Piotr Albi ski

KIEDY POLSKA POWINNA STA SI CZ ONKIEM
UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ?

1.

Pog bienie procesu integracji

Po wprowadzeniu od 1 stycznia 2002 r. nowej waluty euro w 12 pa stwach Unii Europejskiej nast pi o dalsze pog bienie procesu integracji.
W zwi zku z rozszerzeniem UE w perspektywie kilku lat proces ten ulegnie
dalszej intensyfikacji, polegaj cej przede wszystkim na zmianach prawnoustrojowych. Zmiany te potwierdzone zosta y w Traktacie Nicejskim w grudniu
2000 r., który usankcjonowa rozszerzenie, wprowadzi zwi kszenie zakresu
g osowania wi kszo ci kwalifikowan , mi dzy innymi w sprawach funduszy
strukturalnych, dokona zmian w systemie wa enia g osów w Radzie UE, ustali
alokacj miejsc i mandatów w instytucjach unijnych dla przysz ych cz onków,
a tak e okre li warunki wzmocnionej wspó pracy pa stw (obecnie wystarczy
ich 8 do zainicjowania takiej wspó pracy). Musz te pa stwa jednak przestrzega praw, kompetencji i obowi zków pa stw nie uczestnicz cych przy zachowaniu dla nich klauzuli otwarto ci, gdyby te ostatnie chcia y si przy czy do
inicjatorów pog bionej integracji.
Osi gni ta zgoda w sprawie rozszerzenia UE o pa stwa Europy rodkowowschodniej by a poprzedzona debat nad przysz ym modelem Europy.
Jej wizja  to 30 pa stw po czonych konstytucj , wspólnym parlamentem
i wybieranym przez obywateli prezydentem  przedstawiona zosta a przez
niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joschk Fischera. Zbulwersowa a
ona jednak czo owych polityków europejskich wywo uj c otwarty spór o przysz o Europy.
Zagadnieniu temu po wi cona zosta a deklaracja Rady Europejskiej
og oszona w Laeken w grudniu 2001 r. zatytu owana Przysz o Unii Europejskiej. Sformu owano w niej szereg pyta dotycz cych mi dzy innymi podzia u
przysz ych kompetencji mi dzy organami UE i jej cz onkami w zwi zku z reformami, których szczegó owy projekt przygotuje do 2003 r. nowo powo any
Konwent, aby przed o y go konferencji mi dzyrz dowej w 2004 r. Prace
Konwentu powinny rozstrzygn
istniej cy równie w Polsce dylemat, czy
przysz a Europa ma by Europ Ojczyzn czy Federacj Europejsk ? T ostatni przedstawia si cz sto jako superpa stwo, wch aniaj ce pa stwa narodowe. Pojawiaj si pytania  czym jest i czym powinna by federalna Europa
oraz w jaki sposób Polska powinna si w niej okre li ? Je li wspó praca
pa stw w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej ulegnie dalszemu pog bieniu i przybierze form federacji, kiedy i na jakich warunkach powinna do niej
przyst pi Polska?
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Etapy integracji Polski z UE i UGW

