pieniądz. Tymczasem
ogromnym kosztem utworzenia obszaru jednolitego pieniądza będzie zniknięcie nominalnych kursów wymiany (pozostaną realne kursy wymiany do walut światowych),
a więc pozbycie się podstawowego narzędzia korekty w porównaniu do sytuacji
sprzed utworzenia unii monetarnej.
Wymuszanie przejęcia dostosowawczej roli w gospodarce Unii przez europejski
rynek pracy, jest skazane na poważne ryzyko. W najsłabszych częściach kontynentu,
gdzie stosowana jest unia monetarna może wzrosnąć bezrobocie, a wraz z nim problemy socjalne oraz mogą wzmocnić się oskarżenia przeciwko unii monetarnej i integracji. Wynika stąd wniosek, że unia monetarna powinna zawierać jasno określony
pułap dopuszczalnego bezrobocia, czyli kryterium konwergencji którego dzisiaj brakuje.7 Kraje, w których strukturalne bezrobocie przekroczy, określony procent, nie
będą mogły zostać członkami unii monetarnej. Kryterium to winno spowodować, aby
kraje unijne i aspirujące do unii monetarnej podjęły działania strukturalne i makroekonomiczne, które spowodowałyby ograniczenie bezrobocia do poziomu nie zagrażającego polityce Europejskiego Banku Centralnego.
3.1 Bezrobocie
W krajach Unii Europejskiej ponad 18 milionów ludzi szuka pracy.
W Niemczech bezrobocie wynosi 4,5 mln osób, mimo że sytuacja w wielkich firmach w tym kraju się poprawiła. We Francji bezrobotnych jest 3 mln osób. Wynik
osiągnięty na rynku pracy jest wielce problematyczny. Żadne ożywienie gospodarki w
latach dziewięćdziesiątych nie doprowadziło w dziedzinie bezrobocia do odzyskania
7) Stanowisko takie prezentuje m.in. R. Dornbusch, Eurofantazy, op. cit.
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pozycji utraconej w czasie poprzedniej recesji (druga połowa lat osiemdziesiątych).
Do przyczyn tego stanu rzeczy należy zaliczyć takie elementy państwa opiekuńczego
jak: wysokie płace minimalne, ochrona liczby miejsc pracy, szczodre zasiłki chorobowe i zasiłki dla bezrobotnych. Powyższy pakiet ochrony socjalnej miał służyć biednym. Obecnie taka polityka socjalna pomaga pracującym, lecz nie biednym,
ponieważ biedni pozostają bez pracy. Z porównania problemów pracy (na podstawie materiałów OECD) w Europie Zachodniej i USA w ciągu ostatnich 25 lat wynika,
że w owym okresie nie było prawie wzrostu miejsc pracy w sektorze prywatnym w
krajach UE podczas gdy w USA wzrost ten dochodzi do 40%. Bezrobocie w Europie
Zachodniej ma cztery destrukcyjne cechy.
Pierwsza dotyczy osób pozostających długo bez pracy. W krajach UE ponad
40% bezrobotnych było bez pracy dłużej niż rok (wobec 11% w USA8). Drugą grupą,
której źle się wiedzie, są ludzie młodzi. W Hiszpanii prawie połowa osób poniżej 24
roku życia jest bez pracy. We Włoszech i Francji proporcja ta jest wyższa niż 1:4.
Tylko w Niemczech, Austrii i Danii, gdzie młodzi ludzie muszą odbywać staże, wpływają one korzystnie na stopę bezrobocia. Trzecią grupę stanowią niewykwalifikowani. Zapotrzebowanie na niewykwalifikowaną siłę roboczą spada we wszystkich bogatych krajach.
W USA, aby umożliwić ludziom powrót do pracy, utworzono nowe miejsca pracy
w usługach, obniżając jednocześnie płace najniższe. W Europie Zachodniej, gdzie
rynki pracy są nieelastyczne nie podjęto takich działań, miliony ludzi skazuje się na
bezrobocie. Czwartym niekorzystnym rozwiązaniem jest rozkład geograficzny bezrobocia. W USA występuje duża elastyczność rynku pracy, ludzie przenoszą się, aby
dostać pracę - więc bezrobocie w poszczególnych regionach ma tendencję do wyrównywania się. W krajach UE, gdzie brak jest pracy, zaś w przenoszeniu się brak
jest celu, wyrównywanie takie nie następuje. Rynek pracy staje się więc na obszarze
Unii barierą.
3.2. Migracja ludzi w krajach Unii Europejskiej
Zgodnie z Jednolitym Aktem Europejskim, przyjętym w 1985 r., każdy obywatel
Unii Europejskiej, począwszy od 1992 r., powinien mieć możliwość swobodnego podróżowania, osiedlania się i podejmowania pracy na terenie innego kraju członkowskiego. Choć zanotowano ogromny postęp w przepływie ludzi, do pełnego osiągnięcia celu jest jeszcze daleka droga. Zasada swobodnego przepływu towarów, kapitałów i usług jest obecnie w większym stopniu respektowana w UE niż wolność przemieszczania się osób. Problemy pojawiają się już w chwili przekroczenia granicy (W.
Brytania, Irlandia), gdyż niektóre państwa domagają się kontroli dokumentów tożsamości na granicy wewnątrz UE.
W liczącej 370 mln mieszkańców Unii Europejskiej tylko 5,5 mln osób (1,5%
ludności) zdecydowało się na zamieszkanie w innym niż swój kraju - co wynika z
przedstawionego w Komisji Europejskiej raportu opracowanego przez grupę ekspertów pod kierunkiem b. francuskiego ministra zdrowia, Simone Vell9. Jak stwierdza
raport struktura rynku pracy w Europie Zachodniej ulegnie w nadchodzących latach
głębokim zmianom. Główne kierunki tych zmian to starzenie się populacji, malejąca
liczba osób czynnych zawodowo oraz wzrost liczby emerytów, a co za tym idzie
znaczne zwiększenie obciążeń przypadających na jednego czynnego zawodowo
8) The Politics of unemployment. Europe hits a brick wall. "The Economist", april 5 -11 1997.
9) J. Bielecki, Tylko 1,5 procent ludności zmieniło kraj zamieszkania, "Rzeczpospolita" z 12 czerwca 1997 r.
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człowieka. Unia monetarna będzie musiała łagodzić nie tylko skutki bezrobocia, wolnego przepływu ludzi, różnic w opłatach fiskalnych przemieszczających się osób, ale
także dźwigać koszty opieki nad ludźmi starymi. W Brukseli zauważa się - podkreśla
raport, że pilnie należy dokonać reformy świadczeń socjalnych i emerytalnych we
wszystkich państwach UE. Oczywistą jest sprawą, że reformy te winny poprzedzać
wprowadzenie unii monetarnej, jednak realia na to nie wskazują.
Zdaniem S. Veil, zrobiono także niewiele, aby obywatele UE spoza danego kraju
mogli zostać zatrudnieni przez inne państwo. W okresie wysokiego bezrobocia
(10,5% zawodowo czynnych) łatwiej jest znaleźć pracę osobie wywodzącej się z danego kraju z uwagi na znajomość języka, kultury a przede wszystkim na kontakty
osobiste. Stąd ze swobód Jednolitego Rynku korzystają przede wszystkim wysokiej
klasy specjaliści, emeryci i studenci. Aby ułatwić im życie, S. Veil proponuje utworzenie jednolitej na terenie UE i dobrowolnej karty, która zaświadczyłaby, że dana osoba
jest ubezpieczona i ma środki na swoje utrzymanie. Z kolei dla emerytów problemem
jest uzyskanie w innym kraju UE świadczeń socjalnych, do których uzyskali prawo w
swojej ojczyźnie. Bogaci starsi Niemcy, Brytyjczycy czy Holendrzy stanowią obecnie
najliczniejszą grupę korzystającą ze swobód Jednolitego Rynku. Innym problemem
są wyższe opłaty fiskalne, jakie muszą przeciętnie wnosić osoby, które opuściły swój
kraj, przede wszystkim dlatego, że sprawy podatkowe są regulowane na podstawie
dwustronnych umów państw, a nie na poziomie Unii.
4. Bariery podatkowe
Kraje Unii Europejskiej zdają sobie sprawę, że bez skutecznej harmonizacji podatków w obszarze unii monetarnej nie uda się zapobiec ogromnym stratom budżetowym, i rosnącemu bezrobociu. Od czasu podpisania traktatów rzymskich w 1957 r.
w harmonizacji stawek podatkowych nie poczyniono postępu, gdyż w krajach Unii
polityka fiskalna, obok zagranicznej, jest podstawowym warunkiem utrzymania suwerenności państwa. W ostatnich czterdziestu latach Komisja Europejska wielokrotnie
podejmowała inicjatywy na rzecz harmonizacji stawek podatkowych (ostatnio w 1988
r.). Wszystkie te wysiłki zakończyły się niepowodzeniem.
Bariery podatkowe najsilniej są odczuwane w zakresie przepływu siły roboczej.
W ostatnich 15 latach przeciętna stawka opodatkowania dochodów osób fizycznych
wzrosła z 34,9% do 42%, podczas gdy opłaty fiskalne pobierane od innych czynników produkcji spadły z 45,5% do 35%. W zgodnej opinii ekspertów jest to jedna z
podstawowych przyczyn bezrobocia, szarej strefy oraz problemów ze zrównoważeniem budżetów państwa. Jest tak dlatego, ponieważ zyski od inwestycji zagranicznych w tych krajach oraz dochody z lokat bankowych nie mogą zrównoważyć strat
spowodowanych niskimi dochodami fiskalnymi. Trudności z harmonizacją podatków
związane są ze zróżnicowaną strukturą gospodarek, budżetów państwa oraz systemów ubezpieczeń społecznych. W 1996 r. dochody z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne wynosiły w Danii 50,4% PKB, w Szwecji 39,9%, w Niemczech tylko 23,3%, a w Hiszpanii 22,4%. Jednocześnie wartość samych składek
ubezpieczeniowych wyniosła w Danii 1,7%, tj. osiem razy mniej niż przeciętnie w Unii
Europejskiej i prawie dziesięć razy mniej niż w Niemczech. Niestety kryteria konwergencji z Maastricht nie ustosunkowały się do problemu harmonizacji podatków.
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IV. Nowe postanowienia w sprawie realizacji EMU

