
Reforma strefy euro: 
Francusko-niemiecki 
tandem w ślepej uliczce?

Po kryzysie finansowym wdrożono szereg reform zwiększa-
jących stabilność strefy euro. Proces przemian utknął jednak 
w połowie drogi. Czy mimo różnic pomiędzy berlińską i paryską 
wizją dalszego rozwoju wspólnej waluty, francusko-niemiecki 
tandem będzie w stanie przeprowadzić konieczne reformy? 

I. WPROWADZENIE
Pierwszego stycznia bieżącego roku minęło 16 lat od wprowadzenia euro do 
obiegu gotówkowego. Dziś wspólna waluta jest prawnym środkiem płatniczym 
w 19 państwach członkowskich UE zamieszkiwanych przez 340 milionów ludzi. 
Sześćdziesiąt innych krajów i terytoriów zamieszkanych przez 175 milionów lu-
dzi używa euro jako swojej waluty lub powiązało kurs swojej waluty z euro. Euro 
jest drugą najczęściej używaną walutą na świecie, odpowiadającą za 31,4% 
obrotu na rynku walutowym FOREX (BIS 2016) oraz 20,15% rezerw walutowych 
banków centralnych (IMF 2018).

Światowy kryzys finansowy obnażył niektóre słabości strefy euro. Wśród jej 
strukturalnych problemów należy wymienić: brak instrumentów stabilizacyjnych,  
błędne koło współzależności finansów publicznych oraz sektora bankowego, 
brak bezpiecznych europejskich aktywów, nierównowagi w handlu międzyna-
rodowym oraz nieadekwatne regulacje rynku finansowego. Niektórzy ekono-
miści i ekonomistki za słabość strefy euro uważają również brak jasno zdefinio-
wanego procesu opuszczenia Unii Gospodarczej i Walutowej, ale to, czy jego 
opracowanie zwiększyłoby stabilność strefy euro, jest wysoce kontrowersyjne.

Od blisko dekady trwa intensywny proces reformy zarządzania ekonomiczne-
go zarówno w strefie euro, jak i  w całej Unii Europejskiej. Stworzono mechanizmy 
wsparcia dla państw przeżywających trudności gospodarcze, wprowadzono 
szereg regulacji unijnych zwiększających poziom koordynacji polityki gospo-
darczej oraz zacieśniono dyscyplinę budżetową. Wraz z wdrażaniem w życie 
projektu unii bankowej oraz pracami nad unią kapitałową osiągnięto znaczne 
postępy w zakresie regulacji sektora finansowego. Powstała Europejska Służba 
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ds. Wsparcia Reform Strukturalnych; wprowadzono także pilotażowy program 
wsparcia finansowego dla państw wprowadzających reformy oraz zwiększono 
możliwość odliczenia ich kosztów od deficytów na potrzeby celów fiskalnych.

Mimo osiągniętych sukcesów proces reformy Unii Gospodarczej i Waluto-
wej wciąż daleki jest od zakończenia. Przez minioną dekadę bardzo niewiele 
uczyniono w celu zapewnienia strefie euro instrumentów stabilizacyjnych oraz 
redukcji nierównowag handlowych. Brak europejskich instrumentów stabiliza-
cyjnych jest dziś problemem szczególnie istotnym, ponieważ wzrost zadłużenia 
państw członkowskich (będący następstwem kryzysu finansowego) poważnie 
ogranicza ich zdolność do prowadzenia antycyklicznej polityki gospodarczej.

Debata na temat reform strefy euro zdecydowanie się ożywiła wraz z wybo-
rem Emmanuela Macrona na prezydenta Francji. Już w pierwszych miesiącach 
kadencji francuski prezydent przedstawił ambitne propozycje wprowadzenia 
budżetu strefy euro, zwiększenia unijnego budżetu oraz wprowadzenia soli-
darnościowych mechanizmów stabilizujących sytuację gospodarczą państw 
posługujących się wspólną walutą. Zgodnie z jego propozycjami nad finansami 
strefy euro miałby czuwać minister finansów strefy euro, a w celu zapewnie-
nia demokratycznej kontroli nad polityką gospodarczą należałoby zwiększyć 
kompetencje Parlamentu Europejskiego. Emmanuel Macron poparł również 
przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz 
Walutowy, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Angela Merkel ze względu na trwającą kampanię wyborczą oraz późniejsze 
długotrwałe negocjacje koalicyjne zachowywała raczej pasywną postawę wo-
bec propozycji francuskiego prezydenta, które na wschód od Renu wzbudzają 
znaczne kontrowersje. Niemieccy politycy i ekonomistki obawiają się, że wdro-
żenie francuskich propozycji doprowadziłoby do trwałych transferów fiskalnych 
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z krajów centrum Unii Europejskiej do krajów południa UE, których koszty naj-
bardziej obciążyłyby Niemcy. Dalsze wzmacnianie kompetencji Unii Europejskiej 
kosztem kompetencji państw członkowskich wzbudza znaczne kontrowersje 
również w gronie polityczek i polityków rządzących partii CDU/CSU i SPD. Przez 
minione dwanaście miesięcy strona niemiecka nie przedstawiła żadnych propo-
zycji reformy strefy euro poza powołaniem wspólnej rady ministrów finansów 
oraz ministrów gospodarki państw należących do Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej, której celem byłby wzrost konkurencyjności państw członkowskich. 

19 kwietnia w Berlinie odbyło się spotkanie Emmanuela Macrona z Angelą 
Merkel – pierwsze po zakończeniu negocjacji koalicyjnych w Niemczech. W cza-
sie wspólnej konferencji prasowej obie strony wyraziły gotowość do kompromi-
sów. Prezydent Francji poparł niemiecką propozycję powołania wspólnej rady 
ministrów finansów i gospodarki państw strefy euro oraz propozycje skierowa-
nia unijnych funduszy do regionów przyjmujących najwięcej uchodźców. Angela 
Merkel w zachowawczych słowach zadeklarowała z kolei, że powołanie euro-
pejskiego systemu gwarancji depozytów jest możliwe w średnim okresie, ale 
pod warunkiem zapewnienia odpowiedzialnej polityki państw członkowskich. 
Spotkanie nie przyniosło przełomu, jednakże zapowiedziano przedstawienie 
wspólnych propozycji reformy strefy euro w czerwcu bieżącego roku.

Nie ma wątpliwości, że dalsze reformy strefy euro nie będą możliwe bez 
wypracowania wspólnych francusko-niemieckich propozycji. Pomiędzy krajami 
leżącymi na przeciwległych brzegach Renu istnieją jednak liczne rozbieżności, 
zarówno w sferze interesów, jak i kultury myślenia o gospodarce. We Francji 
wciąż silne są tradycje interwencjonistyczne, a  w Niemczech zdecydowanie 
dominuje myśl ordoliberalna, która przywiązuje kluczową rolę do dyscypliny 
rynkowej. Utrudnieniem dla osiągnięcia porozumienia będzie również opozycja, 
z którą kanclerz Merkel musi mierzyć się we własnej partii.

Mimo licznych trudności istnieją również czynniki, które będą ułatwiać osią-
gnięcie porozumienia. W żadnym z największych państw UE w najbliższym 
czasie nie odbywają się wybory parlamentarne, które – jak pokazały świeże 
doświadczenie niemieckie – potrafią skutecznie zamrozić dyskusję na temat 
reform. Mimo że Unia Europejska wciąż nie pokonała wszystkich negatywnych 
konsekwencji kryzysu gospodarczego, ożywienie koniunktury gospodarczej  
również zwiększa szanse na wprowadzenie reform. Czynnikiem ułatwiającym 
dalszą integrację europejską będzie również opuszczenie Unii Europejskiej przez 
Wielką Brytanie, która w ostatnich latach była najbardziej istotnym hamulco-
wym integracji europejskiej.