Traktat Nicejski utorowa Polsce drog do cz onkostwa w UE w 2004 r.
W zasadzie termin ten móg by by zagro ony jedynie niemo no ci zamkni cia przez polskich negocjatorów wszystkich rozdzia ów aquis communautaire
do ko ca 2002 r., b d ograniczeniem liczby nowo przyjmowanych cz onków
w zwi zku z ewentualnym negatywnym wynikiem powtarzanego w Irlandii
referendum na temat przyj cia w/w traktatu. Przyjmuj c, e Polska zosta a by
cz onkiem w 2004 r., to uzyskanie pe ni praw w UE nast pi oby etapowo, zarówno w zwi zku trwaniem okresów przej ciowych jak i ograniczeniami bud etu okre lonego w Agendzie 2000.
W pierwszym etapie integracji, od momentu ewentualnego przyst pienia
do roku 2006, tj. do czasu wyga ni cia odr bnego bud etu okre lonego
w Agendzie 2000, obowi zywa b d zarówno ograniczenia bud etowe jak
i wynikaj ce z mo liwych okresów przej ciowych, np. w dost pie do rynku
pracy, w finansowaniu rolnictwa i infrastruktury, w przep ywie towarów, kapita u
i zakupu ziemi.
Drugi etap integracji charakteryzuj cy si pe niejsz partycypacj Polski
w bud ecie UE nast pi by od 2007 r. do wyga ni cia wynegocjowanych okresów przej ciowych. W etapie tym wyodr bni ewentualnie mo na by co najmniej kilkuletni okres uczestniczenia gospodarki polskiej w Mechanizmie Kursów Walutowych 2 (ERM 2) Europejskiego Systemu Walutowego, którego
celem by oby ustabilizowanie kursu z otego wobec euro.
Trzeci etap integracji móg by si dokona dopiero po zako czeniu okresów przej ciowych i w przypadku pomy lnego ustabilizowania kursu z otego
wobec euro prowadzi by do uzyskania cz onkostwa w Unii Gospodarczej
i Walutowej i ewentualnej federacji, jaka by aby wynikiem pog bionej wspó pracy jej cz onków.
3.

Spór o tempo i zakres integracji walutowej z obszarem euro

W Polsce od kilku lat trwa debata nad tempem i zakresem integracji walutowej z obszarem euro. Wyodr bni mo na w niej dwie grupy przeciwstawnych postulatów:
W ramach pierwszej grupy postuluje si maksymalnie przy pieszy proces
integracji i doprowadzi do jak najszybszego przy czenia si do obszaru
euro lub do jednostronnej etapowej euroizacji.
W ramach drugiej grupy postuluje si uzale nienie terminu uzyskania
cz onkostwa w UGW od stanu dostosowa w gospodarce (g ównie poprawy jej konkurencyjno ci), które uchroni j przed dzia aniem szoków asymetrycznych, w szczególno ci przed wzrostem bezrobocia i recesj w wyniku gwa townego zaostrzenia konkurencji w skali europejskiej i globalnej!
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W ramach pierwszej grupy postulatów za jak najszybszym, nawet przed
zako czeniem negocjacji z UE, przy czeniem si Polski do obszaru euro
wypowiedzia si laureat nagrody Nobla z ekonomii Robert Mundell,1 wskazuj c na pozytywne skutki stabilizacji monetarnej i niskich stóp procentowych dla
wzrostu PKB i redukcji deficytu bud etowego.
Z kolei, A. S. Bratkowski i J. Rostowski2 proponuj rozwi zanie dwuwariantowe, by Polska  wykorzystuj c du e rezerwy walutowe  bez uprzedniego wst pienia do UGW wprowadzi a euro w miejsce z otego lub dokona a
stopniowej jednostronnej euroizacji w postaci powo ania izby walutowej,
usztywnienia kursu z otego wobec euro i wprowadzenia dwuwalutowo ci.
Za pierwszym wariantem przemawia mo liwo zdynamizowania wzrostu
gospodarczego; nowy kurs wymiany na poziomie 4,20 z za euro da by impuls
eksportowy, który przyczyni by si do przyspieszenia wzrostu PKB o co najmniej 2% rocznie.
Za drugim wariantem (w przypadku sprzeciwu UE wobec pierwszego)
przemawia mo liwo korzystnego dostosowania naszej gospodarki do obszaru euro, chocia istnia oby ryzyko ataków spekulacyjnych wobec z otego.
W ród tej grupy by y te postulaty d enia do uzyskania jednoczesnego
cz onkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej w ramach
naszych negocjacji i dzia a dostosowawczych.3 Argumentowano, i po piech
w przyst pieniu do UGW jest szczególnie niezb dny, gdy powstaje ona jako
odr bna organizacja, tworzone s w niej nowe instytucje (np. Rada Euro),
które b d szybciej integrowa swych cz onków, stwarzaj c im lepsze warunki
rozwoju w porównaniu do pa stw UE pozostaj cych poza uni monetarn .
UGW zmierza wyra nie w kierunku unii politycznej, w której cz onkowie musz
spe ni nie tylko ostre kryteria zbie no ci,4 ale tak e przekaza swe uprawnienia narodowe w dziedzinie polityki monetarnej na szczebel ponadnarodowy.
W ramach drugiej grupy postulatów prof. Karol Lutkowski przestrzega
przed pochopn rezygnacj z wp ywu na polityk kursow oraz na polityk
strukturalnych przemian proeksportowych jako skutku euroizacji. Wed ug niego
program euroizacji ma na pozór wiele zalet wynikaj cych ze stabilno ci monetarnej, jednak ryzyko zapa ci gospodarki polskiej w konfrontacji z presj
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R. Mundell, Mi dzynarodowa architektura finansowa, Obszar euro i jego rozszerzenie na
Europ Wschodni , Master of Business Administration, nr 6/2000, s. 10.
J. Rostowski, Do waluty na skróty, Polityka nr 41, 13 pa dziernika 2001, s. 64.
K. Popowicz, Dwie unie razem, Rzeczpospolita nr 172, 24 lipca 1999, s. A11.
Wed ug ustale z Maastricht:
stopa inflacji nie wy sza ni 1,5 punktu procentowego od redniej stopy inflacji w 3 krajach UE, w których stopa ta jest najni sza,
d ugoterminowa stopa procentowa nie przekraczaj ca o wi cej ni 2 punkty procentowe
redniej stóp procentowych wyst puj cych w 3 krajach UE o inflacji jak wy ej,
deficyt bud etowy nie wy szy ni 3% PKB,
d ug publiczny nie wi kszy ni 60% PKB,
stabilny kurs wymiany w okresie ostatnich 2 lat.
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zewn trznej konkurencji jest zbyt du e, by s dzi , i poprawa konkurencyjnoci producentów krajowych dokona si sama w takich warunkach.5
Z kolei prof. Edmund Pietrzak przewiduje najwcze niejszy termin przyst pienia Polski do strefy euro w 2008 r., po wcze niejszym uzyskaniu cz onkostwa w UE.
4.