Szeroka międzynarodowa dyskusja nad niektórymi potencjalnymi mankamentami funkcjonowania przyszłej unii monetarnej doprowadziła do podjęcia przez Radę
Europy kilku ważnych decyzji.
1. Istota i geneza paktu stabilizacyjnego EMU z Dublina
W grudniu 1996 r. w Dublinie przyjęty został pakt stabilizacji i rozwoju, stanowiący spis warunków, które winny być spełnione, aby można było utworzyć unię gospodarczą i walutową EMU. Istota sprowadza się do zdyscyplinowania rządów w zakresie utrzymania poziomu deficytu sektora publicznego poniżej 3% wartości produktu
krajowego brutto (PKB). W myśl postanowień paktu każde przekroczenie przez jakiś
kraj poziomu deficytu budżetowego zobowiązuje Komisję Europejską do opracowania raportu w sprawie sytuacji gospodarczej kraju, który przekroczył poziom deficytu.
Wymaga się, aby raport ten został zaopiniowany (w ciągu dwóch tygodni) przez Komitet Gospodarczo-Finansowy Unii Europejskiej (złożony z ministrów finansów i prezesów banków centralnych krajów Unii) i zawierał zalecenia dla Rady Unii Europejskiej. Jeśli wystąpi spadek PKB w danym kraju o 2% lub więcej, uznaje się to za okoliczność, nie pociągającą za sobą konieczności nałożenia sankcji.
Przyjęcie paktu jest logiczną konsekwencją niespójnej konstrukcji Traktatu z
Maastricht. Polega ona na tym, że o ile polityka pieniężna stanowiąca podstawę unii
monetarnej przejęta zostanie z gestii poszczególnych rządów w ręce instytucji ponadnarodowej, to polityka przeciwdziałania recesji lub stosowania zbyt ekspansywnej
polityki fiskalnej zwiększającej wydatki budżetowe w poszczególnych krajach będzie
możliwa tylko za pomocą narzędzi polityki fiskalnej, które pozostają nadal w gestii
narodowej. Stąd niezbędne są narzędzia uruchamiane przez Unię wpływające na
poziom deficytu budżetowego w poszczególnych krajach uczestniczących w unii monetarnej. Zachwianie równowagi fiskalnej zwiększyłoby inflację osłabiając tym samym
pozycję wspólnej waluty, stanowiącej podstawę EMU. Stąd wprowadzono ograniczenia na politykę fiskalną poszczególnych krajów w postaci paktu stabilizacyjnego, dyscyplinującego tę politykę w postaci określonych sankcji.
Pakt ten stanowi dalej, że jeżeli w danym kraju, w roku poprzednim wystąpił
spadek poniżej 0,75% PKB, to sankcje nałożone zostaną automatycznie. Jeśli zaś
spadek ten znajdzie się w przedziale 0,75-2,0% dany kraj może, powołując się na
"okoliczności nadzwyczajne" udowodnić, że to one właśnie spowodowały zwiększenie deficytu ponad dozwolony poziom. Decyzje w tym zakresie (akceptacja wyjaśnień
i "okoliczności łagodzących") podejmuje Rada UE. W przypadku faktycznego wystąpienia "wyjątkowych okoliczności" Rada przedstawia danemu krajowi zalecenia zmierzające do zmniejszenia deficytu budżetowego. Działania takie mają być podjęte w
ciągu czterech miesięcy, natomiast poziom deficytu ma być sprowadzony do akceptowalnego poziomu (jeśli "wyjątkowe okoliczności" nie będą trwały nadal) w ciągu
następnego roku.
W przypadku gdy zmniejszenie deficytu nie nastąpi, lub gdy rząd nie podejmie
działań w tym kierunku, kompetentne organy UE zażądają złożenia nie oprocentowanego depozytu w formie kaucji w ciągu 10 miesięcy po stwierdzeniu przekroczenia
deficytu. Jeśli deficyt pozostanie w dalszym ciągu zbyt wysoki, depozyt przekształci
się po 2 latach w grzywnę. Wysokość grzywny (depozytu) wyniesie 0,2% PKB plus
0,1% za każdy punkt procentowy deficytu powyżej pułapu 3% PKB, maksymalnie
jednak - 0,5% PKB.
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2. Rezolucje Rady Europejskiej na temat stabilności, wzrostu
i zatrudnienia podpisana w Amsterdamie

W dniach 16 i 17 czerwca 1997 r. w Amsterdamie Rada Europy przyjęła Rezolucję dotyczącą wprowadzenia w życie Paktu stabilności i wzrostu z Dublina.
Oddzielna rezolucja zobowiązuje kraje członkowskie do redukcji bezrobocia jako jednego z czołowych zadań stojących przez Unią Europejską. Przywódcy państw i rządów zgromadzeni w Amsterdamie zwrócili się do wszystkich państw członkowskich o
wprowadzenie w życie Paktu stabilności i wzrostu, zgodnych ściśle z ustaleniami.
Rezolucja określiła też zasady, którymi powinny kierować się państwa członkowskie i
instytucje Unii dla wcielenia tego Paktu w życie. Wśród istotniejszych wytycznych dla
krajów członkowskich należy wymienić obowiązek przestrzegania dyscypliny budżetowej. określonej w ich programach stabilizacji lub konwergencji i podejmowania
środków korygujących niezbędnych dla realizacji celów tych programów. Korekta budżetu powinna być zakończona nie później niż w ciągu jednego roku od momentu
ustalenia nadmiernego deficytu, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności.
Na tym samym posiedzeniu Rada Europy przyjęła Rezolucję dotyczącą wzrostu i zatrudnienia. Rada Europy podkreśla, że wzrost zatrudnienia należy do problemów najważniejszych dla Unii. Unia gospodarczo-walutowa oraz Pakt stabilności i
wzrostu powinny przyczynić się do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego,
obniżenia stóp procentowych, nieinflacyjnego wzrostu i tym samym tworzyć nowe
miejsca pracy. Dla realizacji tych celów potrzebny jest rozwój wykwalifikowanej siły
roboczej. Rada Europy zaapelowała do wszystkich podmiotów ekonomicznych i instytucji społecznych, w tym władz szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, o
właściwą realizację polityki socjalnej i zatrudnienia, zgodnie z ich kompetencjami.
Dla realizacji tej polityki przygotowane zostaną odpowiednie wytyczne. Większy
nacisk położony zostanie na poprawę konkurencyjności europejskich firm, co jest
warunkiem kontynuacji wzrostu i zatrudnienia, a w efekcie także większej ilości
miejsc pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na efektywność funkcjonowania rynku produktów i siły roboczej, innowacje technologiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak też na programy szkolenia i przekwalifikowania siły roboczej. Systemy podatkowe i ochrona socjalna powinny być bardziej przyjazne dla polityki zatrudnienia.
Rada została zobowiązana do uwzględnienia wieloletnich programów zatrudnienia,
zgodnie z procedurą przyjętą na szczycie w Essen, w formułowaniu tych wytycznych.
Dla ich realizacji Rada może podjąć odpowiednie rekomendacje wobec państw
członkowskich.
Ważną rolę w tworzeniu miejsc pracy ma Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Rada Europy zwróciła się do EBI o podjęcie
kroków w celu rozwoju projektów inwestycyjnych, które służyłyby temu celowi. W
szczególności preferowane powinny być projekty służące finansowaniu przedsięwzięć dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym projektów wysokiego ryzyka,
projektów w sferze edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, sieci infrastrukturalnych,
na które potrzebne są długookresowe pożyczki.
3. Rezolucja Rady Europejskiej z Madrytu dotycząca ustanowienia mechanizmów kursów wymiennych w trzecim etapie EMU
Dla polityki kursowej Unii najważniejsze postanowienia przyniósł szczyt Rady
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Europejskiej w Madrycie w grudniu 1995 r.10. Wraz z wejściem w życie z dniem 1
stycznia 1999 r. unii gospodarczej i walutowej utworzony zostanie nowy mechanizm
kursów walutowych - ERM II (Exchange Rate Mechanism). Procedury w tej sprawie
zostaną określone w porozumieniu między Europejskim Bankiem Centralnym i narodowymi bankami krajów UE, pozostających poza strefą euro. ERM powiąże waluty
państw członkowskich pozostających poza unią monetarną. Euro będzie centralnym
elementem nowego mechanizmu. Z uwagi na fakt, że warunkiem stabilności systemu
monetarnego będzie trwała zbieżność podstawowych wskaźników ekonomicznych,
państwa członkowskie EMU będą prowadzić odpowiednią politykę pieniężną ukierunkowaną na zapewnienie stabilności cen oraz dopasowanej do nich polityki fiskalnej i strukturalnej.
Dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, wysokiej stopy wzrostu
i zatrudnienia, niezbędne jest współdziałanie wszystkich państw członkowskich UE,
w tym unikanie nadmiernych fluktuacji kursowych w krajach pozostających poza
strefą euro. Zgodnie z Artykułem 109 m Traktatu o Unii Europejskiej państwa Unii
mają obowiązek traktować swą politykę kursową jako obszar wspólnej troski. Dlatego
też przewiduje się zorganizowanie nadzoru Rady UE nad polityką makroekonomiczną wszystkich państw członkowskich. Celem ERM jest umożliwienie krajom, pozostającym poza strefą euro, udziału w systemie nastawionym na osiągnięcie stabilności makroekonomicznej i konwergencji. W efekcie, mechanizm kursów wymiennych winien sprzyjać unii monetarnej. ERM II będzie więc warunkiem dla prowadzenia przez te kraje zbieżnej polityki gospodarczej z krajami uczestniczącymi w euro.
Mechanizm ten może ułatwić krajom spoza strefy euro, w przypadku zmiany kursu
waluty, podjęcie skoordynowanej z krajami unii monetarnej interwencji.
ERM będzie oparty na kursach centralnych wobec euro. Poziom standardowego
pasma odchyleń będzie dość szeroki i wynosić będzie: +/-15%. Jednocześnie dozwolona będzie znaczna elastyczność w prowadzeniu polityki ekonomicznej. Dla
każdego kraju członkowskiego pozostającego poza unią monetarną zostanie ustalony kurs centralny wobec euro. Interwencja w ramach standardowego pasma odchyleń będzie automatyczna i nieograniczona, przy zapewnieniu jedynie krótkookresowego finansowania. Jednakże Europejski Bank Centralny i banki centralne innych
krajów mogą zawiesić interwencję, jeśliby miałaby być ona sprzeczna z podstawowymi celami mechanizmu.
W indywidualnych przypadkach mogą być ustalone, na prośbę państwa członkowskiego spoza sfery euro, pasma odchyleń kursów węższe od standardowego poziomu wahań. Decyzje takie będą podejmowane wspólnie przez ministrów krajów
strefy euro, Europejski Bank Centralny oraz szefa banku centralnego zainteresowanego kraju, we współpracy z Komisją Europejską i po konsultacjach z Komitetem
Ekonomicznym i Finansowym. Ministrowie i szefowie banków centralnych krajów,
które nie przystąpiły do mechanizmu kursów wymiennych będą mogli uczestniczyć w
tej procedurze, ale bez prawa głosu.
4. Warianty ewolucji EMU w świetle paktu stabilizacyjnego i rezolucji Rady
Europy z Amsterdamu oraz kryteriów konwergencji z Maastricht
Przyszłość EMU, w wyniku ostatnich wydarzeń politycznych i gospodarczych w
niektórych krajach UE, uległa znacznej komplikacji. Negatywną rolę odegrały tu po10) Materiały z posiedzeń Rady Europejskiej, Seminarium Instytutu Europejskiego w Łodzi w dniach 10-11 kwietnia 1997 r. pt. "Unia Ekono-

