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HISTORIA UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

Unia gospodarcza i walutowa (UGW) powstała na skutek stopniowej integracji
gospodarczej UE. Stanowi rozszerzenie jednolitego rynku UE i obejmuje wspólne
uregulowania dotyczące produktów oraz swobodny przepływ towarów, kapitału,
pracy i usług. W strefie euro, do której należy obecnie 19 państw członkowskich
UE, wprowadzono wspólną walutę euro. Wszystkie państwa członkowskie UE –
z wyjątkiem Danii – muszą przyjąć euro po spełnieniu kryteriów konwergencji.
Jednolitą politykę pieniężną ustala Eurosystem (składający się z Zarządu
Europejskiego Banku Centralnego i prezesów banków centralnych strefy euro), a
uzupełniają ją reguły fiskalne i różne stopnie koordynacji polityki gospodarczej.
W ramach UGW nie ma centralnego rządu gospodarczego. Odpowiedzialność ta
spoczywa na państwach członkowskich i różnych instytucjach UE.

PODSTAWA PRAWNA

— Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE); art. 3, 5, 119–144, 219 i 282–284
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

— protokoły załączone do traktatów: protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego; protokół nr 12
w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu; protokół nr 13 w sprawie
kryteriów konwergencji; protokół nr 14 w sprawie Eurogrupy; protokół nr 16,
zawierający klauzulę opt-out dla Danii;

— traktaty międzyrządowe obejmujące Traktat o stabilności, koordynacji i
zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, pakt euro plus oraz Porozumienie
ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilności (EMS).

CELE

Unia gospodarcza i walutowa to efekt stopniowej integracji gospodarczej, a nie cel
sam w sobie. UGW ma na celu wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego
i wysokiego poziomu zatrudnienia poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki
gospodarczej i walutowej. Obejmuje to trzy główne dziedziny: i) wdrożenie polityki
pieniężnej, której głównym celem jest stabilność cen; ii) unikanie ewentualnych
negatywnych skutków ubocznych wynikających z niestabilności finansów publicznych,
zapobieganie powstawaniu zaburzeń równowagi makroekonomicznej w państwach
członkowskich oraz koordynowanie w pewnym stopniu polityki gospodarczej państw
członkowskich; iii) zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku.
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OSIĄGNIĘCIA

Euro jest obecnie elementem codziennego życia w 19 państwach członkowskich
Unii Europejskiej. Oczekuje się, że w przyszłości przyjmą je pozostałe państwa
członkowskie. Wspólna waluta ma szereg zalet, do których należy obniżenie kosztów
transakcji finansowych, ułatwienie podróży oraz wzmocnienie roli Europy na szczeblu
międzynarodowym. Przyczynia się ona do urzeczywistnienia jednolitego rynku.