UGW  szansa dla krajów peryferyjnych

Korzy ci uczestnictwa w UGW szczególnie widoczne s obecnie w przypadku Finlandii, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii, w których stopy wzrostu s
wy sze od redniej w UE. W ten sposób kraje UE o ni szym poziomie zamo no ci mog y nadrabia swe opó nienie w stosunku do wi kszych i bardziej
zamo nych, ale rozwijaj cych si wolniej.6 W obszarze UGW uda o si utrzyma nie tylko realn nisk cen pieni dza (1,5%), ale i stabilno cen przy
rocznej stopie inflacji 1,7%. Tak niska inflacja utrzyma a si mimo podwojenia
cen ropy, a szczególne przy pieszenie wzrostu nast pi o w krajach peryferyjnych.
Ich sukces rozwia niepokoj ce równie dla Polski obawy, e Europejski
Bank Centralny b dzie g ównie prowadzi polityk korzystn dla Niemiec,
Francji lub W och.
Tymczasem okaza o si , e polityka monetarna EBC by a najmniej korzystna dla Niemiec, które maj c w 1999 r. najwy sze w ród pa stw cz onkowskich stopy procentowe (3%) i najni sz inflacj (poni ej 1%) zanotowa y tylko
1% wzrost w porównaniu do redniej UGW (2,2%).7 Wynika to st d,
e w krajach o niskim tempie wzrostu PKB efekt obni ki stóp procentowych na
pobudzenie koniunktury by najs abszy, natomiast w krajach o ponadprzeci tnym tempie wzrostu przyczyni si do jego poprawy.
Pewnym korzystnym dla niektórych z tej grupy krajów czynnikiem by o
ustalenie korzystnych kursów rekonwersji ich narodowych walut na euro.
Np. w Hiszpanii kurs rekonwersji pesety na euro by stosunkowo niski i w ten
sposób przedsi biorstwa hiszpa skie dysponowa y pewn istotn rezerw
konkurencyjno ci, która nie zosta a zjedzona przez wy sz inflacj . Doprowadzi o to do wzrostu eksportu i PKB.
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Po egnanie ze z otym. Raport specjalny, Nowe
ycie Gospodarcze nr 22,
18 pa dziernika 2001, s. 4.
H. Remsperger, Neun Monate Euro-Geburt einer Währung, Rede anläßlich der
Kooperationsveranstaltung des Karlsruher-Info-Clubs mit der IHK Frankfurt 17 Sept. 1999 im
Hause der IHK Frankfurt, s. 11.
M. azarowicz, Nieobliczalne eurostopy, Gazeta Bankowa nr 11, 13-19 marca 1999, s. 40.
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Pierwsze trzy lata funkcjonowania strefy euro