Jak mógłby wyglądać kompromis pomiędzy Niemcami a Francją? Wdroże-
nie najambitniejszych propozycji Emmanuela Macrona, takich jak powołanie 
odrębnego budżetu i ministra finansów strefy euro, jest raczej wykluczone. 
W średnim okresie Niemcy prawdopodobnie są w stanie zgodzić się na jakąś 
formę europejskiego systemu gwarantowania depozytów, jednakże w obec-
nym klimacie politycznym jest to chyba maksimum mechanizmów solidarno-
ściowych, które mogą zostać zaakceptowane po wschodniej stronie Renu. Jako 
że w umowie koalicyjnej pomiędzy chadekami a socjaldemokratami znajduje 
się zapowiedź zwiększenia budżetu UE, prawdopodobnie dojdzie również do 
porozumienia w tej dziedzinie.

Polska jako kraj, który nie przyjął wspólnej waluty, znajduje się poza głównym 
nurtem debaty o strefie euro. Wszyscy jej uczestnicy i uczestniczki – w szczegól-
ności Francja, Niemcy i instytucje europejskie – poważnie jednak traktują zobo-
wiązania wszystkich państw UE poza Danią oraz Wielką Brytanią do przyjęcia GLOBAL.LAB
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wspólnej waluty. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię strefa 
euro stanowić będzie około 85% unijnego PKB. Ponieważ dołączyć do niej chcą 
kolejne państwa (Chorwacja, Rumunia, Bułgaria), udział strefy euro w całości 
gospodarki UE będzie dalej wzrastać. Analiza korzyści i kosztów przyjęcia euro 
przez Polskę wykracza poza zakres niniejszej publikacji, ale wiele wskazuje, że 
ryzyko politycznej izolacji w wypadku pozostania przy walucie narodowej na-
leży traktować  poważnie.

II. TROCHĘ HISTORII I TEORII

II.I. Skąd wzięło się euro?
Dyskusja na temat powołania europejskiej unii walutowej toczyła się już w latach 
sześćdziesiątych. W roku 1970 opublikowano Raport Wernera zawierający plan 
jej wprowadzenia. Jego wdrożenie uniemożliwione zostało przez upadek systemu 
z Bretton Woods, opierającego się na stałych kursach walut. W latach siedem-
dziesiątych powołano natomiast Europejski System Walutowy, którego celem 
było zmniejszenie skali wahań kursów wymiany walut państw członkowskich. 
W 1992 roku Traktat z Maastricht ustanowił Unię Gospodarczą i Walutową, okre-
ślając kryteria konieczne do przyjęcia wspólnej waluty. W 1995 roku podczas 
szczytu w Madrycie przyjęto nazwę „euro”, a w 1999 wspólna waluta wdrożona 
została do użycia w transakcjach elektronicznych. 1 stycznia 2002 roku euro we-
szło do użycia w obiegu gotówkowym, stając się oficjalnym środkiem płatniczym 
państw, które zdecydowały się na wejście do Unii Gospodarczej i Walutowej.

Główną korzyścią z powstania unii walutowej jest eliminacja kosztów trans-
akcyjnych (kosztów wymiany walut) oraz ryzyka kursowego. Przyjęcie wspólnej 
waluty zwiększa porównywalność cen w krajach wchodzących w jej skład, 
co przekłada się na zwiększenie konkurencji i efektywniejsze funkcjonowanie 
wspólnego rynku. Dla znacznej liczby gospodarek wchodzących w skład Unii 
Gospodarczej i Walutowej wejście euro w życie oznaczało również obniżenie 
inflacji oraz stóp procentowych, co sprawiło, że tańsze stało się zaciąganie 
kredytów. Korzyścią z uczestnictwa w strefie euro jest również możliwość obni-
żenia rezerw walutowych, a w wypadku niewielkich gospodarek również dużo 
mniejsze ryzyko ataków spekulacyjnych. 

Państwa wchodzące w skład strefy euro zdecydowały się na rezygnację 
z możliwości prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej, co oznacza, że 
w wypadku kryzysu gospodarczego możliwość ich reakcji ogranicza się do na-
rzędzi z zakresu polityki fiskalnej. Tak długo, jak cykle koniunkturalne w gospo-
darkach państw członkowskich wykazują wysoki poziom korelacji, rezygnacja 
z możliwości prowadzenia autonomicznej polityki monetarnej nie jest dużym 
wyrzeczeniem. Jednak w sytuacji wystąpienia asymetrycznych szoków, czyli 
pogorszenia sytuacji gospodarczej jedynie w części z państw członkowskich, 
poziom stóp procentowych okazać się może zbyt wysoki z perspektywy państw 
przeżywających trudności gospodarcze, a zbyt niski z perspektywy gospodarek 
znajdujących się w fazie ożywienia gospodarczego.

Wejście w skład unii walutowej zmusza również państwa członkowskie do 
emisji długu w walucie, na którą nie mają możliwości wpływu. Emisja długu we 
wspólnej walucie może mieć dla państwa członkowskiego zarówno pozytywne, 
jak i negatywne konsekwencje. Z jednej strony państwo wchodzące w skład unii 
walutowej pozbawione jest możliwości redukcji zadłużenia poprzez inflację bądź 
zmiany kursu walutowego, czyli de facto przerzucenia kosztów redukcji długu 
publicznego na sektor prywatny. Z drugiej strony pozbawienie państwa takiej 

( REFORMA STREFY EURO: FRANCUSKO-NIEMIECKI TANDEM W ŚLEPEJ ULICZCE? )

GLOBAL.LAB
4

ANALIZA



( REFORMA STREFY EURO: FRANCUSKO-NIEMIECKI TANDEM W ŚLEPEJ ULICZCE? )

możliwości zmniejsza ryzyko zakupu państwowych obligacji, co przekłada się 
na niższe oprocentowanie ich obligacji i poprawę sytuacji budżetowej. 

Warunki, w których rezygnacja z walut narodowych na rzecz wspólnej waluty 
jest korzystnym rozwiązaniem dla państw tworzących unię walutową określa 
teoria optymalnych obszarów walutowych. Zalicza się do nich wysoką synchro-
nizacje cykli koniunkturalnych, wysoką mobilność kapitału oraz pracy, wysoką 
elastyczność cen i płac oraz wysoki poziom integracji handlowej. Wysoka syn-
chronizacja cykli koniunkturalnych zmniejsza ryzyko wystąpienia w krajach 
wchodzących w skład unii walutowej asymetrycznych szoków popytowych bądź 
podażowych, które sprawiłyby, że sytuacja gospodarcza w krajach wchodzą-
cych w skład unii walutowej byłaby na tyle różnorodna, że wymagałaby prowa-
dzenia odmiennej polityki monetarnej. Wysoka mobilność kapitału oraz pracy, 
a także wysoka elastyczność cen i płac zmniejszają koszty dostosowawcze 
w warunkach kryzysów. Im większa jest skala wymiany handlowej pomiędzy 
państwami wchodzącymi w skład unii walutowej, tym większe są korzyści wy-
nikające z eliminacji kosztów transakcyjnych oraz eliminacji ryzyka kursowego.