miczna i Monetarna oraz kryteria konwergencji".
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sunięcia, w kluczowych dla sukcesu unii monetarnej krajach, tj. w Niemczech i Francji. Jacques Chirac rozwiązał parlament i zarządził nowe wybory w nadziei, że uzyska poparcie dla bolesnych reform koniecznych dla spełnienia przez Francję warunków umożliwiających jej wejście do EMU. Druzgocące zwycięstwo lewicy przekreśliło
te plany. Nowy rząd premiera Jospina zapowiedział zwrot w polityce gospodarczej
Unii w kierunku keynesowskiej metody stymulacji wzrostu i zatrudnienia przy pomocy
ekspansji fiskalnej, co jest faktycznym zaprzeczeniem paktu stabilizacyjnego. Francuskie warunki dla EMU są następujące11:
- ustalenie kursu euro na poziomie niedowartościowanym względem innych walut światowych celem wsparcia eksportu i wzrostu zatrudnienia;
- utworzenie w EMU superrządu gospodarczego, koordynującego politykę gospodarczą dla zwiększenia dynamiki ekonomicznej i zmniejszenia bezrobocia;
- bezwarunkowe włączenie do EMU krajów południa Europy (Włochy, Hiszpania,
Portugalia) od momentu startu, co podważa kryteria konwergencji z Maastricht;
- podporządkowanie polityki konsolidacji fiskalnej i monetarnej EMU nadrzędnym celom wzrostu i zatrudnienia.
Jeśli uznać, że wymogi paktu stabilizacyjnego są w zakresie deficytu budżetowego (poniżej 3% PKB) zbyt sztywne, zwłaszcza w obecnej fazie powolnego wychodzenia z recesji i wysokiego bezrobocia, to istota problemu dotyczy wyboru założeń
polityki gospodarczej, w których ma funkcjonować unia monetarna, a nie poszczególnych kryteriów konwergencji. Problem więc sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy polityka gospodarcza EMU ma być oparta na keynesowskich metodach
sterowania popytem (wzrostem) i jego pobudzania poprzez wydatki rządowe, czy też
należy pobudzać wzrost i zatrudnienie przy pomocy instrumentów ekonomii podaży
w postaci liberalizacji i deregulacji gospodarki, polepszania warunków konkurencji
itp.?
Z kolei w Niemczech kanclerz H. Kohl usiłował zapewnić zmniejszenie luki budżetowej do poziomu 2,9% przez tzw. kreatywną buchalterię finansową przy pomocy
rewaluacji wartości rezerw złota i dewiz banku centralnego (papierowe przeliczenia
dałyby około 24 mld USD przychodu). Operacja ta wywołała negatywną reakcję Bundesbanku, opinii publicznej i sił politycznych. Zmusiło to rząd RFN do rezygnacji z
propozycji i naraziło na szwank reputację Niemiec jako strażnika jakości osiągania
kryteriów konwergencji z Maastricht i jego zdolność do dyscyplinowania w tym zakresie innych kandydatów do unii monetarnej. W rezultacie wydarzenia polityczne na osi
Paryż-Bonn stanowiącej podstawę integracji Europy, stwarzają niepewność co do
przyszłości unii gospodarczo-walutowej.
Wynik wyborów francuskich zainspirował inne partie socjaldemokratyczne i ich
koalicjantów do prób podważenia istoty paktu stabilizacji. Już obecnie wybory francuskie podbudowały przekonanie przedstawicieli lewicy w Europie Zachodniej, że tworzenie nowych miejsc pracy, a nie wzrost konkurencyjności lub unia monetarna powinny stanowić priorytet polityki rządów. Wzmocniło to opory w Szwecji, która obok
Danii i Wielkiej Brytanii chce opóźnić decyzję przyłączenia się do EMU. Niemieccy
socjaldemokraci zażądali przyspieszenia wyborów z uwagi na powolne wychodzenie
gospodarki z recesji i zwiększającego się bezrobocia. Sytuację komplikuje fakt, że za
superrządem w ramach EMU obok Francji opowiedzieli się także lewicowi deputowani w Parlamencie Europejskim. Wzrasta także społeczna niechęć do tworzenia unii
monetarnej z uwagi na rosnące koszty procesu przygotowawczego do EMU. Chcąc
sprostać kryteriom układu z Maastricht, rządy państw aspirujących do EMU zastoso11) Źródło: Lionel Jospin réaffirme ses conditions pour le passage a l'euro, "Le Monde" z 7.06.1997.
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wały ograniczenia fiskalne, które prowadzą do spowolnienia wzrostu ekonomicznego,
wzrostu bezrobocia i ograniczenia europejskiej wizji państwa opiekuńczego.
W obliczu niepewności co do dalszych losów EMU, bierze się pod uwagę różne
warianty ewolucji europejskiego systemu walutowego12:
1. Odłożenie powstania EMU na okres od 18 miesięcy do 2 lat bez niekorzystnych konsekwencji, z uwagi na potrzebę zharmonizowania cyklu koniunkturalnego w
Europie, pozwalającego na łatwiejsze spełnienie kryteriów konwergencji. Uważa się
dość powszechnie, że pułap deficytu budżetowego powinien odnosić się do całego
cyklu koniunkturalnego, a nie do poszczególnych okresów rocznych. Należy także
przykładać odpowiednią uwagę do stopy inflacji.
2. Porzucenie koncepcji utworzenia unii monetarnej z uwagi na:
- niemożliwość sprawnej koordynacji tego procesu,
- poważne różnice merytoryczne co do sposobu utworzenia unii monetarnej,
- zróżnicowane interesy polityczno-wojskowe odnośnie przywództwa politycznego w unii monetarnej (rozbicie osi Paryż-Berlin),
- spadek zainteresowania rynków pieniężnych, banków komercyjnych, kół przemysłowych i społeczeństwa procesem przygotowań do niej,
- odrzucenie EMU w referendum lub głosowaniu przez społeczeństwa wybranych krajów (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) Unii Europejskiej.
3. Wprowadzenie EMU z udziałem niemal wszystkich państw UE w oparciu o
złagodzoną ocenę stopnia uzyskania poziomu kryteriów konwergencji i w konsekwencji słabego euro względem marki niemieckiej. Wynika to ze znacznego osłabienia paktu stabilizacyjnego, z uwagi na naciski m.in. rządu francuskiego i szwedzkiego. w kierunku podporządkowania rygoryzmu paktu wymogom polityki wzrostu i zatrudnienia kosztem jego funkcji dyscyplinującej politykę fiskalną.
4. Wprowadzenie silnego euro w rezultacie zastosowania przez Europejski Bank
Centralny restrykcyjnej polityki pieniężnej rekompensującej brak dyscypliny w polityce fiskalnej w krajach Unii Europejskiej. Może doprowadzić to do wzrostu stóp procentowych z negatywnymi następstwami dla inwestycji i wzrostu gospodarczego.
Mieszanka mało zdyscyplinowanej polityki fiskalnej i nadmiernie wymagającej polityki
pieniężnej może spowodować wzrost zamiast spadku kursu euro. Wpłynie to na
osłabienie eksportu i zmniejszenie zatrudnienia. Skazać to może EBC na kryzys.
5. Możliwość doprowadzenia do załamania EMU. Wynikać to może z kombinacji
silnego euro i stagnacji gospodarczej z uwagi na niski poziom konkurencyjności wyrobów Unii. Może to doprowadzić do dysproporcji strukturalnych, wymagających
znacznych transferów zasobów z bogatych krajów północnej Europy do biedniejszych krajów południa. Ponieważ spełnienie tych postulatów jest mało prawdopodobne, funkcjonowanie EMU może się zakończyć.
Z przeglądu wariantów ewolucji systemu monetarnego w Europie wynika, że jeśli sprzeczności w podejściu Francji i Niemiec do polityki gospodarczej i strategii pobudzania wzrostu w Unii zostaną w jakiś sposób załagodzone, to jednak nie wróżą
one, że proces wdrażania EMU będzie łatwy i bezkonfliktowy. Niejasne jest także,
czy unia monetarna, która zapewne (z uwagi na motywy polityczne) zostanie wcześniej czy później powołana do życia, stanie się sukcesem. Z kolei w raporcie przygotowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy13 prognozuje się, że skutki
wprowadzenia euro przyniosą w zasadzie niewielkie zmiany. Wprowadzenie nowej
12) W. Münchau, Delay worries give way to other concerns, "Fianancial Times" z 3 czerwca 1997 r.
13) Na podstawie: Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego przedstawiony w "Rzeczpospolitej" pt. Wyższy wzrost przy niższej infla-