Okre lenie harmonogramu integracji z UGW jest procesem obarczonym
z jednej strony ryzykiem pocz tkowej destabilizacji, z drugiej strony wyzwaniem prowadz cym do stabilnego rozwoju jakie stwarza uczestnictwo w strefie
euro. Po uprzednim usztywnieniu stóp konwersji mi dzy walutami narodowymi
a euro 11 krajów Unii przyj o je jako wspólny pieni dz od 1 stycznia 1999 r.
Od 2002 r. euro sta o si jedynym rodkiem p atniczym na obszarze UGW.
Rynki finansowe uleg y scaleniu dzi ki wprowadzeniu jednolitej polityki monetarnej wspólnej miary, w tym jednolitej krótkoterminowej stopy procentowej.
G ównym celem polityki monetarnej sta o si utrzymanie stabilno ci cen,
przy czym podpisany w czerwcu 1999 r. w Kolonii Europejski Pakt o Zatrudnieniu (European Employment Pact) mia j wspiera i powodowa sta e
zmniejszanie bezrobocia. Pakt ten opiera si na trzech filarach:
makroekonomiczny dialog na poziomie narodowym i europejskim pomi dzy
zwi zkami zawodowymi, pracodawcami i przedstawicielami instytucji monetarnych i bud etowych (Proces Kolo ski  Cologne Process). Celem tego dialogu jest wypracowanie pakietów polityki gospodarczej agodz cej
napi cia spo eczne przy za o eniu zasady elastyczno ci p ac realnych;
reformy strukturalne i ekonomiczne (Proces Cardiffski  Cardiff Process)
maj ce na celu wzrost zatrudnienia i wydajno ci pracy oraz eliminacj dysproporcji ekonomicznych przy zachowaniu równowagi bud etowej. Nale
do nich dzia ania w dziedzinie rozwoju o wiaty i kszta cenia zawodowego;
skoordynowana polityka zatrudnienia i rynku pracy, wytyczne dla zatrudnienia (Proces Luksemburski  Luxembourg Process). Nale y do niej polityka aktywizacji rynku pracy, szczególnie w regionach zagro onych bezrobociem, usprawnienia systemu opodatkowania p ac zmierzaj cego do obni ki kosztów osobowych. Jednym z wa niejszych wniosków wynikaj cych
z Europejskiego Paktu o Zatrudnieniu jest d enie do obni ki podatków od
p ac8 (szczególnie najni szych) na ca ym obszarze UE.
Dotychczasowe do wiadczenia w funkcjonowaniu strefy euro s raczej
zach caj ce. Cho w niektórych krajach nie uda o si przeciwdzia a tendencjom os abienia tempa wzrostu PKB i powi kszania si bezrobocia w 2002 r.
(Niemcy, W ochy, Francja), to jednak w innych, które utrzyma y wy sze tempo
rozwoju (Irlandia, Grecja, Finlandia), spada a inflacja. W krajach strefy euro
nast powa a oczekiwana synchronizacja i wyrównywanie si wska ników
rocznego wzrostu PKB i inflacji. Np. wska niki te wynosi y odpowiednio dla
Francji  1,9 % oraz 1,5%, dla W och  1,6 % oraz 1,8 % i dla Irlandii  5,8 %
oraz 3,5 %.9 Spada kurs euro wzgl dem dolara, co sprzyja o rozwojowi eksportu i wzrostowi PKB. Rynek stawa si bardziej przejrzysty poprzez atwiej8
9

