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EKONOMINĖS IR PINIGŲ SĄJUNGOS ISTORIJA

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) sukurta palaipsniui didėjant ekonominei ES
integracijai. Ekonomine ir pinigų sąjunga išplečiama ES bendroji rinka, kurioje
taikomas bendras prekių reglamentavimas ir laisvas prekių, kapitalo, darbuotojų ir
paslaugų judėjimas. Euro zonoje, kurią šiuo metu sudaro 19 ES valstybių narių,
pradėta naudoti bendra valiuta – euras. Visos ES valstybės narės, išskyrus Daniją,
privalo įsivesti eurą, kai tik atitinka konvergencijos kriterijus. Bendrą pinigų politiką
nustato Eurosistema (ją sudaro Europos Centrinio Banko vykdomoji valdyba ir
euro zonos centrinių bankų valdytojai), o ją papildo fiskalinės taisyklės ir įvairaus
lygio ekonominės politikos koordinavimas. EPS neturi centrinio ekonomikos valdymo
organo. Atsakomybe dalijasi valstybės narės ir įvairios ES institucijos.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 straipsnis; Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (SESV) 3, 5, 119-144, 219 ir 282-284 straipsniai;

— Sutarčių protokolai: Protokolas Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos
ir Europos Centrinio Banko statuto; Protokolas Nr. 12 dėl perviršinio deficito
procedūros; Protokolas Nr. 13 dėl konvergencijos kriterijų; Protokolas Nr. 14 dėl
Euro grupės; Protokolas Nr. 16, kuriame numatyta Danijai taikomos galimybės
pasirinkti sąlyga;

— tarpvyriausybinės sutartys: Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos
(SSKV), paktas „Euro plius“ ir Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartis.

TIKSLAI

EPS kuriama palaipsniui vykdant ekonominę integraciją, taigi ji pati nėra atskiras
tikslas. EPS skirta tvariam ekonomikos augimui ir dideliam užimtumui remti formuojant
tinkamą ekonominę ir pinigų politiką. Ją sudaro trys pagrindinės sritys: i) pinigų
politikos, kuria siekiama pagrindinio tikslo – kainų stabilumo – įgyvendinimas; ii) galimo
neigiamo šalutinio poveikio dėl netvarių viešųjų finansų ir makroekonominio disbalanso
valstybėse narėse prevencija, tam tikro lygmens valstybių narių ekonominės politikos
koordinavimas; iii) sklandaus bendrosios rinkos veikimo užtikrinimas.

LAIMĖJIMAI

Euras šiuo metu yra 19 Europos Sąjungos valstybių narių kasdienio gyvenimo
dalis. Tikimasi, kad kitos valstybės narės įsives eurą ateityje. Bendra valiuta turi
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daug privalumų, pavyzdžiui, sumažina finansinių operacijų išlaidas, keliavimą padaro
paprastesnį, taip pat sustiprina Europos vaidmenį tarptautiniu lygmeniu. Ji padeda
įgyvendinti bendrąją rinką.