Czy w momencie powołania strefy euro powyższe warunki zostały spełnione? 
Odpowiedź na to pytanie wzbudza znaczne kontrowersje wśród ekonomistów 
i ekonomistek. Większość z nich zgadza się, że spełnione zostały warunki doty-
czące synchronizacji cykli koniunkturalnych, mobilności kapitału oraz wysokiego 
poziomu integracji handlowej, podczas gdy spełnienie kryteriów dotyczących 
mobilności pracy oraz elastyczności cen i płac wzbudza znaczne zastrzeżenia. 
Dyskutując o istnieniu strefy euro należy jednak pamiętać, że jest ona nie tylko 
projektem ekonomicznym, ale również inicjatywą polityczną stanowiąca część 
procesu integracji europejskiej. Euro jest nie tylko walutą, ale również symbolem 
tożsamości europejskiej. Dyskutując o tym, czy strefa euro jest optymalnym 
obszarem walutowym warto także pamiętać, że nie jest wcale jasne, czy są nim 
Stany Zjednoczone (Avent 2010).

II.II. Problemy strukturalne
Podstawowym problemem strefy euro jest brak wystarczających instru-
mentów stabilizacyjnych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne z powodu 
wysokiego zadłużenia części państw członkowskich. Wzrost długu publicznego, 
który nastąpił po kryzysie finansowym, sprawia, że gdy rozpocznie się następny 
kryzys, większość państw członkowskich będzie miała do dyspozycji znacznie 
mniej przestrzeni fiskalnej, co poważnie ograniczy możliwość prowadzenia an-
tycyklicznej polityki gospodarczej. Na wysoką rangę problemu wpływa również 
wysoka skala powiązań gospodarczych państw członkowskich, co sprawia, że 
kryzys, który rozpoczął się w jednym państwie członkowskim, szybko staje się 
odczuwalny w całej strefie euro.

Brak instrumentów stabilizacyjnych jest nieodłącznie powiązany z kwestią 
tzw. „unii fiskalnej”. Strefa euro nie posiada odrębnego budżetu, który mógłby 
być wykorzystywany w celach jej stabilizacji. Budżet Unii Europejskiej to jedynie 
około 1% jej PKB, dodatkowo w każdym roku musi być on zrównoważony, co 
wyklucza możliwość osiągania deficytów i rekompensowania ich nadwyżkami 
w latach następnych. Postulat stworzenia wspólnego budżetu unii walutowej 
zawierał już Raport Wernera, a zgodnie z szacunkami z lat siedemdziesiątych 
wysokość tego budżetu powinna wynieść początkowo 2-2,5% PKB, by docelowo 
osiągnąć wartość 5-7% PKB (Miklaszewicz 2017). Dziś dyskusja skupia się na 
samej kwestii powołania odrębnego budżetu strefy euro, abstrahując jak na 
razie od jego wielkości.GLOBAL.LAB
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Błędne koło współzależności finansów  
publicznych oraz sektora bankowego

Stabilności finansowej strefy euro zagraża również błędne koło współza-
leżności finansów publicznych oraz sektora bankowego. Obligacje państwa, 
w którym funkcjonuje dany bank, stanowią zwykle znaczną część jego aktywów. 
Gdy państwo członkowskie znajduje się w kryzysie, wzrasta oprocentowanie 
jego obligacji, co jednocześnie oznacza spadek ich cen. Spadek wartości akty-
wów stanowi z kolei zagrożenie dla wypłacalności banku i w krytycznych sytu-
acjach (np. paniki bankowej) może oznaczać konieczność wypłaty depozytów 
deponentkom i deponentom w ramach państwowego systemu gwarantowania 
depozytów. Ponieważ system gwarantowania depozytów jest częścią finansów 
publicznych, konieczność wypłat odszkodowań powoduje dalsze pogorszenie 
sytuacji finansowej danego państwa. Wysoki poziom integracji sektora finan-
sowego w strefie euro zwiększa znaczenie negatywnego sprzężenia pomiędzy 
kryzysem finansowym a kryzysem bankowym.

Istotnym problemem obniżającym stabilność finansową strefy euro jest 
też brak bezpiecznych aktywów wspólnych dla państw członkowskich, które 
mogłyby odgrywać podobną rolę co bony skarbowe w Stanach Zjednoczonych. 
Spośród państw wchodzących w skład strefy euro jedynie obligacje Holandii, 
Luksemburga oraz Niemiec cechują się najwyższym ratingiem, a 83% wszyst-
kich obligacji o ratingu AAA to obligacje niemieckie (Fuest 2017). Brak europej-
skich bezpiecznych aktywów sprawia, że podczas kryzysów finansowych kapi-
tał ucieka z państw peryferii do krajów centrum Unii Europejskiej. Powoduje to 
dalsze pogorszenie sytuacji w krajach przeżywających trudności gospodarcze, 
a dla państw będących bezpieczną przystanią oznacza spadek stóp procen-
towych, który przekłada się na korzyści dla ich budżetów, oznaczając jednak 
zarazem niższy zwrot z kapitału dla ich obywateli i obywatelek.

Wprowadzenie euro zwiększyło nierównowagi w handlu międzynarodo-
wym pomiędzy państwami posługującymi się wspólną walutą i uczyniło je 
bardziej trwałymi (Berger i Nitsch 2010). Gdyby wciąż funkcjonowały waluty 
narodowe, kursy walut państw centrum byłyby wyższe od kursu euro, a kursy 
walut państw południa niższe, co oznaczałoby spadek nadwyżek handlowych 
państw centrum oraz zmniejszenie deficytów handlowych państw południa. 
Część ekonomistek i ekonomistów twierdzi również, że płynne kursy walutowe 
ułatwiają usuwanie nierównowag handlowych poprzez szybsze zmiany cen 
względnych (Friedman 1953). Adekwatność tego argumentu jest jednak przed-
miotem sporu (Chinn i Wei 2008.)

( REFORMA STREFY EURO: FRANCUSKO-NIEMIECKI TANDEM W ŚLEPEJ ULICZCE? )
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Wśród problemów strukturalnych wspólnej waluty wymieniany bywa rów-
nież brak jasno zdefiniowanych zasad wyjścia ze strefy euro przez państwo 
członkowskie (Fahrholz i Wójcik 2013). To, czy prawo unijne w ogóle dopuszcza 
taką możliwość, jest kwestią sporną, ale zgodnie z dominującą opinią zarówno 
unilateralne opuszczenie strefy przez państwo członkowskie, jak i usunięcie 
jednego z państw członkowskich jest niemożliwe (Athanassiou 2010). Zwolen-
niczki i zwolennicy zdefiniowania zasad opuszczenia strefy euro przez państwo 
członkowskie wskazują, że ograniczyłoby to zjawisko jazdy na gapę i pokusę 
nadużycia poprzez zwiększenie zewnętrznej jak i wewnętrznej dyscypliny ma-
kroekonomicznej. Przeciwnicy i przeciwniczki twierdzą, że zdefiniowanie zasad 
rezygnacji ze wspólnej waluty doprowadziłoby do znacznego wzrostu nie-
pewności, mogąc tym samym okazać się samospełniającą się przepowiednią.

W momencie rozpoczęcia kryzysu finansowego istotnym problemem była 
również kwestia regulacji sektora finansowego. Umożliwienie bankom mają-
cym siedzibę w jednym z państw członkowskich działalności w całej Unii Euro-
pejskiej doprowadziło do ryzyka arbitrażu regulacyjnego.  Efektem tej decyzji 
był również wzrost wartości aktywów banków, co sprawiło, że w wypadku 
państw-siedzib o relatywnie niewielkich gospodarkach możliwość ratowania 
banków w całej UE znalazła się pod znakiem zapytania. Wzrost znaczenia 
międzynarodowej działalności banków sprawił, że kwestią sporną stało się 
również to, które z państw powinno ponosić koszty ich ratowania. Ze wszystkich 
problemów wymienionych w niniejszej części publikacji to właśnie w dziedzinie 
regulacji banków udało się przez minioną dekadę osiągnąć największy postęp.