cji, z dnia 18 września 1997 r.
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waluty winno być powiązane z reformami strukturalnymi. Jeśli tak się nie stanie, to
niekorzystne skutki wprowadzenia euro będą odczuwalne nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w wielu innych krajach. MFW przygotował dwa scenariusze wprowadzenia
euro, optymistyczny i pesymistyczny. W pierwszym z nich produkcja wzrośnie rocznie o 3% w średnim okresie. Deficyt budżetowy wyniesie 2% PKB, czyli będzie niższy, niż planowano w prognozach do 2003 r. W tej sytuacji będzie możliwe zmniejszenie obciążeń podatkowych, a wydatki budżetu zmniejszą się o 1 punkt procentowy. W tym scenariuszu wygrywają wszyscy: Unia, państwa, gospodarstwa domowe.
Drugi scenariusz jest pesymistyczny. Trudności na rynku pracy spowodują spadek PKB o 2,5 procent większy niż prognozowano. Deficyt budżetowy będzie o 1,25
punktu procentowego wyższy niż we wcześniejszych prognozach. Efektem byłby
również wzrost bezrobocia, spadek inwestycji, wzrost zadłużenia i spadek kondycji
gospodarstw domowych oraz optymizmu konsumentów. Zmniejszeniu natomiast
uległby deficyt w handlu zagranicznym. Cała Unia Europejska stałaby się wówczas
znacznie bardziej podatna na wszelkiego rodzaju wpływy zewnętrzne, np. kryzys
energetyczny itp. Z podsumowania obydwu wariantów MFW wprowadzania unii monetarnej wynika, że kraje UE powinny być zainteresowane w usunięciu strukturalnych
barier wzrostu, zdynamizowaniu niskiego poziomu popytu wewnętrznego oraz podniesieniu poziom konkurencyjności produkcji. Należy dodać, że są to zadania ważne,
ale nie można ich zrealizować szybko.
V. EMU a potencjalne członkostwo Polski i innych krajów CEFTA w UE
1. Cele i znaczenie działalności CEFTA w procesie integracji z Unią Europejską
Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu jest porozumieniem przejściowym, mającym na celu utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami, Słowacją i Słowenią. Jest to jedna z najczęściej spotykanych instytucjonalno-organizacyjnych form ugrupowań integracyjnych, które z reguły towarzyszą
procesom międzynarodowej integracji gospodarczej. Prointegracyjna polityka państw
zmierzających do integracji polega w pierwszej fazie na likwidacji ceł, ograniczeń ilościowych, administracyjnych, we wzajemnym handlu między krajami, liberalizacji
przepływu czynników produkcji, jest realizowana w instytucjonalnych ramach ugrupowania integracyjnego, którego zadaniem jest ułatwienie procesów integracyjnych.
Taką formą ugrupowania integracyjnego jest strefa wolnego handlu.
Strefa wolnego handlu, która ma być utworzona pomiędzy Polską, Węgrami,
Czechami, Słowacją, Słowenią i Rumunią, jest regulowana przez postanowienia
CEFTA i GATT (Układ Ogólny w Sprawie Taryf i Handlu). Umowę powołującą do życia CEFTA podpisano w 1992 r. CEFTA rozszerzyła się podmiotowo (z dniem 1
stycznia 1996 r. członkiem CEFTA stała się Słowenia, a z dniem 1 lipca 1997 r. Rumunia). Umowa CEFTA przyczynia się do intensyfikacji wymiany handlowej krajów
członkowskich oraz stwarza warunki do stopniowego przygotowania krajów Europy
środkowej do członkostwa w Unii. Umowa CEFTA wyprzedza czasowo harmonogram redukcji ceł obowiązujących w układach stowarzyszeniowych tych państw ze
Wspólnotami Europejskimi. Daje to szansę na stworzenie systemu współpracy gospodarczej o znacznym stopniu integracji. Liberalizacja handlu pomiędzy krajami
CEFTA podnosi konkurencyjność ich towarów na rynkach europejskich. Państwa
CEFTA dostosowują swoje przepisy prawne do standardów europejskich. Ma to
szczególne znaczenie, gdy chodzi o reguły skutecznej konkurencji, postępowanie
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antydopingowe czy rynek zamówień rządowych. Harmonizacja innych dziedzin wymaga dłuższego okresu dostosowawczego.
Proces dochodzenia do wolnego handlu w Europie Środkowej ma istotne znaczenie dla rozwoju tych państw w przyszłości. Myśląc o perspektywach rozwoju
współpracy w ramach CEFTA oraz o integracji z Unią Europejską, można przedstawić cztery formy integracji regionalnej w Europie Środkowej:
I - ustanowienie strefy wolnego handlu poprzez wzajemne zniesienie ceł importowych;
II - utworzenie unii celnej poprzez ustanowienie wspólnych taryf celnych importowych w stosunku do państw nie należących do CEFTA;
III - swobodny przepływ wszystkich czynników produkcji między państwami należącymi do CEFTA;
IV - unifikacja polityki fiskalnej, monetarnej i społeczno-ekonomicznej poprzez
udział w EMU.
Członkostwo w Unii Europejskiej jest głównym celem państw Europy Środkowej,
które tworząc CEFTA traktują ją jako etap na drodze do pełnej integracji z Europą
Zachodnią. Obecnie kraje Europy Środkowej zaangażowane są w trzy pierwsze formy integracji regionalnej. Pełna realizacja formy ostatniej będzie możliwa dopiero po
uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej. Aby ten cel osiągnąć w horyzoncie czasowym dziesięciu lat, kraje CEFTA już obecnie powinny podejmować działania
umożliwiające unifikację ich polityki fiskalnej i monetarnej w przyszłości.
2. Dostosowanie polityki w zakresie inflacji i stopy procentowej
W ujęciu założeń teorii ogólnej równowagi gospodarczej inflacja jest traktowana
bądź jako wynik szybkiego wzrostu zagregowanego popytu14 przy stałym poziomie
zagregowanej podaży, albo jako wynik tzw. szoków podażowych, polegających na
obniżeniu zagregowanej podaży w okresach stałego popytu. Inflacja może być również wywołana obniżeniem poziomu zagregowanej podaży, który pociąga za sobą
jednoczesny spadek dochodu narodowego. Taki szok podażowy może być wynikiem
wzrostu kosztów produkcji, spowodowany wysokim wzrostem cen surowców i nośników energii, wzrostem płac oraz podatków. Prawie wszystkie z wymienionych czynników mają wpływ na tendencje inflacyjne w gospodarkach okresu przejściowego
(kraje CEFTA).
Tacy autorzy jak R. Dornbusch i S. Fischer utrzymują15, że umiarkowany zakres
inflacji (moderate inflation) w okresie przejściowym z socjalizmu do kapitalizmu jest
pożądany. Wiąże się to z koniecznością uruchomienia w gospodarce okresu przejściowego mechanizmu cen relatywnych, które stymulują przemiany strukturalne.
Zgodnie z tą linią rozumowania inny znawca problemu np. S. Gomułka uważa, że
rozsądnym celem polityki antyinflacyjnej w obecnej fazie przemian gospodarczych
byłoby obniżenie inflacji do poziomu poniżej 10%, a w procesie przygotowań do integracji z Unią Europejską Polska powinna założyć jej obniżkę do około 3% w skali
rocznej.16
14) Zagregowany popyt (aggregate demand) jest to suma wielkości planowanych: konsumpcji, inwestycji, zakupów rządowych plus eksport