Ch. Ghymers, Macroeconomic policy mix and the European Employment Strategy, Friedrich
Ebert Stiftung, Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie, Warszawa 1999, s. 9.
G. T. Sims, Kraje strefy euro wreszcie zaczynaj wyrównywa krok, Gazeta Wyborcza,
8 pa dziernika 2001.
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sz porównywalno cen. Zanika y koszty wymiany walut i ryzyka zwi zane
zarówno z fluktuacjami ich kursów jak i stóp procentowych. Jednocze nie
zaostrzeniu uleg a konkurencja, co wyzwoli o now fal fuzji i przej
firm
o skali wielokrotnie wi kszej ni w poprzednich latach. Umacnia o si przekonanie, e strefa euro zapewnia stabilno
finansow , chocia pojawi y si
napi cia zwi zane z odp ywem kapita ów do strefy dolara, w której zarówno
poziom stóp procentowych jak i tempo wzrostu by y bardziej atrakcyjne dla
inwestorów ni w Europie.
Wspólna waluta krajów UGW poprawi a sytuacj finansow przedsi biorstw dzia aj cych obecnie na rynku pozbawionym rozdrobnienia wynikaj cego z istnienia narodowych stref walutowych. Np. szczególnie du e przedsi biorstwa licz na now ekspansj rynkow zarówno w warunkach braku ryzyka
waha kursowych jak i nowych mo liwo ci porównywania w bezpo redni sposób cen dóbr i us ug tworz cych nak ady i wyniki. S to warunki szczególnie
korzystne dla niemieckich eksporterów10.
Utrzymanie koniunktury w strefie euro zale y od tego, czy zarówno otoczenie wewn trzne jak i zewn trzne b dzie dla tej waluty korzystne. Np. przekroczenie przez W ochy progu deficytu bud etowego, zachwianie równowagi
fiskalnej i odp yw kapita ów z Niemiec przyczynia y si tak e do os abienia
euro. Obserwowano tak e zjawiska rywalizacji mi dzy stref walutow euro
i stref walutow dolara, które sk aniaj obserwatorów rynków walutowych do
wniosku, e powinna nast pi koordynacja polityk pieni nych EBC i Ameryka skiego Systemu Rezerwy Federalnej. Utrzymywanie sytuacji, w której euro
wewn trz UGW jest silne, a na zewn trz jest s abe, wydaje si na d u sz
met nie do utrzymania i koordynacja taka stanie si nieuchronna. Tak wi c
EBC i FED staj si ju dzisiaj zal kiem wiatowego banku centralnego,
nawet je li nie zdaj sobie z tego sprawy11.
Prowadzona w pierwszym roku funkcjonowania euro przez EBC polityka
monetarna wspólnej miary nie by a w stanie przeciwdzia a utrzymuj cemu
si bezrobociu, niskiej sk onno ci do inwestowania i powolnemu wzrostowi
gospodarczemu, które by y udzia em niektórych pa stw UGW. Neutralizacja
tych niepo danych zjawisk w drugim i trzecim roku nast powa a zarówno w
wyniku dzia a b d cych w gestii decyzyjnej poszczególnych krajów za pomoc polityki fiskalnej, reform strukturalnych, aktywnych dzia a na rynku pracy
i w o wiacie jak równie wskutek coraz skuteczniejszej polityki EBC.
6.