EPS ISTORIJA

1969 m. aukščiausiojo lygio susitikime Hagoje valstybių ir vyriausybių vadovai nustatė
naują Europos integracijos tikslą: sukurti EPS. Grupė, kuriai vadovavo tuometinis
Liuksemburgo ministras pirmininkas Pierre Werner, parengė pranešimą, kuriame
pateikė kelis etapus apimantį planą, kaip per 10 metų būtų galima sukurti visapusišką
ekonominę ir pinigų sąjungą. Galutinis tikslas buvo visiškai liberalizuoti kapitalo
judėjimą, užtikrinti visišką valstybių narių valiutų konvertabilumą ir neatšaukiamai
nustatyti valiutų keitimo kursus. Žlugus Bretton Woods sistemai ir JAV vyriausybei
1971 m. priėmus sprendimą leisti svyruoti dolerio kursui kilo užsienio valiutų kursų
nestabilumo banga, ir tai sukėlė daug abejonių dėl Europos valiutų paritetų. EPS
projektas buvo staiga nutrauktas.
1972 m. aukščiausiojo lygio susitikime Paryžiuje ES pabandė suteikti naują
postūmį piniginei integracijai, sukurdama vadinamąjį „gyvatės tunelyje“ mechanizmą
nacionalinių valiutų kurso svyravimui („gyvatė“) valdyti nedidelėse svyravimo tarp šių
valiutų ir dolerio ribose („tunelis“). Dėl naftos krizių, dolerio silpnumo ir ekonominės
politikos skirtumų už ribų išėjusi „gyvatė“ per mažiau kaip dvejus metus prarado daugelį
savo narių ir galiausiai liko galioti tik vadinamojoje markės zonoje, apėmusioje Vokietiją,
Beniliukso šalis ir Daniją.
1978 m. aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje buvo atnaujintos pastangos nustatyti
pinigų stabilumo zoną ir sukurti Europos pinigų sistemą (EPS), pagrįstą fiksuotų, bet
koreguojamų valiutų keitimo kursų koncepcija. Visų valstybių narių, išskyrus Jungtinę
Karalystę (kai ji dar buvo ES narė), valiutos buvo įtrauktos į valiutų kurso mechanizmą
(VKM I). Valiutų kursai buvo pagrįsti centriniu paritetu Europos piniginio vieneto (ECU,
vadinamojo ekiu), kurį sudarė dalyvaujančių šalių valiutų svertinis vidurkis, atžvilgiu.
Dvišaliai keitimo kursai buvo apskaičiuojami remiantis šiais ECU išreikštais centriniais
paritetais, o valiutos svyravimai atsižvelgiant į dvišalius keitimo kursus negalėjo viršyti
2,25 proc. ribos, t. y. būti 2,25 proc. didesni arba mažesni už dvišalius keitimo
kursus (išskyrus Italijos lirą, kurios svyravimai galėjo siekti 6 proc.). Per dešimties
metų laikotarpį Europos pinigų sistema labai daug prisidėjo mažinant valiutų kursų
nepastovumą: lanksti sistema ir politinis ryžtas užtikrinti ekonominę konvergenciją
padėjo pasiekti valiutų stabilumą. Tačiau dėl spekuliacinių išpuolių prieš keletą valiutų
1993 m. leistino svyravimo ribos buvo padidintos iki 15 proc.
1985 m. priėmus Bendrosios rinkos programą vis labiau aiškėjo, kad vidaus rinkos
potencialo negalima visapusiškai pasiekti tol, kol išlieka gana didelės su valiutos
konvertavimu susijusių operacijų sąnaudos ir su valiutų kursų svyravimais, nors ir
mažais, susijęs netikrumas. Be to, daug ekonomistų kritikavo vadinamąjį „neįmanomą
trikampį“: laisvą kapitalo judėjimą, valiutų kurso stabilumą ir nepriklausomą pinigų
politiką, nes, jų manymu, ilguoju laikotarpiu jie yra nesuderinami.
1988 m. susitikime Hanoveryje Europos Vadovų Taryba EPS klausimui nagrinėti įsteigė
komitetą, kuriam vadovavo tuometinis Komisijos pirmininkas Jacques Delors. 1989 m.
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pateiktoje šio komiteto ataskaitoje (Delors ataskaitoje) pasiūlytas trijų etapų planas
EPS pasiekti. Ataskaitoje pabrėžta būtinybė visų pirma labiau koordinuoti ekonominę
politiką, nustatyti fiskalines taisykles, ribojančias nacionalinių biudžetų deficitą, ir įsteigti
nepriklausomą instituciją, kuri būtų atsakinga už Sąjungos pinigų politiką, – Europos
Centrinį Banką (ECB). Remdamasi Delors ataskaita, 1989 m. susitikime Madride
Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti pirmąjį EPS kūrimo etapą ir iki 1990 m.
liepos 1 d. visiškai liberalizuoti kapitalo judėjimą.
1989 m. gruodžio mėn. Strasbūre Europos Vadovų Taryba paragino surengti
tarpvyriausybinę konferenciją ir išsiaiškinti, kokių pakeitimų reikia atlikti ES sutartyje,
kad būtų galima įgyvendinti EPS. Šios tarpvyriausybinės konferencijos darbo rezultatas
buvo 1991 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime Mastrichte valstybių
ir vyriausybių vadovų oficialiai priimta ir nuo 1993 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusi Europos
Sąjungos Sutartis (ES sutartis).
ES sutartyje numatyta, kad EPS bus įgyvendinama trimis etapais (kai kurios svarbios
datos nebuvo nustatytos ir dėl jų nuspręsta tartis vėlesniuose Europos aukščiausiojo
lygio susitikimuose, atsižvelgiant į įvykių raidą):
— 1 etapas (nuo 1990 m. liepos 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d.): kapitalo judėjimo