netto dóbr i usług (saldo podstawowych obrotów bieżących). Z kolei zagregowana podaż (aggregate supply) jest to całkowita ilość dóbr (i usług)
dostarczonych na rynek przez wytwórców przy danym poziomie cen.
15) R. Dornbusch, S. Fiszer, Moderate Inflation, NBER Working Paper 1991, nr 3896, Cambridge, Massachustetts.
16) S. Gomułka, The IMF - Supported Programs of Polands and Russia 1990-1994, "Journal of Comparative Economics" 1995, vol. 20, s. 316-
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Jednym z zasadniczych zadań polityki stabilizacyjnej okresu przejściowego powinno być konsekwentne obniżanie miesięcznej stopy inflacji do wstępnie przyjętego
poziomu. Wydaje się, że logiczne byłoby przyjęcie docelowej stopy inflacji spójnej z
wymogami mechanizmu dostosowawczego ujętego w programie przystąpienia do
UE.
Spójny z tym zadaniem winien być w miarę restryktywny kierunek polityki fiskalnej, a także długookresowy, rozsądnie rygorystyczny kierunek polityki pieniężnej.
Takie długofalowe zamierzenia przekazane społeczeństwu byłyby wielce przydatne
do zwalczania przejawów chronicznej inflacji, której dalsze zakorzenienie stanowiłoby
zagrożenie dla programu stabilizacji gospodarczej okresu przejściowego.
Założenia konwergencji monetarnej Traktatu z Maastricht dotyczące inflacji, są
obecnie nierealne dla krajów CEFTA i niepożądane w okresie silnych przemian
strukturalnych. Poziom inflacji w Polsce i innych krajach CEFTA jest nadal wysoki17 i
odbiega od przeciętnego w UE, a tym bardziej od poziomu w krajach pod tym względem najlepszych. Aby spełnić kryterium konwergencji, wysokość inflacji powinna wynieść obecnie mniej niż 2,6% rocznie. Przyjmuje się, że ten warunek Polska będzie w
stanie spełnić w 2006 r.,18 a pozostałe kraje CEFTA aspirujące do członkostwa w Unii
(Czechy, Węgry, Słowenia) o dwa lata wcześniej. Docelowy poziom inflacji powinien
być określony w programie przygotowań do przyjęcia do Unii Europejskiej. Stworzyłoby to szansę prowadzenia konsekwentnej i wiarygodnej polityki stabilizacyjnej w
okresie przejściowym.
Przed krajami CEFTA aspirującymi do Unii Europejskiej leży perspektywa odpowiedzi na pytanie, czy będą one chciały znaleźć się w unii monetarnej i ewentualnie kiedy. Pomimo trudności jakie utworzenie unii monetarnej może w krótkim okresie
nastręczać krajom starającym się o członkostwo w Unii Europejskiej, sukces tego
przedsięwzięcia leży nie tylko w interesie dotychczasowych członków Unii, lecz także
w interesie krajów aspirujących z grupy CEFTA, do których należy także i Polska.
Kraje te winny dołączyć do EMU w ciągu około 10 lat od daty jej utworzenia. Można
wskazać na poważne powody merytoryczne za przyjęciem powyższej strategii postępowania. Zakładając optymistyczny scenariusz tworzenia unii monetarnej, pełne
wypełnienie kryteriów z Maastricht przez kraje CEFTA daje tym krajom możliwość
osiągnięcia stabilizacji i wiarygodności gospodarczej oraz bezpieczeństwa. Starania
o wypełnienie kryteriów z Maastricht winny być de facto czynione niezależnie od
przyłączenia się krajów CEFTA do unii monetarnej. Osiągnięte na tej drodze efekty
stabilizacyjne byłyby wartościowe nawet wtedy, gdyby realizacja projektu unii monetarnej, albo wchodzenie tej grupy krajów do UE napotkały na trudności i zostały przesunięte w czasie.
W warunkach konkurencyjnego rynku pieniężnego stopa procentowa jest miernikiem zmian relacji popytu na pieniądz do poziomu jego podaży. Rosnący popyt na
pieniądz jest zwykle wynikiem przyspieszonego wzrostu PKB, zwłaszcza inwestycji i
konsumpcji oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. Czynniki te prowadzą do
wzrostu stóp procentowych. Poziom stopy procentowej przy wchodzeniu do unii monetarnej powiązano ze stopą inflacji. Państwa CEFTA nie spełniają też kryterium do346.
17) W końcu 1996 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił (do analogicznego okresu roku poprzedniego): w Cze-

chach - 8,6% z tendencją rosnącą; w II kw 1997 r. wynosił on 10,3%, na Węgrzech - 20,3% w Polsce - 19,1%, w Słowenii - 12,6%. Podano na
podstawie: CESTAT, Statistical Bulletin 1996/4, Warszawa 1997 r.
18) G. Kołodko, M. Nuti, Polska alternatywa, Poltekst, Warszawa 1997 r. s. 117 i następne.
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tyczącego stopy procentowej, która powinna kształtować się na poziomie około 9%.
W Polsce długookresowa stopa procentowa wynosiła w 1996 r - 22%, na Węgrzech 23% zaś w Czechach ma ona tendencję rosnącą i w sierpniu 1997 r. osiągnęła poziom - 13%.19 Przewiduje się, że warunek konwergencji dotyczący stopy procentowej
kraje CEFTA osiągną w latach 2007-2008.

3. Dostosowanie polityki fiskalnej
Dwa kryteria z Maastricht, tj. kryterium dopuszczalnego długu publicznego (nie
może przekroczyć 60% PKB) oraz dopuszczalnego deficytu budżetowego (nie może
przekroczyć 3% PKB) dotyczą polityki fiskalnej. Zasadniczym problemem polityki fiskalnej jest utrzymanie deficytów budżetowych na możliwie niskim poziomie oraz na
sfinansowanie go w sposób nie wzmagający inflacji. Sformułowanie kryterium dopuszczalnego deficytu w Traktacie z Maastricht idzie w tym właśnie kierunku. Ważne
jest także zwrócenie uwagi na powiązanie deficytu budżetowego z przebiegiem cyklu
koniunkturalnego20. Trzyprocentowy deficyt powinien odnosić się do najmniej korzystnego punktu cyklu (punkt dolny cyklu), natomiast przy bardziej korzystnej koniunkturze deficyt powinien być mniejszy. Taka polityka budżetowa może uchronić
potencjalnego członka EMU przed potencjalnymi sankcjami.
Mimo wielkich trudności wśród większości krajów Unii Europejskiej występuje
tendencja do obniżania deficytu budżetowego i coraz więcej państw zbliża się do
granicy 3% PKB, choć w 1996 r. tylko 5 państw miało deficyt poniżej tej granicy. Problemy z deficytem budżetowym występują w prawie wszystkich krajach CEFTA.
Najmniejszy jest jednak on w Czechach. W latach 1994 i 1995 wystąpiła nadwyżka
(odpowiednio 0.9% i 0,5% PKB). W 1996 r. pojawił się już jednak deficyt wynoszący
0,1% PKB. Na Słowacji deficyt budżetowy w 1994 r. osiągnął poziom 5,2% PKB, w
1995 r. - 1,6% PKB, natomiast w 1996 r. kształtował się na poziomie 4,4% PKB.
Największe problemy z deficytem budżetowym mają Węgry. W 1993 r. wyniósł on
10% PKB, w 1994 r. - 7,4% PKB, w 1995 r. spadł do 5,5% PKB. Polska na tym tle
wykazuje spadkowe tendencje. W 1992 r. poziom deficytu budżetowego wynosił 6%
PKB, a w 1996 r. - 2,5 PKB%. W Słowenii brak jest większych problemów z deficytem budżetowym. W 1994 r. wyniósł on 0,2%, zaś w 1995 r. wystąpiła nadwyżka
(+0,8% PKB).
Inny problem dotyczy długu publicznego. W krótkim okresie nikłe są szanse na
jego obniżenie z poziomu 130% PKB (przypadek Belgii) do wymaganych 60%. Dlatego też wymagany jest mniejszy rygoryzm przy spełnieniu kryterium dopuszczalnego długu publicznego. Wystarczająca jest tendencja do systematycznego obniżania
poziomu długu w relacji do PKB. Jest to możliwe do osiągnięcia w przypadku gdy
poziom deficytu budżetowego w relacji do PKB będzie mniejszy od stopy wzrostu
nominalnego PKB. Malejący poziom długu publicznego nie stwarza niebezpieczeń19) Podano na podstawie: Main Economic Indicators, OECD, August 1997.
20) Istnieje wiele koncepsji periodyzacji, tj. oznaczenia faz cyklu koniunkturalnego. Jako kryterium prezentacji różnych koncepcji periodyzacji

cyklu koniunkturalnego przyjęto liczbę faz. Wśród czterofazowych koncepcji cyklu wyróżniane są następujące fazy: ożywienie (revival), ekspansję
(expansion), recesję (recession) oraz kontrakcję (contraction). Wymieniona periodyzacja charakteryzuje się tym, iż wyróżnia dwie fazy zniżkowego ruchu koniunktury oraz dwie fazy w ruchu zwyżkowym. Przechodzenie zmian badanej wielkości w cyklu określa punkty zwrotne cyklu. Cykl ma
dwa punkty zwrotne: górny i dolny. Punkt dolny zwrotny można określić jako punkt odpowiadający najniższemu poziomowi badanej wielkości w
cyklu. Punkt górny zwrotny można określić jako punkt odpowiadający najwyższej wartości badanej wielkości w cyklu.
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stwa dla stabilności unii monetarnej, jeśli spełnione są pozostałe kryteria konwergencji. Dlatego też możliwe jest mniej ostre podejście do jego wielkości.
Ważną sprawą w określaniu poziomu deficytu budżetowego jest sposób jego liczenia. Zgodnie z Traktatem z Maastricht (art 104 c) w krajach Unii saldo budżetowe
stanowi inny rodzaj salda w porównaniu do obowiązującego w Polsce prawa budżetowego (Dz. U. Nr 72 z 1993 r., poz. 344). Saldo budżetowe wg kryteriów z Maastricht ma charakter majątkowo-kredytowy, wynikający ze zmian, w wyniku operacji
budżetowych, stanu majątku, zobowiązań i należności sektora budżetowego, które
zaszły w ciągu danego roku21. W ujęciu polskiego prawa budżetowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego saldo wynika z operacji dotyczących gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków. Na wielkość salda obrotów nie wpływają
operacje sektora budżetowego związane z zaciąganiem i spłacaniem pożyczek oraz
kredytów. Należy więc przeprowadzić korektę prawa budżetowego w celu dopasowania go do zasad obowiązujących w Unii.
Przeprowadzone zostały obliczenia symulacyjne22 poziomu deficytu budżetowego w Polsce za lata 1995 - 1997 w rozumieniu Traktatu z Maastricht. Z symulacji tych
wynika, że poza rokiem 1995, gdzie różnice te były nieznaczne (12 punktów procentowych), to w latach 1996 - 1997 różnice te są odpowiednio dwu oraz dwu i półkrotne. Podstawowym warunkiem powodzenia polityki fiskalnej w Polsce będzie jednak
stopniowe zmniejszanie deficytu w ujęciu salda obrotów, przy utrzymaniu tempa
wzrostu PKB na poziomie 5% rocznie. Tylko wtedy możliwe będzie utrzymanie tempa
wzrostu wydatków budżetu państwa oraz obsługi długu publicznego na poziomie 23% rocznie. To z kolei zależeć będzie od tempa reformy ubezpieczeń społecznych w
takim zakresie, aby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych uzyskał samodzielność finansową. Dostosowania metodologiczne będą konieczne wtedy, gdy Polska stanie
się członkiem Unii Europejskiej.
Zastosowanie do Polski ustalonego w Traktacie z Maastricht kryterium długu
publicznego nie powinno stwarzać większych problemów metodologicznych. Wysokość długu publicznego w Polsce liczona jest w wysokości wynikającej z wartości
kapitału (świadczenia głównego) natomiast zgodnie z formułą przyjętą w Traktacie z
Maastricht dług publiczny liczony jest od kwoty, która pozostaje do zapłacenia. Formuła liczenia długu przyjęta przez Traktat z Maastricht zastosowana dla Polski wykazuje w symulacjach, w stosunku do metody stosowanej przez Polskę, różnicę in plus
w wysokości około 2 punktów procentowych w 1995 r. i 0,2 punkta procentowego w
1996 r. Polska od 1995 r. spełnia kryterium dopuszczalnego długu publicznego i nie
należy spodziewać się w najbliższych latach zagrożeń w tym obszarze. Problemy z
długiem publicznym mają Węgry. O ile w 1988 r. dług publiczny wynosił 68,2% PKB
to w 1995 r. wzrósł on do poziomu 78,0% PKB. W dobrej sytuacji pod względem długu publicznego są Czechy i Słowacja. W latach 1993 - 1996 jego wysokość kształtowała się w Czechach na poziomie 10 - 12% PKB. Na Słowacji, podobnie jak i w Czechach, poziom długu publicznego wykazuje tendencje spadkowe. W latach 1993 21) Saldo majątkowo-kredytowe, zgodnie z ustaleniami z Maastricht obejmuje: przyrost zadłużenia brutto minus przyrost należności sektora