HISTORIA UGW

Podczas szczytu w Hadze w 1969 r. szefowie państw wyznaczyli nowy cel
integracji europejskiej: powstanie unii gospodarczej i walutowej (UGW). Grupa pod
przewodnictwem ówczesnego premiera Luksemburga Pierre’a Wernera sporządziła
sprawozdanie, w którym nakreślono osiągniecie pełnej unii gospodarczej i walutowej
w ciągu 10 lat zgodnie z planem realizowanym w kilku etapach. Ostatecznym
celem było doprowadzenie do pełnej liberalizacji przepływów kapitału, całkowitej
wymienialności walut państw członkowskich i nieodwołalne ustalenie kursów wymiany
walut. Załamanie się systemu z Bretton Woods oraz decyzja rządu amerykańskiego
z 1971 r. o upłynnieniu kursu dolara wywołały falę niestabilności kursów wymiany walut,
poddając w poważną wątpliwość parytety walut europejskich. Projekt UGW został
gwałtownie wstrzymany.
W 1972 r. na szczycie w Paryżu UE podjęła próbę nadania nowej dynamiki integracji
pieniężnej poprzez wprowadzenie mechanizmu nazywanego „wężem w tunelu”, czyli
ograniczenia przedziału wahań kursów walut państw członkowskich UGW (wąż) do
określonych, wąskich ram (tunel) wobec dolara. Ze względu na kryzys naftowy, słaby
kurs dolara i różnice w polityce gospodarczej w ciągu niecałych dwóch lat z „węża”
zrezygnowała większość państw-uczestników, a wkrótce przekształcono go w „strefę
marki niemieckiej”, w której skład wchodziły Niemcy, kraje Beneluksu i Dania.
Wysiłki mające na celu powołanie strefy stabilności pieniężnej podjęto na nowo
podczas szczytu w Brukseli w 1978 r. w związku z utworzeniem europejskiego systemu
walutowego opartego o stałe, lecz podlegające korekcie kursy walut. Waluty wszystkich
państw członkowskich poza Wielką Brytanią (gdy jeszcze należała do UE) brały
udział w mechanizmie kursowym pod nazwą ERM I. Kurs każdej waluty obliczano
w oparciu o centralny kurs wymiany względem europejskiej jednostki walutowej
lub ECU (europejskiej jednostki rozliczeniowej), która stanowiła średnią ważoną
wszystkich walut biorących udział w mechanizmie. Siatkę dwustronnych kursów
wymiany obliczano na podstawie centralnego kursu wymiany w ECU, a dopuszczalne
pasmo wahań danej waluty wynosiło ±2,25 % (z wyjątkiem lira włoskiego, w przypadku
którego margines ten wynosił 6 %). W ciągu dziesięciu lat przy pomocy Europejskiego
Systemu Walutowego udało się w dużym stopniu ograniczyć zmienność kursów walut:
elastyczność systemu w połączeniu z decyzją polityczną dotyczącą konwergencji
gospodarczej pozwoliła na osiągnięcie stabilności waluty. Jednakże w wyniku ataków
spekulacyjnych na kilka walut w 1993 r. marginesy wahań zostały zwiększone do 15 %.
Po przyjęciu programu jednolitego rynku w 1985 r. stało się coraz bardziej jasne,
że nie da się osiągnąć pełni potencjału rynku wewnętrznego, dopóki koszty
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transakcji finansowych związane z wymianą waluty będą nadal stosunkowo wysokie,
a wahania kursów walut będą wciąż źródłem nawet niewielkich niepewności. Ponadto
wielu ekonomistów skrytykowało tzw. „niemożliwy trójkąt”, tj. swobodny przepływ
kapitału, stabilność kursów walut i niezależne polityki pieniężne, które uznano za
niekompatybilne ze sobą w długim okresie.
W 1988 r. podczas szczytu w Hanowerze Rada powierzyła komitetowi
pod przewodnictwem ówczesnego przewodniczącego Komisji Jacques’a Delorsa
przeanalizowanie UGW. W sprawozdaniu komitetu przedłożonym w 1989 r.
zaproponowano konkretne środki służące wprowadzeniu UGW w trzech etapach.
W sprawozdaniu podkreślono w szczególności potrzebę lepszej koordynacji polityk
gospodarczych, ustanowienia reguł fiskalnych określających limity deficytów w
budżetach krajowych, a także utworzenia niezależnej instytucji odpowiedzialnej
za politykę pieniężną Unii: Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W oparciu
o sprawozdanie przewodniczącego Delorsa na szczycie Rady Europejskiej w Madrycie
w 1989 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji pierwszego etapu UGW, tzn.
całkowitej liberalizacji przepływu kapitału, który miał trwać do 1 lipca 1990 r.
W grudniu 1989 r. na szczycie Rady Europejskiej w Strasburgu postanowiono zwołać
konferencję międzyrządową w celu uzgodnienia poprawek do Traktatu potrzebnych do
urzeczywistnienia UGW. Efektem prac tej konferencji międzyrządowej był Traktat o Unii
Europejskiej, który szefowie państw i rządów oficjalnie przyjęli na posiedzeniu Rady
Europejskiej w Maastricht w grudniu 1991 r. i który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.
Traktat przewidywał wprowadzenie UGW w trzech etapach (niektóre kluczowe daty
pozostały otwarte w celu ich ustalenia na późniejszych szczytach europejskich w miarę
rozwoju wydarzeń):
— Etap pierwszy: (od 1 lipca 1990 r. do 31 grudnia 1993 r.): ustanowienie

swobodnego przepływu kapitału między państwami członkowskimi.

— Etap drugi: (od 1 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 1998 r.): konwergencja
polityk gospodarczych państw członkowskich i wzmocnienie współpracy między
krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich. Koordynację polityk
pieniężnych zinstytucjonalizowano poprzez utworzenie Europejskiego Instytutu
Walutowego (EIW), którego zadaniem było wzmocnienie współpracy między
krajowymi bankami centralnymi i przeprowadzenie niezbędnych przygotowań do
wprowadzenia jednej waluty. Podczas tego etapu państwa członkowskie miały
dopilnować niezależności swoich banków centralnych.