III. REFORMY WDROŻONE OD ROZPOCZĘCIA KRYZYSU FINANSOWEGO
Kryzys finansowy ujawnił słabości architektury strefy euro. Widocznym stało 
się, że pozbawiona jest ona wystarczających instrumentów stabilizacyjnych, 
a poziom integracji rynków finansowych jest zbyt wysoki, aby ich regulacja 
mogła odbywać się na szczeblu narodowym. Od momentu rozpoczęcia kryzy-
su finansowego podjęto szereg działań na rzecz zwiększenia stabilności strefy 
euro.  W zdecydowanej większości nie stały się one jednak częścią prawa Unii 
Europejskiej, będąc efektem porozumienia państw członkowskich strefy euro 
bądź decyzji Europejskiego Banku Centralnego.

Celem niniejszej sekcji publikacji jest przedstawienie kontekstu, w którym od-
bywa się dzisiejsza debata na temat dalszych reform strefy euro. Przedstawienie 
dokładnego opisu reform zarządzania ekonomicznego po kryzysie finansowym 
wykracza poza zakres tej publikacji, dostępne są zresztą publikacje poświęcone 
wyłącznie temu zagadnieniu (Oręziak 2017).

W 2010 roku Rada Unii Europejskiej w celu wzmocnienia stabilności finan-
sowej strefy euro oraz wsparcia finansowego państw strefy euro doświadcza-
jących szczególnych trudności gospodarczych powołała Europejski Instrument 
Stabilizacji Finansowej oraz Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej. 
Powołane instrumenty upoważnione zostały do emisji instrumentów dłużnych 
w celu pozyskania funduszy potrzebnych na udzielenie pożyczek państwom 
strefy euro z problemami finansowymi, interwencji na rynku pierwotnym (w wy-
jątkowych sytuacjach) oraz wtórnym długu. W 2011 roku decyzją Rady Europej-
skiej oba tymczasowe mechanizmy zostały zastąpione stałym mechanizmem 
pomocy finansowej dla państw strefy – Europejskim Mechanizmem Stabilności.  
W ramach ESM udzielono wsparcia finansowego Cyprowi, Portugalii, Irlandii 
oraz Hiszpanii. Wciąż trwa program wsparcia stabilności gospodarki Grecji, 
który ma zakończyć się w sierpniu tego roku.

( REFORMA STREFY EURO: FRANCUSKO-NIEMIECKI TANDEM W ŚLEPEJ ULICZCE? )
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Od 2008 roku podjęto szereg działań mających na celu zwiększenie pozio-
mu koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro. W roku 2009 dokonano 
instytucjonalizacji Eurogrupy, która od 1997 roku działała jako ciało nieformal-
ne. W roku 2010 zadecydowano o wprowadzeniu w życie procedury semestru 
europejskiego. Rok później w ramach tak zwanego „Sześciopaku” przyjęto pa-
kiet rozporządzeń wzmacniający istniejące instrumenty koordynacji polityki 
budżetowej państw członkowskich. W ramach „Sześciopaku” między innymi 
dokonano harmonizacji reguł tworzenia budżetów narodowych, zobowiązano 
państwa członkowskie do wdrożenia reguł fiskalnych i wieloletniego planowa-
nia budżetowego, zobowiązano kraje o wysokim poziomie długu do poprawy 
sald strukturalnych i redukcji wysokości długu publicznego w relacji do PKB, 
a także ustalono system sankcji finansowych za nieprzestrzeganie zasad Paktu 
Stabilności i Wzrostu.

W ramach procedury semestru europejskiego Komisja Europejska od 2011 
roku corocznie wydaje państwom członkowskim zalecenia w dziedzinie poli-
tyki gospodarczej, w szczególności w zakresie reform strukturalnych, finan-
sów publicznych oraz równowagi makroekonomicznej. Wdrożenie zaleceń 
wydanych w ramach procedury semestru europejskiego nie jest obowiązkiem 
państw członkowskich. W latach 2013-2016 w pełni wdrożono pomiędzy 2 a 7% 
wydanych rekomendacji, a 40-50% z nich zostało wdrożonych częściowo. Jedy-
nie w 2012 roku, gdy udało się częściowo wdrożyć 78% wydanych rekomendacji, 
osiągnięto większy stopień implementacji zaleceń Komisji Europejskiej (Europe-
an Parliement 2018)

W 2011 roku zawarto „Pakt fiskalny”, który ze względu na przystąpienie do 
niego sześciu państw spoza strefy euro (w tym Polski) nazywany bywa również 

„Paktem Euro+”. Pakt zaostrza zasady dyscypliny budżetowej, wprowadzając 
również hamulec długu. W 2013 roku w ramach tzw. „dwupaku” wprowadzono 
proces cyklicznego monitorowania polityki budżetowej państw członkowskich 
przez Komisję Europejską.

Większość z wyżej opisanych reform oparta jest na niemieckiej interpre-
tacji kryzysu strefy euro, który postrzega go głównie jako rezultat nadmier-
nego zadłużenia państw członkowskich. Zaostrzanie dyscypliny budżetowej, 
a zwłaszcza określenie minimalnego tempa redukcji długu publicznego, kiedy 
przekracza on 60% PKB kraju członkowskiego, wzbudza obawy o procykliczny 
charakter regulacji, tym samym będąc przedmiotem kontrowersji wśród ekono-
mistek i ekonomistów.  Od pierwszych edycji semestru europejskiego Komisja 
Europejska była krytykowana za niewielki poziom uwzględnienia zagadnień 
socjalnych, jednakże w ramach kolejnych edycji zagadnienia socjalne stopniowo 
zyskiwały na znaczeniu (Zeitlin i Vanhercke 2018).

W 2015 roku utworzono Europejską Służbę ds. Wsparcia Reform Struk-
turalnych. Funkcjonująca w ramach Komisji Europejskiej Służba zapewnia 
wsparcie techniczne państwom członkowskim wdrażającym reformy struktu-
ralne. Dwa lata później podjęto decyzję o uruchomieniu pilotażowego programu 
wsparcia dla państw członkowskich przeprowadzających reformy strukturalne. 
Liczba projektów zgłoszonych przez państwa członkowskie zdecydowanie prze-
kroczyła możliwości finansowania.

Postępuje również proces przenoszenia regulacji i nadzoru sektora ban-
kowego na szczebel europejski. Ma to zwiększyć stabilność finansową 
strefy euro i UE oraz ograniczyć możliwość stosowania arbitrażu regu-
lacyjnego przez banki działające w strefie euro. Do unii bankowej należą 
wszystkie państwa członkowskie strefy euro,  a państwa spoza strefy euro 
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mogą zadecydować o przyłączeniu się do niej.  Oprócz jednolitych przepisów 
regulujących działalność banków, na unię bankową składają się jednolity 
mechanizm nadzorczy oraz jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporząd-
kowanej likwidacji. Częścią unii bankowej docelowo ma zostać również eu-
ropejski system gwarantowania depozytów, który umożliwiłby przerwanie 
negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy kryzysami finansów publicz-
nych a kryzysami sektora bankowego. Powstanie europejskiego systemu gwa-
rantowania depozytów stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na 
trudności polityczne. Kraje o stabilnej sytuacji finansowej obawiają się, że eu-
ropejski system gwarantowania depozytów zaowocuje trwałymi transferami 
fiskalnymi do krajów południa UE. Równolegle do unii bankowej powstaje też 
unia rynków kapitałowych, mająca pogłębić integrację rynków kapitałowych 
państw członkowskich UE.