budżetowego, minus przyrost stanu środków na rachunkach bankowych sektora budżetowego, minus (plus) saldo operacji majątkowych w sektorze budżetowym (wydatki majątkowe pomniejszone o dochody ze sprzedaży składników majątkowych). Wynik stanowi przyrost zadłużenia netto.
Określenie "zadłużenia" oznacza tu całkowite zadłużenie w wartościach nominalnych występujące na koniec roku w ramach sektora obejmującego rząd centralny, władze lokalne, władze regionalne oraz fundusze ubezpieczeń społecznych. Pojęcie "deficyt" oznacza całkowite zadłużenie
liczone zgodnie z powyższymi zasadami.
22) A. Wernik, Perspektywy wstąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej z punktu widzenia polityki fiskalnej, materiał na konferencję na-

ukową w Starej Wsi w dniach 26-27.V.1997 r.
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1996 poziom długu publicznego na Słowacji kształtował się na poziomie 23 - 26%
PKB. Nie ma też problemu z długiem publicznym Słowenia. Z dostępnych danych za
lata 1995 - 1996 wynika, że kształtuje się on na poziomie 35 - 37% PKB.
4. Dostosowanie polityki kursowej i dewizowej
Zgodnie z założeniami kryteriów z Maastricht, kraje kandydujące do unii monetarnej
(sytuację krajów CEFTA w zakresie kursu walutowego obrazuje tablica 1) powinny
utrzymać w ciągu dwóch lat poprzedzających ich ocenę przez Komisję Europejską,
kurs walutowy w ramach przyjętego pasma (plus-minus 15%) bez dewaluacji waluty
krajowej w stosunku do innych walut UE. W praktyce oznacza to przyjęcie ustabilizowanego kursu walutowego w relacji do euro, przy zachowaniu dopuszczalnego
pasma wahań. Utrzymanie waluty krajowej w ramach tego pasma wymaga restrykcyjnej polityki fiskalnej i monetarnej, początkowo także administracyjnych ograniczeń
napływu kapitału zewnętrznego w przypadku aprecjacji waluty krajowej23 i ograniczeń
odpływu kapitału za granicę w przypadku nadmiernej deprecjacji.
23) Aprecjacja kursu walutowego (appreciation exchange rate) oznacza wzrost wartości waluty określony przez rynek (mniej jednostek danej

waluty potrzeba do kupienia jednej jednostki waluty obcej). Przeciwieństwem jest deprecjacja kursu walutowego (depreciation exchange rate).
Oznacza ona rynkowe obniżenie wartości waluty. Więcej jednostek danej waluty potrzeba, aby kupić jednostkę waluty zagranicznej.
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Tablica 1. Cele i mechanizmy kursu walutowego w krajach CEFTA w sierpniu
1997 r.

Kraje

Zasady polityki kursu walutowego

Cele polityki monetarnej

Instrumenty polityki monetarnej

Polska

Formuła pełzającego pasma
koszyka walut z pasmem odchyleń złotego +/- 7%

Monitorowanie ekspansji kredytowej i
wzrostu ilości pieniądza

Prawo odkupu walut, operacje otwartego rynku, rezerwy
obowiązkowe

Węgry

Formuła pełzającego pasma w Utrzymanie kursu
stosunku do dolara USA i
rynkowego
marki DEM, z pasmem od
chyleń forinta +/-2,25%

Prawo odkupu walut, operacje otwartego rynku

Czechy

Interwencje typu ad hoc w
Wzrost ilości piecelu ograniczenia fluktuacji
niądza
kursu walutowego w stosunku
do marki DEM

Operacje otwartego
rynku, rezerwy
obowiązkowe

Słowenia Interwencje typu ad hoc

Słowacja

Utrzymanie rezerw
walutowych

Powiązanie kursu z dola rem Utrzymanie kursu
USA i marką DEM,z pasmem rynkowego
odchyleń korony słowackiej +/7%

Prawo odkupu walut, operacje wymiany walut
Prawo odkupu walut, rezerwy obowiązkowe, perswazja

Źródło: Opracowano na podstawie Word Economic Outlook, October 1997, International Monetary Fund

Kraje CEFTA powinny w stosunku do polityki kursowej wynikającej z ERM II przyjąć
status kraju "outs", tj. kraju będącego członkiem Unii Europejskiej lecz nie wchodzącego do unii monetarnej w pierwszej kolejności. W zakresie polityki kursowej
kraje CEFTA winny już obecnie brać pod uwagę następujące konsekwencje i wymogi:
- konieczne jest ustalenie wyjściowego, stałego kursu parytetowego narodowych
walut wobec euro; oznacza to, że kurs parytetowy danej waluty nie będzie odniesiony
do koszyka walut tak jak jest to obecnie, lecz do jednolitej waluty, i nie będzie mógł
podlegać dewaluacji pełzającej;
- w kursie parytetowym, możliwe będą zmiany oraz zachowana będzie także
elastyczność kursu rynkowego danej waluty poprzez zachowanie w ERM II szerokiego pasma dopuszczalnych odchyleń od kursu parytetowego (do 15%);
- wszystkie decyzje, dotyczące polityki kursowej, a w szczególności wyznaczenie wyjściowego parytetu, jego zmiany, decyzje odnoszące się do szerokości koryta-
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rza dla kursów rynkowych oraz decyzje interwencji walutowych, winny być podejmowane na płaszczyźnie wielostronnych uzgodnień;
- z monetarnymi władzami Unii należy uzgodnić zakres ochrony dla kursów krajowych w postaci interwencji w przypadku presji spekulacyjnej, gdyby skala takiej
interwencji zagrażałaby stabilności cenowej obszaru euro;
- należy podać do powszechnej wiadomości formalną definicję stabilności kursu
walutowego i opracowanie swoistego kodeksu postępowania dla wszystkich krajów
CEFTA w sferze polityki kursowej i metod obrony przed spekulacją w przekroju międzynarodowym.
Jeśli wziąć pod uwagę tylko możliwości ściślejszego powiązania złotego z walutami krajów Unii Europejskiej, trzeba uwzględnić, że waluty tych krajów są w pełni
wymienialne. Złoty polski charakteryzuje się tylko wewnętrzną wymienialnością i
trudno powiedzieć kiedy nastąpi jego wymienialność zewnętrzna. Utrzymanie wahań
kursów rynkowych między złotym a walutami krajów członkowskich Unii mogłoby
wymagać częstych interwencji na rynku walutowym. Byłoby to możliwe gdyby Polska
otrzymała odpowiednie fundusze w ramach mechanizmu kredytowego EMU. Jednak
po upływie określonego czasu zaciągnięte kredyty należałoby spłacić. Powstaje więc
pytanie, czy finansowanie operacji interwencyjnych byłoby możliwe, a jeśli tak, to czy
stanowi to optymalny sposób na wykorzystanie stosunkowo ograniczonych rezerw
dewizowych.
Udział naszego kraju w mechanizmie kursowym EMU oznacza konieczność
ograniczenia inflacji do takiego poziomu, który da się pogodzić z przyjętymi zobowiązaniami dotyczącymi poziomu kursu walutowego. Podjęcie zadania stabilizacji polskiej waluty w stosunku do walut krajów UE, przy obecnym poziomie inflacji, będzie
trudnym zadaniem. Dopóki Polska nie obniży inflacji, dopóty deprecjacja złotego poniżej dolnej granicy dopuszczalnego pasma będzie dla niej istotnym zagrożeniem.
Włączenie złotego do mechanizmu stabilizowania kursów niesie za sobą ryzyko, które jest tym większe, im przedział zmienności kursów jest mniejszy. Być może, w
przyszłości niektóre państwa Unii będą dążyć do zawężenia obecnie dozwolonej
marży wahań. Od 1995 r. kurs złotego względem koszyka pięciu podstawowych walut jest płynny w ramach pełzającego pasma, tzn. w granicach +/- 7% w odniesieniu
do kursu centralnego, który jest dewaluowany o 1% miesięcznie.
Jak wynika z dokumentu Ministerstwa Finansów (Euro 2006),24 przedstawionego
Komisji Integracji Europejskiej, etapy dochodzenia Polski do unii monetarnej byłyby
następujące:
Etap pierwszy obejmowałby stopniową zmianę odniesienia kursu złotego z
obecnego koszyka pięciu walut do euro. Początkowo cztery waluty z koszyka mogłyby zostać zastąpione przez euro z wagą równą 55%;
Etap drugi objąłby stopniową stabilizację centralnego kursu przez redukcję do
poziomu zerowego stopy jego miesięcznej dewaluacji. Jednocześnie należałoby wykorzystać pełny zakres płynności złotego w ramach przyjętego pasma, stosując nawet dodatkową jednorazową dewaluację kursu centralnego (gdyby wymagała tego
poprawa konkurencyjności gospodarki);
Etap trzeci polegałby na stopniowej redukcji dopuszczalnego pasma wahań
kursów z 7% do 2,25% wymaganego w unii monetarnej.
24) Zob: G. Kołodko, M. Nuti, Polska alternatywa, Poltext, Warszawa 1997 r.
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5. Dostosowanie systemu bankowego