Strefa euro  korzy ci i wyzwania dla polskich producentów

Na integracj Polski z UGW spojrze mo na z punktu widzenia uwarunkowa makro i mikroekonomicznych istotnych dla polskich producentów. Uwa10
11

H. Schieber, Bedeutung des Euro für Deutschland und die Bundesbank, Vortrag anläßlich
des Euro-Forums im Club de Banqueros, Mexiko 10 marca 1997, s. 7.
M. Sta czuk, Euro to nie monetarna wyspa, Gazeta Bankowa nr 9, 29 lutego6 marca 2000, s. 37.
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runkowania makro to strefa euro w Unii Europejskiej obejmuj ca prawie 70%
polskiego eksportu (w tym 50% przypada na Niemcy) oraz 60% importu do
Polski. Nie ulega w tpliwo ci, e w a nie w tej strefie koncentrowa si b d
polskie interesy gospodarcze i polityczne. Producenci otrzymuj szans rozwoju w postaci dost pu do coraz bardziej rozwini tego rynku 290 mln konsumentów.
W ród uwarunkowa mikroekonomicznych wymieni mo na szereg korzy ci wyst puj cych w strefie euro:
ni sze w porównaniu do polskich koszty uzyskania kredytu, co mo e u atwi restrukturyzacj polskich przedsi biorstw i popraw ich konkurencyjno ci,
eliminacja kosztów wymiany walut oraz kosztów transakcji zabezpieczaj cych przed ryzykiem kursowym,
wi ksza pewno planowania dzia alno ci gospodarczej w zwi zku z przejrzysto ci jednolitej polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski
Bank Centralny,
racjonalizacja systemów p atniczych oraz obni ka kosztów obs ugi bankowej,
wspó praca z coraz sprawniejszym, konsoliduj cym si systemem bankowym u atwiaj cym dost p do rynku,
dogodniejsze warunki dla realnej oceny konkurencyjno ci i polityki kosztowej firm,
dost p do rozwojowego rynku instrumentów d u nych dla przedsi biorstw,
kredytów hipotecznych i instytucji municypalnych.
W ród wyzwa , którym sprosta b d musieli polscy producenci
w pierwszej kolejno ci pojawia si konieczno
poprawy konkurencyjno ci.
Aby j osi gn , trzeba szybko czy si y wobec post puj cej koncentracji
w produkcji i us ugach w strefie euro. Wzbieraj ca fala fuzji i konsolidacji wielkich koncernów produkcyjnych i banków wskazuje, e atwiej jest konkurowa
przedsi biorstwom du ym i dzia aj cym w skali europejskiej jak i globalnej.
Dzia alno przedsi biorstw na rynku europejskim nie jest pozbawiona
ryzyka. atwo zaci gni cia ta szego ni w Polsce kredytu mo e sta si
pu apk , gdy z jaki powodów pozycja z otego os abnie, a koszty sp aty kredytu przekrocz mo liwo ci finansowe zad u onego przedsi biorstwa.
Oddzia ywanie pa stwa wobec przedsi biorstw zagro onych bankructwem b dzie ograniczone do polityki strukturalnej i rynku pracy. P ace realne
w przedsi biorstwach b d musia y by uelastycznione i uzale nione od ich
sytuacji finansowej. Alternatyw mo e by albo wzrost bezrobocia albo wzrost
mobilno ci pracy, która w Polsce jest wzgl dnie ograniczona. Przedsi biorstwom przyjdzie zatem dzia a w innej sytuacji rynkowej. Cho b d chronione
przed inflacj , ryzykiem zmian kursów walut i stóp procentowych, to w znacznie wi kszym stopniu ni dotychczas b d musia y sobie radzi z polityk
zatrudnienia i p ac.
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Uwarunkowania integracji Polski z UGW