IV. REFORMY STREFY EURO – CO DALEJ?

IV.I. Dyskusja francusko-niemiecka
Integracja europejska zajmuje ważne miejsce w agendzie Emmanuela Macrona 
od momentu rozpoczęcia kampanii prezydenckiej we Francji. Szczególnie przed 
drugą turą wyborów to stosunek do Unii Europejskiej był kluczowym tematem 
we francuskiej debacie publicznej. Podczas gdy Macron jasno opowiadał się za 
Unią Europejską, zaznaczając jednocześnie konieczność jej reformy, kandydatka 
Frontu Narodowego Marine Le Pen oskarżała go o bycie „proeuropejskim rady-
kałem”, obiecując przeprowadzenie referendum na temat dalszego członkostwa 
Francji w Unii Europejskiej.

We wrześniu 2017 Emmanuel Macron, już jako prezydent, podczas prze-
mówienia na Sorbonie przedstawił swoją wizję Europy, opierającą się na 
zwiększeniu integracji i solidarności europejskiej. Zdecydowanie opowiedział 
się za wprowadzeniem na szczeblu unijnym podatku od transakcji finanso-
wych oraz opłat za emisję dwutlenku węgla. Podkreślił, że budżet Unii Euro-
pejskiej musi odzwierciedlać jej ambicje, inaczej ich realizacja będzie po prostu 
niemożliwa. Jako potencjalne źródło środków mogących zwiększyć budżet 
unijny wskazał podatki ekologiczne, podatki cyfrowe, podatek od transakcji 
finansowych bądź przeniesienie na poziom unijny podatku dochodowego od 
osób prawnych (po jego wcześniejszym ujednoliceniu). Jako że z większym 
budżetem powiązana jest również większa odpowiedzialność, zaproponował 
powołanie europejskiego ministra finansów oraz wzmocnienie kompetencji 
Parlamentu Europejskiego w dziedzinie finansów UE. Prezydent Francji sta-
nowczo opowiedział się również za ujednoliceniem standardów socjalnych 
w UE poprzez ustalenie minimalnych standardów socjalnych, których muszą 
przestrzegać wszystkie państwa członkowskie; ponadto obiecał zwalczanie 
dumpingu socjalnego.

Zdaniem prezydenta Francji to właśnie Francja i Niemcy powinny być „silni-
kiem” reform Unii Europejskiej. Kończąc przemówienie, podkreślił, że odważna 
dyskusja o przyszłości Europy wymaga, aby strony zrezygnowały z tematów 
tabu. Francja gotowa jest rozmawiać o propozycjach zmian traktatów europej-
skich oraz reformy Wspólnej Polityki Rolnej, Niemcy nie powinny więc przekre-
ślać zagadnienia transferów fiskalnych.

W innych swoich wystąpieniach podczas pierwszych miesięcy kadencji Em-
manuel Macron poparł wprowadzenie europejskiego systemu gwarancji depo-
zytów oraz przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski 
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Fundusz Walutowy zgodnie z propozycją Komisji 
Europejskiej. Zdaniem francuskiego prezydenta 
bez uzupełnienia Unii Gospodarczej i Waluto-
wej o mechanizmy solidarnościowe nie będzie 
możliwym osiągnięcie realnej konwergencji go-
spodarek państw członkowskich.

Odważne przemówienie francuskiego prezy-
denta zostało krytycznie odebrane na wschod-
nim brzegu Renu, gdzie właśnie rozpoczynały się 
trudne negocjacje koalicyjne, mające doprowadzić 
do powstania „jamajskiej” koalicji chadeków z zie-
lonymi oraz liberałami. Przez dwanaście lat spra-
wowania urzędu kanclerza Angela Merkel dała 
się poznać raczej jako specjalistka od zwalczania 
kryzysów i obrończyni status quo niż wizjonerka, 
która przedstawiałaby ambitne propozycje refor-
my UE. Z kolei niemiecki minister finansów Wol-
fgang Schäuble stał się jedną z twarzy polityki 
austerity ze względu na twardą politykę wobec 
Grecji – łącznie z zapowiedzią, że jeśli grecki rząd 
nie chce wprowadzać reform strukturalnych, po-
winien po prostu opuścić strefę euro. Mimo że brak 
wyraźnej pozytywnej reakcji ze strony Niemiec 
spowodowany był w dużej mierze przebiegiem 

cyklu wyborczego, to i tak po obu stronach Renu wywołał on zarzuty, że nie-
miecka kanclerz stała się „hamulcową” integracji europejskiej.

Zdecydowana większość polityczek i polityków CDU krytycznie nastawiona 
jest do zwiększenia skali transferów finansowych w UE ze względu na poten-
cjalne obciążenia, jakie oznaczałoby to dla Niemiec jako największej gospodarki 
unijnej. Dla liberalnej FDP, która była jedną ze stron toczących się negocjacji koali-
cyjnych, jakikolwiek wzrost transferów fiskalnych w UE stanowi temat tabu. Nie-
mieckie obawy odnośnie wizji Macrona dość dobrze oddała pierwsza okładka 
Spiegla po jego wyborze. Trzynastego maja czytelników i czytelniczki powitał 
wizerunek francuskiego prezydenta wraz z nagłówkiem „Drogi przyjaciel. Em-
manuel Macron ratuje Europę, a Niemcy mają zapłacić”.

Po blisko dwóch miesiącach negocjacji liberałowie zerwali rozmowy koalicyj-
ne, co uniemożliwiło powstanie „jamajskiej” koalicji. Wielka Koalicja, czyli sojusz 
chadeków z socjaldemokratami, okazała się być jedyną możliwą koalicją rządo-
wa. Jednak kolejne podejście do niej było chyba najtrudniejszym z dotychczaso-
wych. Po czterech latach wspólnych rządów w szeregach SPD powszechne było 
rozczarowanie, że tak niewiele postulatów udało się zrealizować, a w dodatku 
nawet zrealizowane postulaty socjaldemokratyczne zwiększają raczej poparcie 
CDU niż SPD. Znalazło to odzwierciedlenie w przemówieniu przewodniczącego 
partii Martina Schulza, który już podczas wieczoru wyborczego jasno zadekla-
rował, że wyklucza zawiązanie kolejnej Wielkiej Koalicji. W marcu, po długo-
trwałych negocjacjach, CDU z SPD podpisały umowę koalicyjną, w której 
zawarty został między innymi postulat zwiększenia środków finansowych, 
które ma do dyspozycji Unia Europejska.

W nowym rządzie socjaldemokrata Olaf Scholz zastąpił Wolfganga 
Schäuble na stanowisku federalnego ministra finansów. Zmiana ta wywołała 
w Europie spore nadzieje, ponieważ SPD w swoim programie wyborczym jasno 
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opowiedziało się za intensyfikacją integracji  i poziomu solidarności europejskiej, 
m.in. poprzez koordynacje polityk gospodarczych oraz powołanie oddzielnego 
budżetu i „rządu gospodarczego” strefy euro. Propozycja Angeli Merkel, aby po-
wołać wspólną radę ministrów gospodarki i finansów strefy euro, która miałaby 
prowadzić działania na rzecz wzrostu konkurencyjności państw członkowskich, 
dość szybko wywołała jednak wrażenie, że chadecy próbują niejako „oskrzydlić” 
socjaldemokratycznego ministra finansów.