tarp valstybių narių liberalizavimas;

— 2 etapas (nuo 1994 m. sausio 1 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d.): valstybių narių
ekonominės politikos konvergencija ir nacionalinių centrinių bankų tarpusavio
bendradarbiavimo stiprinimas. Įsteigus Europos pinigų institutą (EPI), kuriam buvo
pavesta užduotis sustiprinti nacionalinių centrinių bankų bendradarbiavimą ir atlikti
reikiamus veiksmus ruošiantis įvesti bendrą valiutą, buvo instituciškai įteisintas
pinigų politikos koordinavimas. Šiuo etapu valstybės narės turėjo užtikrinti, kad
nacionaliniai centriniai bankai taptų nepriklausomi;

— 3 etapas (pradėtas 1999 m. sausio 1 d.): bendros pinigų politikos įgyvendinimas
nuo pat pirmos dienos, vadovaujant Eurosistemai, ir laipsniškas euro banknotų
ir monetų įvedimas visose euro zonos valstybėse narėse. Perėjimas į trečiąjį
etapą galėjo prasidėti tik pasiekus didelę tvarią konvergenciją, kuri buvo vertinama
taikant keletą ES sutartyse nustatytų kriterijų. Biudžeto taisyklės turėjo tapti
privalomos, o jų nesilaikančioms valstybėms narėms galėjo būti skiriamos baudos.
Euro zonos pinigų politika buvo patikėta Eurosistemai, kurią sudarė šeši ECB
vykdomosios valdybos nariai ir euro zonos nacionalinių centrinių bankų valdytojai.