Proces integracyjny powinien by na tyle intensywny, aby Polska mog a
w jak najkrótszej perspektywie czerpa korzy ci z funkcjonowania w strefie
euro. Na proces ten od momentu uzyskania cz onkostwa UE sk adaj si
jednak trzy etapy, które niezmiernie trudno by oby scali w jeden i skróci
cznie do kilku lat. Zarówno dla UE jak i dla Polski powstaje trudne zadanie,
jak pogodzi uzyskanie jednocze nie pe ni praw politycznych i pe ni praw
gospodarczych przed rokiem 2006 w sytuacji ju podzielonego bud etu mi dzy
starych cz onków i kraje przyst puj ce do UE (zgodnie z Agend 2000 przyj t
w 1999 r. w Berlinie). Propozycja Komisji Europejskiej obj cia cz ci nowoprzyj tych krajów Wspóln Polityk Roln wywo a a debat na temat wysokoci kwot, jakie maj otrzyma kraje kandydackie. Debata ta zako czy a si
kompromisem.
Siln przeszkod w szybkim uzyskaniu cz onkostwa w UGW po przyst pieniu Polski do UE jest fakt, e nie uda si w ci gu kilku lat spe ni zarówno
wszystkich wspólnotowych kryteriów kompatybilno ci (ze wzgl du na okresy
przej ciowe) jak i zbie no ci. Poza tym oprócz spe nienia tych kryteriów równie
wa ne jest spe nienie kryteriów konwergencji strukturalnej, szczególnie
w dziedzinie dostosowania si do konkurencji unijnej. Wed ug sporz dzonego
przez NBP wst pnego harmonogramu Polska powinna przyst pi do strefy
euro dopiero 2-3 lata po uzyskaniu cz onkostwa w UE tj. najpó niej do
2008 r.12 Z kolei prof. Edmund Pietrzak dopuszcza mo liwo przyst pienia
Polski do strefy euro mi dzy 2010 r. a 2011r. argumentuj c, i po mo liwym
przyj ciu Polski do UE np. w 2006 r. usztywnienie kursu z otego i przyst pienie
do ERM 2 powinno nast pi dopiero z 2-3 letnim opó nieniem tj. w 2007 r. lub
w 2008 r.
Termin uzyskania przez Polsk cz onkostwa w UE i UGW powinien by
zale ny od tego czy w bilansie ewentualnych strat i korzy ci przewa a b d
te ostatnie. Spe nienie kryteriów zbie no ci tj. osi gni cia niskich poziomów
deficytu bud etowego, zad u enia wewn trznego, inflacji, stóp procentowych
oraz stabilnego kursu walutowego jest wielce po dane niezale nie od tego,
czy Polska b dzie cz onkiem obu tych organizacji, czy nie. Zrealizowanie tych
celów wzmocni oby wiarygodno na rynkach finansowych i pozycj negocjacyjn Polski wobec UE. Jak dot d polska gospodarka spe nia w zasadzie
fiskalne kryteria zbie no ci, tj. deficyt bud etowy poni ej 3%, d ug publiczny
poni ej 60%, bliska jest tak e od 2001 r. spe nieniu jednego z kryteriów monetarnych, tj. osi gni ciu odpowiednio niskiej stopy inflacji. Wynios a ona
za 2001 r. 5,5 %, przy czym w lutym 2002 r. spad a do 3,5 %, a wi c by a taka
jak w Irlandii.
Natomiast stopy procentowe by y w pierwszej po owie 2002 r. du o wy sze w porównaniu do istniej cego w UE ich poziomu. Cho kurs z otego jest
relatywnie stabilny, to utrzymuj ca si nierównowaga w polskim bilansie obro12