5.1 Dostosowanie narodowych banków centralnych
W procesie dostosowania systemu bankowego krajów CEFTA do wymogów Unii
Europejskiej oraz unii monetarnej ważną rolę spełniać będą ich narodowe banki centralne (NBC). O sposobie działania tych instytucji decydować będzie kształt ESBC i
zasady jego działania. Najważniejszym kryterium działania NBC będzie umacnianie
ich niezależności. Stopień niezależności banku centralnego, zwany również szóstym
kryterium z Maastricht, będzie jednym z ważniejszych kryteriów oceny przez stronę
unijną procesów integracyjnych. W związku z powyższym NBC w krajach CEFTA
winny skoncentrować się na następujących problemach:
- tworzeniu warunków prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych do spełnienia
przez kraje CEFTA kryteriów konwergencji z Maastricht, gwarantujących możliwość
uczestnictwa w unii monetarnej;
- rozwoju systemu bankowego uwzględniającego potencjalne uczestnictwo krajów CEFTA w jednolitym rynku UE oraz unii monetarnej, poprzez udział w programach dostosowawczych i negocjacyjnych z UE, prowadzenie odpowiednich działań
analitycznych i badawczych;
- wzmocnieniu pozycji banków centralnych, przeprowadzanie wewnętrznych
zmian organizacyjnych i technologicznych, umożliwiających współpracę, a następnie
uczestnictwo w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
5.2 Realizacja wymogów Białej Księgi
W części Białej Księgi25 dotyczącej usług finansowych zalecana jest realizacja w
krajach CEFTA pięciu dyrektyw dotyczących bankowości. Pierwsza Dyrektywa
Bankowa określa podstawowe wymogi dotyczące uzyskania zezwolenia dla prowadzenia działalności depozytowej (wystarczająco wysoki kapitał własny oraz dysponowanie doświadczonymi pracownikami do zarządzania firmą).
Dyrektywa w sprawie funduszy własnych banków stwarza jednolite standardy dotyczące funduszy własnych banku. Generalny podział kapitału obejmuje tzw.
fundusze własne pierwszej kategorii, będące w stałej i bezwarunkowej dyspozycji
banku oraz fundusze własne drugiej kategorii, tzw fundusze uzupełniające.
Dyrektywa w sprawie współczynnika wypłacalności stwarza warunki do
harmonizacji nadzoru oraz umacniania progów wypłacalności (utrzymywanie funduszy własnych w wysokości co najmniej 8% wartości swoich aktywów).
Dyrektywa w sprawie gwarancji depozytowych gwarantuje deponentom wypłatę ich oszczędności (do pewnej określonej sumy) w przypadku niewypłacalności
instytucji kredytowej.
Druga Dyrektywa Bankowa wprowadza postanowienia, dotyczące swobody
prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczenia usług (ustanowienie minimalnego kapitału założycielskiego w wysokości 5 mln ECU). Dyrektywa wprowadza
zasadę jednego zezwolenia na prowadzenie działalności (banki mogą zakładać oddziały w innych państwach członkowskich). Tendencje w światowej bankowości
zmierzają w kierunku niwelowania różnic w systemach bankowych. Przemawia za
tym zarówno nasilająca się konkurencja, jak i globalizacja rynków finansowych. Dlatego wskazane jest, aby przyszły system bankowy krajów CEFTA tworzony był ze
25) Komisja Europejska, Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnętyrznym Unii

Europejskiej, Biała Księga, Warszawa 1995 r.
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świadomością tych tendencji26.
5.3 Dostosowanie do systemu płatności międzybankowych
Dostosowania krajów CEFTA do systemu płatności obowiązujących w krajach
Unii Europejskiej, a następnie w unii monetarnej, polega na przyjęciu i wdrożeniu
przez te kraje zaleceń Grupy Roboczej ds. Systemów Płatności. Zalecenia te są
zawarte w raporcie zatytułowanym: "Problemy, leżące w orbicie wspólnego zainteresowania banków centralnych w zakresie systemów płatności".27 Zasady te mają służyć jako wytyczne dla każdego NBC w ewolucji jego systemu płatności do wymogów
Unii i są następujące:
- Zasada nr 1: Bezpośredni dostęp do międzybankowych systemów rozliczeniowych. Zasadą jest, że tylko bank centralny i instytucje kredytowe mogą być
dopuszczone jako bezpośredni uczestnicy w systemie transferów funduszy, obsługujących płatności osób trzecich. Jako wyjątek od zasady o bezpośredni udział w
systemie transferu funduszy mogą ubiegać się np.: poczta i pośrednicy na rynkach
papierów wartościowych;
- Zasada nr 2: Brak dyskryminacji w dostępie. Zasada ta obliguje do nie czynienia jakichkolwiek różnic między krajowymi instytucjami kredytowymi a instytucjami
kredytowymi mającymi licencję w innych krajach Unii, ubiegającymi się o dostęp do
lokalnych systemów rozliczeń międzybankowych za pośrednictwem swych lokalnych
oddziałów lub bezpośrednio z innego państwa członkowskiego;
- Zasada nr 3: Przejrzystość kryteriów dostępu. Kryteria dostępu do międzybankowych systemów transferu funduszy winny być ujęte w ogólnie dostępnym dokumencie, który winien określać także procedury wykluczenia uczestnika z systemu;
- Zasada nr 4: Systemy z rozrachunkiem brutto w czasie rzeczywistym.
Każdy kraj powinien wprowadzić system rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (poniżej 10 sekund na przekazanie zlecenia między dowolnymi bankami centralnymi),
do którego powinna być kierowana jak największa liczba transakcji o dużych wartościach. Takie systemy powinny zapewnić rozrachunek poprzez rachunki w banku
centralnym i mieć solidne podstawy prawne, techniczne i ostrożnościowe, zgodne z
przepisami obowiązującymi w krajach Unii. Jednakże banki centralne, pełniąc rolę
agentów rozliczeniowych dla systemów RTGS28, powinny być uprawnione do odrzucania lub umieszczania w kolejce zleceń, których kwota płatności przewyższa saldo
na rachunku zlecającej instytucji;
- Zasada nr. 5: Systemy z rozrachunkiem netto dla dużych wartości. W
krajach, w których nie istnieją systemy z rozrachunkiem brutto, transakcje międzybankowe mogą być realizowane na bazie netto. System taki winien jednak zapewnić
rozrachunek w dniu wymiany zleceń płatniczych. Wymóg ten jest spowodowany koniecznością ograniczenia czasu narażenia na ryzyko kredytowe, natomiast rozrachu26) Decydujące dla procesu sanacji sektora bankowego w krajach CEFTA są postępy w jego prywatyzacji, która daje najlepszą gwarancję

wzmocnienia kontroli nad zarządami banków. Na tym tle największe postępy uczyniły banki Węgier i Czech. Ponadto krajom Europy Środkowej
nie udało się do tej pory wydatnie zredukować wolumenów złych długów. W 1995 r. złe długi stanowiły (jako odsetek od kredytów ogółem): w
Polsce - 36,73%, w Czechach - 23,52%, na Węgrzech - 27,20%. R. Chudzik: Kryzys bankowy w gospodarkach postkomunistycznych na przykładzie Czech, Węgier i Polski, "Bank i Kredyt", nr 3 z 1996 r.
27) Pod koniec lat 80. w Unii Europejskiej powolano Komitet Gubernatorów Banków Centralnych Krajów Członkowskich Europejskiej Unii Go-

spodarczej jako organ, zajmujący się koordynacją działań w zakresie funkcjonowania sustemów finansowych krajow członkowskich. 8 stycznia
1991 r. Komitet powołał Grupę Roboczą ds. Systemów Płatności. Grupa przygotowała opis systemów płatności wszystkich krajów Unii, znany
jako Blue Book, oraz wspomniany raport.
28) Systemy, dokonujące rozrachunku pojedynczych transakcji w tzw. czasie rzeczywistym, zostały nazwane systemami RTGS (Real Time