Iš esmės, pagal ES sutartis visos ES valstybės narės yra įsipareigojusios įsivesti eurą
(žr. ES sutarties 3 straipsnį ir SESV 119 straipsnį). Tačiau galutinio termino eurui įsivesti
nustatyta nebuvo, o kai kurios valstybės narės vis dar neatitinka visų konvergencijos
kriterijų. Šioms valstybėms narėms taikoma laikinai nukrypti leidžianti nuostata. Be
to, Jungtinė Karalystė ir Danija pranešė apie savo ketinimą nedalyvauti trečiajame
EPS etape ir neįsivesti euro. Jungtinei Karalystei 2020 m. išstojus iš ES, šiuo metu
išimtis dėl nedalyvavimo EPS trečiajame etape taikoma tik Danijai, tačiau valstybė
yra pasilikusi galimybę ją panaikinti. Išsami išimties taikymo tvarka išdėstyta prie ES
sutarčių pridėtuose protokoluose. Šio dokumento rengimo momentu 19 iš 27 valstybių
narių yra įsivedusios eurą.
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Po 2009–2010 m. vykusios Europos valstybių skolos krizės ES vadovai įsipareigojo
sustiprinti EPS, be kita ko, tobulinant jos valdymo sistemą. Atlikus SESV
136 straipsnio pakeitimą buvo sudaryta galimybė sukurti nuolatinį paramos
mechanizmą sunkumų patiriančioms valstybėms narėms, jeigu tas mechanizmas
grindžiamas tarpvyriausybine sutartimi, jei yra iškilusi grėsmė visos euro zonos
stabilumui ir jei ta finansinė parama siejama su griežtomis sąlygomis. Taigi 2012 m.
spalio mėn. buvo sukurtas Europos stabilumo mechanizmas (ESM), kuris pakeitė kelis
laikinuosius mechanizmus. Be to, 2012 m. ECB pirmininkas Mario Draghi paskelbė, kad
ECB, kiek jam leidžia įgaliojimai, pasirengęs padaryti viską, kad būtų išsaugotas euras.
Šiuo tikslu ECB sukūrė vienakrypčių pinigų politikos sandorių priemonę. Naudodamasis
vienakrypčių pinigų politikos sandorių priemone ECB gali supirkti sunkumų patiriančios
valstybės narės vyriausybės obligacijas, jeigu ta valstybė pasirašo Europos stabilumo
mechanizmo susitarimo memorandumą (tokiu būdu netiesiogiai užtikrinama, kad ECB
parama teikiama laikantis griežtų sąlygų). Siekiant išvengti valstybės skolos krizės
pasikartojimo buvo atnaujinti EPS antrinės teisės aktai. Buvo sukurtas Europos
semestras, kuriuo sustiprintas Stabilumo ir augimo paktas, nustatyta makroekonominio
disbalanso procedūra ir siekiama toliau stiprinti ekonominės politikos koordinavimą.
Pagerinta ekonomikos valdymo sistema papildyta tarpvyriausybinėmis sutartimis,
pavyzdžiui, Sutartimi dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų
sąjungoje (SSKV arba vadinamasis „fiskalinis susitarimas“) ir paktu „Euro plius“.
Pirmąjį bandymą dar labiau patobulinti EPS pasiūlė Komisija savo 2012 m. komunikate
„Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektas“. Jame numatytas
galutinis tikslas buvo politinės sąjungos sukūrimas. Kita, mažesnio užmojo 2012 m.
iniciatyva – vadinamuoju keturių pirmininkų pranešimu, nepavyko pradėti esminių EPS
ekonomikos valdymo sistemos pokyčių. 2015 m., remdamiesi 2012 m. komunikatu,
Komisijos, Europos Vadovų Tarybos, Euro grupės, ECB ir Europos Parlamento
pirmininkai paskelbė pranešimą „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“
(vadinamąjį penkių pirmininkų pranešimą). Jame pateiktas reformų planas, skirtas
tikrai veiksmingai ekonominei, finansinei, fiskalinei ir politinei sąjungai trimis etapais
(ne vėliau kaip 2025 m.) sukurti. Tačiau siekiant iki galo įgyvendinti plataus užmojo
komunikate arba penkių pirmininkų pranešime išdėstytus planus reikėtų reikšmingai
pakeisti ES sutartis. Kadangi nuo to laiko nebuvo padaryta jokių ES sutarčių pakeitimų,
plačiausio užmojo projektų nebuvo galima įgyvendinti.
Dėl COVID-19 protrūkio sukeltos ekonomikos krizės padidėjo spaudimas viešiesiems
finansams. 2020 m. kovo mėn. Taryba leido taikyti Stabilumo ir augimo pakto
bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą, kad valstybės narės tam tikrą ribotą laikotarpį
galėtų padidinti savo valstybės skolą nesilaikydamos fiskalinėse taisyklėse nustatytų
apribojimų. Tą patį mėnesį ECB pradėjo vykdyti specialiąją pandeminę pirkimo
programą (SPPP), kuri apima didelio kiekio valstybės skolos finansinių priemonių
įsigijimą antrinėse rinkose. Ši programa suteikia likvidumo rinkoms ir yra parengta taip,
kad būtų išvengta didelių skirtumų tarp Vokietijos vyriausybės obligacijų ir daugelio
labai įsiskolinusių valstybių narių vyriausybės obligacijų. Sumos yra didžiulės, tačiau
programa bus vykdoma trumpai.
2021 m. vasarą, pirmą kartą nuo 2003 m., ECB atliko strategijos peržiūrą. Joje
nustatytas vidutinės trukmės laikotarpio 2 proc. infliacijos tikslas, sudarant sąlygas šį
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tikslą laikinai viršyti, ir nuspręsta priimant Eurosistemos sprendimus atsižvelgti į klimato
kaitą.
2022 m. dėl po pandemijos susiklosčiusios ekonominės padėties ir dėl karo Ukrainoje,
visų pirma staiga pakilus energijos kainoms, euro zonoje buvo užregistruotas
istorinis infliacijos padidėjimas. Eurosistema iš esmės pakeitė savo pinigų politiką,
sumažindama turto pirkimą ir padidindama palūkanų normas. Reaguodamas į baimę,
kad didelės skolos šalių vyriausybės obligacijų palūkanų normų skirtumai bus pernelyg
dideli, 2022 m. liepos mėn. ECB paskelbė kovos su susiskaidymu priemonę – poveikio
apsaugos priemonę (TPI).
2022 m. vasarą Eurosistemoje ir tarp euro zonos valstybių narių sustiprėjo diskusijos
dėl galimų Stabilumo ir augimo pakto pakeitimų. Tačiau valstybių narių pozicijos skyrėsi
taip stipriai, kad kilo abejonių, ar galima įgyvendinti kokius nors esminius pakeitimus.
Vis dėlto buvo pasiektas konsensusas, kad dideles skolas turinčioms valstybėms būtų
suteikta daugiau laiko sumažinti jų skolos ir BVP santykį.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas kaip viena iš teisėkūros
institucijų dalyvavo nustatant daugumą išsamių ekonomikos valdymo sistemos taisyklių
(remdamasis, be kita ko, SESV 121, 126 ir 136 straipsniais). Tačiau kai kuriais
klausimais ES sutartyje Parlamentui numatytas tik konsultacinis vaidmuo, pavyzdžiui,
įgyvendinant Stabilumo ir augimo pakto prevencinę dalį ir makroekonominę priežiūrą.
Be to, su Parlamentu konsultuojamasi dėl:
— euro ir ne ES valiutų keitimo kurso susitarimų;