— Etap trzeci (trwający od 1 stycznia 1999 r.): realizacja wspólnej polityki pieniężnej,
od początku pod egidą Eurosystemu, oraz stopniowe wprowadzanie banknotów i
monet euro we wszystkich państwach członkowskich należących do strefy euro.
Przejście do trzeciego etapu zależało od osiągnięcia wysokiego stopnia trwałej
konwergencji, mierzonego na podstawie kryteriów przewidzianych w traktatach.
Przepisy budżetowe miały stać się wiążące, a państwom członkowskim
działającym niezgodnie z nimi mogły grozić kary. Polityka pieniężna strefy
euro została powierzona Eurosystemowi, składającemu się z sześciu członków
Zarządu EBC i prezesów krajowych banków centralnych strefy euro.
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Zasadniczo, przystępując do traktatów, wszystkie państwa członkowskie UE zgodziły
się na przyjęcie euro (art. 3 TUE i art. 119 TFUE). Nie wyznaczono jednak żadnego
terminu, a niektóre z państw członkowskich nie spełniły jeszcze wszystkich kryteriów
konwergencji. Te państwa członkowskie korzystają z tymczasowego odstępstwa.
Ponadto Wielka Brytania i Dania zawiadomiły, że ich zamiarem było nieprzystępowanie
do trzeciego etapu UGW, a w konsekwencji nieprzyjęcie euro. Jako że w 2020 r.
Wielka Brytania wystąpiła z UE, obecnie jedynie Dania korzysta z odstępstwa
w odniesieniu do udziału w trzecim etapie UGW, ale zachowuje możliwość zakończenia
tego odstępstwa. Ustalenia dotyczące odstępstwa wyszczególniono w protokole
załączonym do traktatów UE. Dotychczas walutę euro przyjęło 19 z 27 państw
członkowskich.
W wyniku europejskiego kryzysu zadłużeniowego, który nastąpił w latach 2009-2010,
przywódcy UE zaangażowali się na rzecz wzmacniania UGW, również poprzez
poprawę ram zarządzania. Zmiana traktatu, dotycząca art. 136 TFUE, pozwoliła na
utworzenie stałego mechanizmu wsparcia dla państw członkowskich znajdujących
się w trudnej sytuacji, pod warunkiem że mechanizm ten opiera się na traktacie
międzyrządowym, zagrożona jest stabilność strefy euro jako całości, a wsparcie
finansowe jest powiązane z rygorystycznymi warunkami. Doprowadziło to do
ustanowienia w październiku 2012 r. Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS),
który zastąpił kilka mechanizmów doraźnych. Ponadto prezes EBC Mario Draghi
ogłosił w 2012 r., że „w ramach naszego mandatu EBC jest gotowy zrobić
wszystko, co w jego mocy, aby ochronić euro”. W tym celu EBC stworzył instrument
bezpośrednich transakcji monetarnych (OMT). OMT pozwala EBC na zakup obligacji
skarbowych państwa członkowskiego znajdującego się w trudnej sytuacji, pod
warunkiem podpisania przez to państwo protokołu ustaleń z EMS, co pośrednio
uzależnia wsparcie EBC od spełnienia rygorystycznych warunków. Aby uniknąć
powtórnego wystąpienia kryzysu zadłużeniowego, znowelizowano prawo wtórne
UGW. Ustanowiono europejski semestr, który wzmocnił pakt stabilności i wzrostu,
wprowadził procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej i dążył do
dalszego wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej. Ulepszone ramy zarządzania
gospodarczego zostały uzupełnione traktatami międzyrządowymi, takimi jak traktat o
stabilności, koordynacji i zarządzaniu („pakt fiskalny”) oraz pakt euro plus.
Pierwsza próba dalszego pogłębienia UGW została zaproponowana przez Komisję
w Planie działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej
w 2012 r. Ostatecznym celem miałoby być ustanowienie unii politycznej. Inna
inicjatywa z 2012 r., mniej ambitne „sprawozdanie czterech przewodniczących”, nie
zdołała zainicjować istotnych zmian w ramach zarządzania gospodarczego UGW.
W 2015 r., czerpiąc inspirację ze wspomnianego planu działania, przewodniczący
Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Eurogrupy, EBC i Parlamentu Europejskiego
opublikowali sprawozdanie dotyczące dokończenia budowy europejskiej unii
gospodarczej i walutowej („sprawozdanie pięciu przewodniczących”). Przedstawiono
w nim plan reformy mającej na celu utworzenie prawdziwej unii gospodarczej,
finansowej, budżetowej i politycznej w trzech etapach (które należy zakończyć
najpóźniej do 2025 r.). Aby jednakże w pełni zrealizować wielkie plany zawarte w
planie działania czy w „sprawozdaniu pięciu przewodniczących”, konieczna byłaby
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znaczna zmiana traktatów UE. Ponieważ od tego czasu nie wprowadzono żadnych
zmian traktatowych, nie można było zrealizować najbardziej ambitnych projektów.
Kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19 wywarł znaczną presję na finanse
publiczne. W marcu 2020 r. Rada uruchomiła ogólną klauzulę wyjścia paktu stabilności
i wzrostu, aby dać państwom członkowskim ograniczony okres, w którym będą
one mogły zwiększyć swój dług publiczny ponad ograniczenia wynikające z zasad
budżetowych. W tym samym miesiącu EBC zainicjował pandemiczny program
zakupów awaryjnych, który obejmuje nabywanie dużych kwot długu państwowego na
rynkach wtórnych. Zapewnia to płynność na rynkach i ma na celu uniknięcie pojawienia
się dużych spreadów pomiędzy niemieckimi obligacjami i obligacjami rządowymi z
wielu wysoko zadłużonych państw członkowskich UE. Przewidziane kwoty są bardzo
duże, ale program jest ograniczony w czasie.
Latem 2021 r. EBC przeprowadził pierwszy od 2003 r. przegląd strategii, dążąc do
osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2% w perspektywie średnioterminowej,
dopuszczając tymczasowe przekroczenie tego celu oraz uwzględnienie zmian klimatu
w decyzjach Eurosystemu.
W 2022 r. sytuacja gospodarcza po pandemii, jak również skutki wojny na Ukrainie,
przybierające głównie formę gwałtownych wzrostów cen energii, doprowadziły do
historycznego wzrostu inflacji w strefie euro. Eurosystem dokonał zwrotu w swojej
polityce pieniężnej, ograniczając zakupy aktywów i podnosząc stopy procentowe. W
odpowiedzi na obawy o powstanie nadmiernych spreadów dla obligacji państwowych
krajów o wysokim zadłużeniu, EBC zapowiedział w lipcu 2022 r. „narzędzie
przeciwdziałające rozdrobnieniu”: instrument ochrony transmisji.
Debata w Eurosystemie i wśród państw członkowskich strefy euro na temat możliwych
zmian w pakcie stabilności i wzrostu nabrała tempa latem 2022 r. Stanowiska państw
członkowskich były jednak tak rozbieżne, że pojawiły się wątpliwości co do możliwości
wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian. Mimo to osiągnięto konsensus, aby dać
krajom o wysokim zadłużeniu więcej czasu na obniżenie stosunku długu do PKB.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego Parlament Europejski uczestniczył
jako współprawodawca w ustanowieniu większości szczegółowych przepisów
kształtujących ramy zarządzania gospodarczego (m.in. na podstawie art. 121, 126 i 136
TFUE). Traktat przewiduje jednak jedynie doradczą rolę Parlamentu w odniesieniu
do niektórych kwestii, jak m.in. zapobiegawcza część paktu stabilności i wzrostu, a
także nadzór makroekonomiczny. Ponadto konsultacje z Parlamentem przeprowadza
się w następujących kwestiach:
— porozumienia w sprawie kursów euro w stosunku do walut spoza UE;