Gross Settlement Systems).
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nek w banku centralnym jest konieczny dla uniknięcia ryzyka upadłości agenta rozliczeniowego;
- Zasada nr 6: Inne systemy międzybankowego transferu funduszy. Dążąc
do redukcji ryzyka w różnych systemach transferu funduszy, banki centralne mogą
adaptować, dla systemów nie objętych zasadami nr 4 i 5 bardziej elastyczne podejście, uwzględniając koszty i zyski każdego rozwiązania. Z czasem, kiedy systemy
będą udoskonalone, powinno się osiągnąć coraz większą redukcję ryzyka;
- Zasada nr 7: Ujednolicenia przepisów prawnych. Przede wszystkim powinno ono objąć: prawne rozwiązania w zakresie dokonywania kompensaty należności i
zobowiązań; ujednolicenie prawa upadłościowego w powiązaniu z płatnościami międzynarodowymi; odwoływalność zleceń płatniczych; finansowanie płatności międzybankowych.
- Zasada nr 8: Ujednolicenie warunków technicznych. Kompatybilne standardy bankowe i sprawne kanały komunikacji między systemami płatności będą
wspierały wysiłki w działaniach podejmowanych przez banki w tym zakresie.
- Zasada nr 9: Polityka zwrotu kosztów banków centralnych. Jako generalny
cel dążyć się będzie do pełnego odzyskania przez banki centralne kosztów ponoszonych przez te banki w trakcie realizacji przez nie funkcji w zakresie systemów płatności.
- Zasada nr 10: Godziny pracy. Koordynacja godzin pracy głównych systemów
transferu funduszy między bankami w celu ułatwienia realizacji płatności międzynarodowych.
5.4 Stworzenie jednolitego systemu rozliczeń dla transakcji o dużych wartościach
Europejski Instytut Walutowy wydał w sierpniu 1996 r. rekomendacje dotyczące
"minimum cech wspólnych dla krajowych systemów RTGS w ramach projektu
TARGED" (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express
Transfer System - Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym). Celem systemu jest realizacja jednolitej polityki pieniężnej w trzecim etapie unii monetarnej. Ponadto ma on usprawnić mechanizm płatności w UE poprzez szerokie wykorzystanie procedur RTGS. System
TARGET będzie dokonywał rozliczeń w euro. Kraje, które nie przystąpią do unii monetarnej, także będą miały możliwości uczestnictwa w tym systemie. W tej sytuacji
ich krajowy RTGS będzie musiał traktować euro jak walutę obcą, każdorazowo przeliczając transakcje wykonywane w walucie krajowej na euro i odwrotnie. W przypadku przejścia wszystkich krajów Unii do unii monetarnej mechanizm ten stanie się
zbędny.
System składać się będzie z krajowych RTGS oraz Europejskiego Banku Centralnego, spełniającego także pewne specyficzne funkcje (np. zamknięcie dnia operacyjnego w całym systemie). Zgodnie z zasadą określania minimalnych cech wspólnych, płatności krajowe będą realizowane według procedur lokalnych. Jeśli natomiast
odbiorcą płatności będzie bank lub klient w innym kraju Unii, to zlecenie płatnicze
będzie musiało być realizowane w systemie TARGED. Dla stworzenia sprawnego
systemu połączeń pomiędzy krajami, niezbędna jest harmonizacja:
- polityki opłat za korzystanie z systemu banku centralnego,
- mechanizmu zabezpieczenia dziennej płynności,
- czasu pracy systemu.
Kraje CEFTA w różnym stopniu przygotowane są do uczestnictwa we wszystkich omówionych tu systemach, dlatego winny one same wypracować zakres nie-
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zbędnych działań koniecznych dla dostosowania ich systemów płatności do wymogów UE oraz unii monetarnej.
5.5 Dostosowanie banków komercyjnych
Wprowadzenie wspólnej waluty wpłynie znacząco na proces konsolidacji sektora
bankowego. W początkowym okresie będą banki narażone na straty lub utratę dotychczasowych zysków, i to nie tylko z powodu przeprowadzanej liczby transakcji, ale
także z tytułu sporych komplikacji natury księgowej. Jednakże wynikająca z konsolidacji instytucji finansowych ekonomika skali umożliwi zmniejszenie tych strat. Utworzenie Europejskiego Banku Centralnego wpłynie korzystnie na budowę europejskiego systemu banków komercyjnych. Działalność tych banków będzie związana z jedną naczelną instytucją regulującą i kontrolną w miejsce wielu narodowych banków
centralnych. Pogłębi to unifikację przepisów bankowych, co może zwiększyć ich konkurencyjność. Jednocześnie zmniejszona zostanie, a w krańcowych przypadkach
zepchnięta na margines, rola banków komercyjnych w finansowaniu deficytu budżetowego.
Banki komercyjne w krajach CEFTA będą zmuszone iść w ślady swych zachodnioeuropejskich konkurentów. Obserwowany już obecnie wzrastający stopień integracji rynków finansowych krajów Europy Środkowej z rynkami globalnymi stanowi
dobrą prognozę co do możliwości adaptacyjnych systemów bankowych krajów
CEFTA, mimo niedoskonałości w funkcjonowaniu tych ostatnich29. Instytucje finansowe w krajach CEFTA już teraz zaangażowane są w procesy prywatyzacji i konsolidacji, które dopasują systemy bankowe tych krajów do norm światowych. Banki naszego regionu muszą liczyć się z podobnymi problemami, przez którymi stają banki zachodnioeuropejskie w efekcie utworzenia unii monetarnej. Dlatego też banki krajów
CEFTA winny pogłębiać następujące procesy ułatwiające wchodzenie do Unii, a w
dalszej perspektywie do unii monetarnej:
- konsolidację banków oraz banków i towarzystw ubezpieczeniowych;
- zwiększanie równowagi pomiędzy bankami uniwersalnymi oraz bankami specjalistycznymi;
- zmniejszanie cen usług bankowych, z uwagi na niską rentowność banków i
słabą elastycznością popytu przy silnej innowacyjności światowego systemu bankowego;
- ujednolicanie bankowych standardów księgowych i norm ostrożnościowych.
VI. Wnioski
1. Proces integracji gospodarczej i monetarnej krajów Unii Europejskiej, nie
mający wzorców w gospodarczej historii świata wywołuje wiele kontrowersji. Spora
ich część wynika z przesłanek politycznych, słabości rynku pracy, wolnej migracji
ludzi, barier podatkowych. Jednakże konstruktywna krytyka wielu rozwiązań z zakresu integracji gospodarczej umożliwia dokonanie dalszego postępu, a także stanowi
29) Rynki bankowe w krajach CEFTA są rynkami małymi. Jeśli mierzyć je wielkością aktywów bankowych, to w 1994 r. aktywa bankowe w

Polsce (w mld USD) wynosiły 0,4% amerykańskich aktywów bankowych, w Czechach wynosiły one odpowiednio 0,47%, na Węgrzech - 0,23% i
Estonii 0,01%. Niewielkie rozmiary rynku bankowego krajów CEFTA w stosunku do krajów wysoko uprzemysłowionych wskazują jak łatwo można
go zdestabilizować wskutek spekulacyjnych przepływów kapitału. Udział aktywów bankowych w PKB w Polsce w porównaniu z innymi krajami
CEFTA nie jest zbyt wysoki. Liczony jako średnia z lat 1992 - 1994 wynosił w Polsce 46%, podczas gdy na Węgrzech wskaźnik ten osiągnął 62%,
w Słowenii 66%, a w Czechach aż 114% PKB. Również w dziedzinie kredytu liczonego jako średnia z lat 1992 - 1994 w procentach PKB pozycja
Polski kształtuje się podobnie. Wskaźnik ten wynosił dla Polski zaledwie 39%, dla Węgier kształtował się na poziomie 62%, a dla Czech sięgał
prawie 92%. Źródło: Business Central Europe, grudzień 1995, s. 22-66.
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dobry przykład dla krajów CEFTA, pretendujących do członkostwa w tym ugrupowaniu.
2. Jednym z najważniejszych efektów dotychczasowego procesu zacieśniania
integracji gospodarczej i monetarnej było uzyskanie stabilnego kształtowania się kursów między walutami Europejskiego Systemu Monetarnego. Jednocześnie kraje Unii
zacieśniły koordynację swych polityk makroekonomicznych, w tym polityki cenowej,
polityki kursowej i stopy procentowej, oraz wypracowały efektywne metody interwencji walutowych. Wzrosła niezależność banków centralnych i ich efektywność w zwalczaniu inflacji. Należy podkreślić, że z uwagi na gospodarczą dominację Niemiec, ich
polityka monetarna jest wytyczną dla tego obszaru, także marka niemiecka, a nie
ECU, staje się osią unii monetarnej.
3. Historia Europejskiego Systemu Walutowego nie jest jednoznacznie pozytywna. Kryzys walutowy lat 1992 - 1993 wzmocnił krytykę koncepcji unii gospodarczej i
walutowej i jej kryteriów zbieżności. Wykazał on, że praktycznie nie jest możliwe w
przyjętym horyzoncie czasowym zbudowanie stabilnej strefy euro na całym obszarze
geograficznym Unii Europejskiej, a jedynie w gospodarkach o najwyższym stopniu
zbliżenia pod względem poziomu i struktury wzrostu. W sytuacji globalizacji współczesnego rynku światowego ważnym problemem dla wszystkich walut systemu staje
się wiarygodność ich kursów parytetowych. Wpływać ona będzie na odporność unii
monetarnej na kryzysy spekulacyjne, co może stać się istotne w warunkach funkcjonowania strefy euro i walut krajów Unii, które nie znalazły się w unii monetarnej.
4. W zasadach kwalifikacji poszczególnych krajów do unii monetarnej zwraca się
uwagę na podniesienie wiarygodności ich polityki kursowej poprzez: ogłoszenie oficjalnych relacji wymiennych do euro jednocześnie z decyzją o zakwalifikowaniu ich
do unii monetarnej, publiczne zadeklarowanie przez dany kraj gotowości do nieograniczonego dostarczania własnej waluty w zamian za walutę, która podlega presji
spekulacyjnej, czy podanie wręcz do powszechnej wiadomości formalnej definicji
stabilności w zakresie kursu walutowego i opracowanie tzw. kodeksu postępowania
w sferze polityki kursowej i metod obrony przed spekulacją.
5. Bez względu na termin uzyskania przez Polskę i inne kraje CEFTA członkostwa w Unii Europejskiej, a następnie wejścia do grupy krajów oczekujących na zakwalifikowanie do unii gospodarczej i walutowej, należy już obecnie brać pod uwagę
wszystkie konsekwencje i wymogi, wynikające z posiadania przez Polskę i kraje najbardziej zaawansowane w uzyskaniu członkostwa (Węgry, Czechy, Słowenia) statusu kraju oczekującego na przystąpienie do EMU. W świetle przyjęcia tej strategii
szczególnego znaczenia nabierają: wiarygodność kursu parytetowego walut tych
krajów, wzrost autonomii ich banków centralnych i relatywne osłabienie roli narzędzi
polityki monetarnej w procesie dezinflacji na rzecz polityki fiskalnej, która pozostaje w
gestii narodowej oraz metod zapobiegania atakom spekulacyjnym i obrony przed nimi.