16 marca, czyli już trzeciego dnia sprawowania urzędu, Olaf Scholz odbył 
w Paryżu spotkanie z francuskim ministrem finansów Bruno Le Maire’em. 
Ministrowie zapowiedzieli współpracę w procesie reform strefy euro oraz przed-
stawienie w czerwcu „mapy drogowej” reform.  Mimo zapowiedzi francuskiego 
ministra finansów, że obaj ministrowie chcą wspólnie osiągnąć „spektakularne 
cele”, na konferencji prasowej po spotkaniu nie ogłoszono zbyt wielu konkretów. 
Chociaż oczekiwanie od strony niemieckiej konkretnych deklaracji już trzecie-
go dnia po powołaniu rządu byłoby zdecydowanie przedwczesne, to jednak 
milczenie ministra Scholza w zakresie reform strefy euro trwa do momentu 
publikacji niniejszego raportu, wzbudzając znaczne kontrowersje w SPD.

19 kwietnia odbyło się pierwsze po zawiązaniu koalicji spotkanie Angeli 
Merkel z Emmanuelem  Macronem. Wcześniejsze reakcje kanclerz Niemiec na 
propozycje francuskiego przywódcy daleko nie były entuzjastyczne – wyklu-
czyła ona powołanie wspólnego budżetu dla strefy euro oraz chłodno wypo-
wiadała się o ukończeniu unii bankowej. Europejski system gwarantowania de-
pozytów, mający przerwać błędne koło współzależności finansów publicznych 
i sektora bankowego, w Berlinie często bywa postrzegany jako instrument, który 
doprowadzi do transferów finansowych z krajów północy do krajów południa 
UE. Merkel nie tylko zachowywała jednak dystans wobec propozycji Macro-
na, ale też nie przedstawiała żadnych własnych, alternatywnych rozwiązań.

Podczas wspólnej konferencji obie strony potwierdziły gotowość do kom-
promisów. Emmanuel Macron zaakceptował niemiecką propozycję przeznacze-
nia środków europejskich dla samorządów, które przyjmują uchodźców. Angela 
Merkel na poziomie ogólnym potwierdziła konieczność wzmocnienia stabili-
zatorów koniunktury w strefie euro, a także chęć ukończenia unii kapitałowej 
i unii bankowej. W średnim horyzoncie czasowym, pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedzialnej postawy wszystkich krajów, dała zielone światło dla europej-
skiego ubezpieczenia depozytów. Z kolei prezydent Francji zaakcentował swój 
przychylny stosunek do wzmocnienia pozycji ministrów gospodarki i powołania 
wspólnej rady ministrów gospodarki i finansów strefy euro, której celem byłoby 
wzmocnienie konkurencyjności państw należących do strefy. Strony uczest-
niczące w spotkaniu zapowiedziały przedstawienie wspólnych propozycji 
reformy strefy euro w czerwcu bieżącego roku.

Mimo zakończenia i kampanii wyborczej, i negocjacji koalicyjnych, sytuacja 
polityczna Angeli Merkel wciąż nie jest łatwa (Frymark i Popławski 2018). 
Wynik wyborczy oraz trudności w zawiązaniu koalicji osłabiły pozycję niemiec-
kiej kanclerz. Nieduża większość, którą dysponuje Wielka Koalicja, zwiększa 
znaczenie wewnątrzpartyjnej opozycji wobec wzmocnienia mechanizmów so-
lidarnościowych i transferów fiskalnych w strefie euro. Zdecydowanym przeciw-
nikiem postulowanych przez Emmanuela Macrona reform jest przewodniczący 
grupy CSU w Bundestagu, Alexander Dobrint. Przeciwniczki i przeciwnicy re-
form – oprócz wpływu mechanizmów solidarnościowych na finanse Niemiec 
– obawiają się również ograniczenia pozycji Bundestagu. Opozycja także nie 
wywiera presji na wprowadzenie reform w życie.

( REFORMA STREFY EURO: FRANCUSKO-NIEMIECKI TANDEM W ŚLEPEJ ULICZCE? )

GLOBAL.LAB
11

ANALIZA



Dlaczego dwa państwa, które od dekad ściśle ze sobą współpracują, mają 
tak rozbieżne wizje reform strefy euro i Unii Europejskiej? Istotnym czynnikiem 
jest bez wątpienia rozbieżność krótkoterminowych interesów gospodarczych. 
Zarówno Niemcy jak i Francja należą do grona państw, które „finansują” Unię Eu-
ropejską, jednakże wkład Niemiec – za sprawą wyższych płatności na rzecz UE 
i niższych otrzymywanych transferów – jest zdecydowanie większy niż wkład 
Francji. Niemcy są nie tylko największa gospodarką UE, ale też należą do grona 
państw o najlepszej sytuacji gospodarczej w całej UE. Bezrobocie, deficyt i dług 
publiczny są W Niemczech zdecydowanie niższe niż we Francji. Jeśli budżet 
unijny oraz poziom europejskiej solidarności miałyby zostać zwiększone, wkład 
Niemiec musiałby zdecydowanie wzrosnąć.

Różnice w podejściu Niemiec i Francji wynikają jednak nie tylko z rozbież-
nych interesów, ale także z odmiennej kultury myślenia o gospodarce, będącej 
efektem odmiennej struktury gospodarczej i rozbieżnych tradycji intelektual-
nych (Brunnermeier et al. 2016). Francja jest państwem unitarnym o wysokim 
poziomie centralizacji i silnych tradycjach interwencjonistycznych. Tymczasem 
Niemcy są państwem federalnym, o silnej pozycji trybunału konstytucyjnego, 
gdzie dominuje myśl ordoliberalna (podkreślająca znaczenie mechanizmu rynko-
wego i jasno określonych reguł udziału państwa w gospodarstwie oraz krytycz-
nie oceniająca dług publiczny). Fundament niemieckiej gospodarki stanowią kla-
sa średnia i rodzinne przedsiębiorstwa średniej wielkości, podczas gdy we Francji 
kluczowymi podmiotami gospodarczymi są narodowe czempiony. Mimo że PKB 
Niemiec jest prawie o 40% większe niż PKB Francji, na liście FT500, zawierającej 
500 największych firm na świecie, znajdują się 24 firmy francuskie i jedynie 18 
firm niemieckich (Financial Times 2015). Dodatkowo związki zawodowe są na 
zachów od Renu nastawione znacznie bardziej konfrontacyjnie niż w Niemczech.

( REFORMA STREFY EURO: FRANCUSKO-NIEMIECKI TANDEM W ŚLEPEJ ULICZCE? )