— kraje kwalifikujące się do przystąpienia do wspólnej waluty;

— mianowanie prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków Zarządu EBC;

— część przepisów wdrażających procedurę nadmiernego deficytu.
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Każdego roku EBC składa swój roczny raport, który prezes EBC przedstawia następnie
na posiedzeniu plenarnym. Parlament zazwyczaj reaguje na ten raport przyjęciem
sprawozdania z własnej inicjatywy. Parlament nie posiada uprawnień decyzyjnych
na poszczególnych etapach europejskiego semestru, ale jest regularnie informowany
przez Komisję i Radę, które mają uprawnienia wykonawcze. Rola Parlamentu w
zarządzaniu gospodarczym UE została nieco wzmocniona w ramach europejskiego
semestru, w szczególności poprzez ustanowienie „dialogu gospodarczego” z udziałem
Parlamentu, odpowiednich składów Rady i Komisji. W trakcie semestru Parlament
może przyjmować sprawozdania z własnej inicjatywy.
Ze względu na swój charakter Parlament nie jest formalnie zaangażowany w
ustanawianie traktatów międzyrządowych (jak Traktat o stabilności, koordynacji
i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej) ani w tworzenie mechanizmów
międzyrządowych (jak EMS) i ich funkcjonowanie, chociaż nawiązuje różne kontakty i
uczestniczy w wymianie poglądów.

Christian Scheinert
09/2022
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