— valstybių, kurios atitinka sąlygas įsivesti bendrą valiutą;

— ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir keturių kitų Vykdomosios valdybos narių
skyrimo;

— kai kurių perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo teisės aktų dalių.

Kiekvienais metais ECB pateikia savo metinę ataskaitą, kurią ECB pirmininkas
pristato plenariniame posėdyje. Savo pastabas dėl šios ataskaitos Parlamentas
paprastai pateikia pranešime savo iniciatyva. Parlamentas neturi sprendimų priėmimo
įgaliojimų įvairiais Europos semestro etapais, tačiau jį reguliariai informuoja Komisija
ir Taryba, kurios turi vykdomuosius įgaliojimus. Europos semestras šiek tiek sustiprino
Parlamento vaidmenį ES ekonomikos valdymo srityje, ypač pradėjus vykdyti ekonominį
dialogą, kuriame dalyvauja Parlamentas, atitinkamos sudėties Taryba ir Komisija.
Parlamentas gali dalyvauti Europos semestro darbe teikdamas pranešimus savo
iniciatyva.
Vykdydamas savo funkcijas Parlamentas oficialiai nedalyvauja sudarant
tarpvyriausybines sutartis (pvz., SSKV) arba kuriant ir taikant tarpvyriausybinius
mechanizmus (pvz., ESM), tačiau jis palaiko įvairiausius kontaktus ir dalyvauja
keičiantis nuomonėmis.

Christian Scheinert
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