Niemcy Francja

Liczba ludności [mln] 82,67 66,9

PKB (2016) 3,47 bln $ 2,46 bln $

PKB per capita (2016) 41 936 $ 36 854 $

Dług publiczny/PKB (2017) 64,10% 97%

Saldo finansów publicznych/PKB (2017) 1,10% -2,60%

Stop bezrobocia 3,40% 8,90%

Nierówności (współczynnik Giniego) 0,289 0,297

Różnice w myśleniu o gospodarce

Francja Niemcy

Interwencjonizm gospodarczy Ordoliberalizm

Elastyczność Jasne zasady

Reakcja popytowa Reakcja podażowa

Reformy strukturalne podczas 
ożywienia gospodarczego

Reformy strukturalne 
podczas kryzysu

Koncentracja na płynności
Koncentracja 

na wypłacalności

Solidarność europejska Obawa przed pokusą nadużyć

We Francji ekonomiści i ekonomistki oraz polityczki i politycy w większości 
uważają, że odpowiedź na kryzysy gospodarcze powinna cechować się dużą 
elastycznością, podczas gdy ich niemieccy odpowiednicy i odpowiedniczki GLOBAL.LAB
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podkreślają znaczenie jasnych i precyzyjnych reguł określających sposób 
odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Francuska elastyczność ma jednak jeden 
jasno określony wyjątek – wykluczenie możliwości wyjścia ze strefy euro. We 
Francji dość powszechne jest przekonanie, że określenie warunków i procesu 
opuszczenia Unii Gospodarczej i Walutowej dość szybko mogłoby okazać się 
samospełniającą się przepowiednią.  Na zachód od Renu ważną rolę grają też 
solidarność europejską i postulat wprowadzenia euroobligacji, za które odpo-
wiedzialność ponosiłyby wspólnie państwa członkowskie, podczas gdy w Niem-
czech dominują obawy, że podział ryzyka doprowadzi do „jazdy na gapę” i nie-
odpowiedzialnej polityki budżetowej państw członkowskich. W czasie kryzysów 
gospodarczych francuscy ekonomiści i polityczki kluczowe znaczenie przywią-
zują do ryzyka utraty płynności, czyli utraty możliwości emisji długu, tymczasem 
niemieccy politycy i ekonomistki uważają, że to ryzyko utraty wypłacalności jest 
wówczas kluczowe. Na zachód od Renu zwiększenie zagregowanego popytu 
postrzegane jest jako najlepsza odpowiedź na kryzys, podczas gdy niemieccy 
ekonomiści i ekonomistki podkreślają rolę narzędzi podażowych: wzrostu 
oszczędności oraz reform strukturalnych. Zdaniem Paryża reformy struktu-
ralne powinno przeprowadzać się w okresie ożywienia gospodarczego, kiedy 
łatwiejsze jest poniesienie ich kosztów, natomiast zdaniem Niemek i Niemców 
to w fazach kryzysu mobilizacja poparcia politycznego dla reform jest dużo bar-
dziej prawdopodobna. Te i podobne różnice tradycji intelektualnych utrudniają 
wypracowanie niemiecko-francuskiego kompromisu.

V. REFORMA STREFY EURO W PROPOZYCJACH 
INSTYTUCJI EUROPEJSKICH
Aktywnymi uczestniczkami debaty o reformie strefy euro są również insty-
tucje unijne, a w szczególności Komisja Europejska. W czerwcu 2015 roku 
ukazał się Raport Pięciu Prezydentów, dotyczący ukończenia Unii Gospodarczej 
i  Walutowej (Juncker et al. 2015). Przewodniczący Komisji Europejskiej, Rady 
Unii Europejskiej, Eurogrupy, Europejskiego Banku Centralnego oraz Parlamentu 
Europejskiego jasno opowiedzieli się za dalszym rozwojem jednolitego rynku 
oraz pogłębieniem koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich. 
Postulowali również powołanie sieci Narodowych Rad Produktywności, które 
miałyby monitorować dynamikę produktywności oraz formułować rekomenda-
cje zawierające propozycje reform mających doprowadzić do jej zwiększenia. 
W celu zwiększenia stabilności finansowej strefy euro opowiedzieli się za ukoń-
czeniem unii bankowej poprzez ustanowienie europejskiego systemu gwa-
rancji depozytów. Przewodniczący instytucji unijnych opowiedzieli się też za 
wzmocnieniem europejskich stabilizatorów koniunktury i zwiększeniem środ-
ków finansowych, które ma do dyspozycji Unia Europejska. Poparli również 
wzmocnienie demokratycznej kontroli nad europejską polityką gospodarczą. Co 
więcej, fragmentem raportu jest mapa drogowa przedstawiająca propozycje 
harmonogramu wdrażania omawianych reform.

W Raporcie Pięciu Prezydentów oraz dokumentach mu towarzyszących 
określono zasady, które powinien spełniać mechanizm stabilizacyjny. Powi-
nien on minimalizować pokusę nadużycia i nie prowadzić do powstania sta-
łych transferów pieniężnych. Jego użycie powinno być uzależnione od spełnienia 
jasnych kryteriów i nieprzerwanej realizacji odpowiedzialnej polityki fiskalnej. 
Powinien on zostać utworzony w ramach prawnych UE oraz być otwarty i przej-
rzysty w stosunku do wszystkich państw członkowskich. Nie może on powie-
lać zadań Europejskiego Mechanizmu Stabilności związanych z zarządzaniem 
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kryzysowym. W roku 2016 Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych 
(ECOFIN, formacja Rady UE składająca się z ministrów finansów i gospodarki) 
podczas posiedzenia w Bratysławie omawiała możliwe formy mechanizmu sta-
bilizacyjnego, wśród których wymieniono: europejski system ubezpieczenia od 
bezrobocia (stanowiący uzupełnienie systemów krajowych), powiązanie transfe-
rów z fazą cyklu koniunkturalnego oraz wspólny fundusz inwestycyjny. W każdej 
z dyskutowanych form mechanizm stabilizacyjny opierałby się na akumulacji 
składek państw członkowskich w okresie dobrej koniunktury, a wypłaty aktywo-
wane byłyby po osiągnięciu przez wskaźniki gospodarcze ustalonych wartości.

W maju 2017 roku ukazała się publikacja Komisji Europejskiej, rozwijająca 
wcześniejszy Raport Pięciu Prezydentów odnośnie ukończenia Unii Gospodar-
czej i Walutowej (KE 2017).  Komisja Europejska poparła już wcześniej gdzienie-
gdzie słyszalne opinie, że istnienie europejskich bezpiecznych aktywów finan-
sowych jest istotne dla dalszego rozwoju strefy euro. Zapowiedziała również 
analizę różnych opcji jego powołania. Ponadto KE poparła idee przekształcenia 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej w Europejski Fundusz Walu-
towy w celu jego dalszej instytucjonalizacji i zwiększenia demokratycznej rozli-
czalności. Postulat wzmocnienia koordynacji polityk gospodarczych w Unii Euro-
pejskiej uzupełniony został zapowiedzią poluzowania nadmiernie restrykcyjnych 
kryteriów fiskalnych w wypadku wzmocnienia mechanizmów koordynujących.

W grudniu 2017 roku Komisja Europejska opublikowała mapę drogową 
reform Unii Gospodarczej i Walutowej. Według założeń KE w 2018 roku, oprócz 
uzgodnień odnośnie następnej Wieloletniej Perspektywy Finansowej i prac 
zmierzających do ukończenia unii bankowej, odbędzie się dyskusja nad propozy-
cjami legislacji mającymi powołać Europejski Fundusz Walutowy i wprowadzić 
normy fiskalne do prawa unijnego. Na ten rok zaplanowana jest też dyskusja 
polityczna odnośnie powołania ministra finansów strefy euro. W połowie 2019 
roku wskazane propozycje legislacji mają być już przyjęte przez właściwie in-
stytucje Unii Europejskiej.

VI. EUROOBLIGACJE – SYMBOL NIEZGODY
Kryzys zadłużeniowy oraz problemy związane z brakiem wspólnych dla strefy 
euro bezpiecznych aktywów wywołały ożywioną debatę na temat możliwości 
wprowadzenia euroobligacji. Na przestrzeni minionych lat takie propozycje przy-
bierały różnorodną formę. Proponowano wprowadzenie obligacji emitowanych 
przez Unię Europejską, za które wspólną odpowiedzialność ponosiłby wszystkie 
państwa unijne (KE 2011). Pojawiały się również propozycje uwspólniania części 
długu państw członkowskich, chociażby w wysokości do 60% PKB dopuszczalnej 
przez Traktat z Maastricht (Depla i von Weizsäcker 2010, Varufakis et al. 2015).

Propozycja emisji obligacji lub tym bardziej uwspólnotowienia części już ist-
niejącego długu publicznego wywołuje oczywiste kontrowersje. Jej przeciw-
nicy podkreślają, że doprowadzi ona do ogromnej pokusy nadużycia, przez co 
państwa członkowskie prowadzić będą nieodpowiedzialną politykę budże-
tową. Propozycja ta wzbudza również znaczne zastrzeżenia natury politycz-
nej, zwłaszcza w krajach centrum Unii Europejskiej, dla których wcielenie jej 
w życie stanowiłoby obciążenie fiskalne. Propozycje emisji euroobligacji lub 
uwspólnianie części długu są bez wątpienia ciekawym problemem natury teo-
retycznej, jednakże realne szanse na wprowadzenie ich w życie są bliskie zeru.

Instrumentem, który mógłby finansować europejskie aktywa jako bez-
pieczne i który jednocześnie ma większe szanse na wejście w życie, są tzw. 
Europejskie Bezpieczne Obligacje (ang. European Safety Bonds). Miałyby one 
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powstawać w drodze tworzenia paczek obligacji różnych państw UE, a prze-
prowadzenie tego procesu w optymalny sposób mogłoby umożliwić osiągnięcie 
przez nie ratingu równego co najmniej obligacjom niemieckim (Brunnermeier et 
al. 2016). Możliwość stworzenia Europejskich Bezpiecznych Obligacji jest tema-
tem żywych badań ekonomistek i ekonomistów, w szczególności związanych 
z Europejską Radą Ryzyka Systemowego (van Riet 2017, ESRB High-Level Task 
Force on Safe Assets 2018). Potencjalnych korzyści z istnienia europejskich bez-
piecznych aktywów jest kilka: to m.in. zapobieżenie ucieczkom kapitału z krajów 
przechodzących trudności gospodarcze i przerwanie błędnego koła współza-
leżności finansów publicznych oraz sektora bankowego. Zarazem niestety ich 
wprowadzenie nie jest realnym rozwiązaniem w najbliższym okresie. Europejskie 
Bezpieczne Obligacje wciąż nie są opracowane w stopniu wystarczającym na ich 
wprowadzenie, a ich skomplikowana struktura czyni projekt bardzo ciężkim do 
przedstawienia w sposób zrozumiały dla opinii publicznej. Ponadto – po doświad-
czeniach kryzysu finansowego – konstruowanie bezpiecznych aktywów przy uży-
ciu narzędzi z zakresu inżynierii finansowej może wzbudzać zrozumiałe obawy.

VII. PERSPEKTYWA POLSKA
Polska jako państwo wciąż posługujące się walutą narodową znajduje się poza 
perspektywą reform strefy euro. Uczestnicy i uczestniczki toczącej się debaty 
o reformie euro postrzegają przyjęcie wspólnej waluty jako integralny element 
procesu integracji europejskiej. Zgodnie z podpisanymi traktami wszystkie pań-
stwa unijne oprócz Danii oraz Wielkiej Brytanii zobowiązane są do przyjęcia euro.

Od momentu powstania Unii Gospodarczej i Walutowej do jej państw za-
łożycielskich dołączyły Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa oraz 
Litwa. Gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, strefa euro odpowiedzialna 
będzie za ok. 85% unijnego PKB. Udział strefy euro w PKB Unii Europejskiej 
będzie wzrastać za sprawą dołączania kolejnych państw do strefy. Zgodnie 
z deklaracją premiera, Chorwacja planuje wejść do mechanizmu ERM-2 w roku 
2020 i wprowadzić euro w roku 2025. Rumunia zgodnie z deklaracjami prze-
wodniczącego partii rządzącej powinna dołączyć do strefy euro w 2024 roku.  
W styczniu 2018 roku premier Bułgarii zapowiedział wysłanie aplikacji o dołą-
czenie do ERM-2 do końca roku.

Zapowiedzi państw UE nienależących do strefy euro pozwalają przypuszczać, 
że ok. 2025 roku poza strefą euro pozostaną jedynie Dania, Szwecja, Węgry oraz 
Polska. Warto przy tym zwrócić uwagę, że poparcie społeczne do przyjęcia euro 
na Węgrzech jest dużo wyższe niż w Polsce i przekracza 50%. Analiza korzyści 
i kosztów przyjęcia euro przez Polskę wykracza poza zakres niniejszej publikacji, 
ale obawa o polityczną izolację państw, które nie przyjmą euro, wydaje się być 
w dużej mierze uzasadniona. Pojawia się również ryzyko, że koszty porozumie-
nia pomiędzy Macronem a Merkel poniosą państwa na wschodzie UE. Propozy-
cja nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 zaprezentowana 
przez Komisję Europejską zdaje się potwierdzać te obawy.

VIII. PODSUMOWANIE
Kryzys finansowy uwidocznił wiele słabości architektury strefy euro. Błędne 
koło współzależności finansów publicznych oraz sektora bankowego, a także 
brak mechanizmów stabilizacyjnych zdecydowanie utrudniły prowadzenie po-
lityki antycyklicznej. Brak odpowiednich regulacji sektora bankowego okazał 
się poważnym problemem podczas ratowania banków przed upadłością. Z ko-
lei brak europejskich bezpiecznych aktywów zaowocował ucieczką kapitału 
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z krajów peryferii do krajów centrum UE, co zaostrzyło kryzys gospodarczy. 
Również wysokie i trwałe nierównowagi w handlu międzynarodowym wciąż 
są istotnym problemem państw członkowskich.

Reformy, które wprowadzono od rozpoczęcia kryzysu, wzmocniły stabilność 
strefy euro. Mimo to wciąż wiele pozostaje do zrobienia. O ile w zakresie regu-
lacji sektora finansowego udało się osiągnąć istotny postęp, to jednak wciąż 
nie powstały instrumenty stabilizacyjne. Poważnymi problemami nadal pozo-
stają nierównowagi w handlu międzynarodowym oraz negatywne sprzężenie 
zwrotne pomiędzy kryzysem finansowym i kryzysem bankowym i pozostają 
poważnymi problemami.

Wybór Emmanuela Macrona na prezydenta Francji ożywił debatę na temat 
reform strefy euro i przyszłości Unii Europejskiej. Jak na razie ambitne propozycje 
francuskiego prezydenta nie znajdują jednak zrozumienia w Niemczech. Kam-
pania wyborcza oraz długotrwałe negocjacje koalicyjne sprawiły, że niemiecka 
kanclerz zachowywała dystans do francuskich propozycji, nie przedstawiając 
żadnych alternatyw.

Pierwsze spotkanie Emmanuela Macrona z Angelą Merkel po powstaniu 
Wielkiej Koalicji nie przyniosło przełomu. Obie strony zapowiedziały jednak go-
towość do kompromisów i przedstawienie wspólnych propozycji reform strefy 
euro w czerwcu. Zaakceptowanie najbardziej ambitnych propozycji francuskie-
go prezydenta, takich jak powołanie budżetu i ministra finansów strefy euro, 
wydaje się raczej wykluczone. W średnim okresie Niemcy prawdopodobnie są 
w stanie zgodzić się na jakąś formę europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów, jednakże w obecnym klimacie politycznym jest to chyba maksi-
mum mechanizmów solidarnościowych, które mogą zostać zaakceptowane na 
wschód od Renu. Jako że w umowie koalicyjnej pomiędzy chadekami a socjalde-
mokratami znajduje się zapowiedź zwiększenia budżetu UE, prawdopodobnie 
dojdzie również do porozumienia w tej dziedzinie.
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Global.Lab jest niezależnym think-and-do tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. 
Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych oraz tworzenie progresywnych propozycji dla polskiej 
polityki zagranicznej. Szczególną wagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce 
międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem demokracji, solidarności, praw i god-
ności każdego człowieka oraz idei zrównoważonego rozwoju. Swoją działalnością chcemy wspierać 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz poprzez formułowanie krytycznych refleksji wpływać 
na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.
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