T. Radzimi ska, Pocz tek ko ca z otego, Nowe ycie Gospodarcze, nr 49, 5 grudnia 1999,
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tów bie cych, tendencje recesyjne i niebezpiecze stwo pojawienia si kryzysu finansowego zagra aj skuteczno ci kursu walutowego jako nominalnej
kotwicy polityki stabilizacji.
W scenariuszu integracyjnym panuje na ogó zgodno
co do tego,
e w najlepszym interesie Polski w pierwszej kolejno ci powinny by spe nione
wy ej wymienione dwa kryteria fiskalne i dwa monetarne. Natomiast moment,
w którym Polska powinna zrezygnowa z pos ugiwania si kursem walutowym
jako aktywnym narz dziem oddzia uj cym zw aszcza na konkurencyjno
przedsi biorstw, powinien by zdaniem wielu ekspertów wyd u ony.13 Dokonane w kwietniu 2000 r. up ynnienie z otego nie jest sprzeczne z tym postulatem,
poniewa nast pi o ono jeszcze w warunkach ograniczonej wymienialno ci
waluty polskiej.
Pe na wymienialno z otego powinna nast pi w tym momencie, w którym gospodarka na trwale upora si z inflacj i osi gnie poziom konkurencyjno ci zbli ony do europejskiego. Inaczej trudniej b dzie si zabezpieczy
przed znacznymi spadkami produkcji i zatrudnienia jedynie za pomoc polityki
strukturalnej i aktywizacji rynku pracy. Warto zwróci uwag na to, i ju
w momencie wej cia Polski do UE nast pi pe na liberalizacja dewizowa,
w wyniku której z oty stanie si walut w pe ni wymienialn . Nast pi nieograniczony przep yw kapita u mi dzy Polsk i zagranic ,14 a utrzymanie w takich
warunkach stabilnego kursu z otego wobec euro poprzez interwencje NBP
mo e si sta zbyt kosztowne. Oznacza oby to, e nie nale y pieszy si
z wchodzeniem do Mechanizmu Kursów Walutowych 2 (ERM 2) Europejskiego
Systemu Walutowego.15
S tak e powa ne wzgl dy ekonomiczne, które wskazuj na zasadno
wstrzymywania si z cz onkostwem w ERM 2. Istnienie w nim ±15% przedzia u
waha nie gwarantuje pe nej ochrony przed kryzysem walutowym wywo anym
atakiem spekulantów. Zabezpieczy przed nim mo e natomiast ca kowite
zniesienie przedzia ów odchyle kursowych, gdy nie znaj c dopuszczalnej
skali mo liwych waha spekulanci b d obawia si korekty rynkowej w warunkach rosn cej niepewno ci. Gro ba takiej korekty sprowadzaj cej kurs do
poziomu równowagi jest znacznie skuteczniejszym straszakiem ni interwencje
walutowe wynikaj ce z zasad ERM 2.16
Zalet wprowadzenia w gospodarce polskiej p ynnego kursu jest jego
zdolno do waha na krótk met w szerokim zakresie (aby odstraszy potencjalnych spekulantów), a tak e stabilno w d ugim okresie czasu dla zachowania wewn trznej stabilizacji, zewn trznej wiarygodno ci oraz wzrostu.
cie k doj cia Polski do UGW powinien okre la taki poziom z otego wobec
13
14
15

16

K. Jakubiszyn, B. Karski, D. Rybi ska, Euro nowa waluta, TWIGGER SA, Warszawa 1999,
s. 68.
Istota tego mechanizmu nie ulegnie zasadniczej zmianie, je li utrzymywa si b d cz ciowe ograniczenia zwi zane z okresami przej ciowymi.
Zgodnie z tym mechanizmem (ERM 2  Exchange Rate Mechanism 2) kraje spoza UGW
zwi
dobrowolnie swoje waluty z euro. Ich kurs b dzie móg si waha w pa mie ±15% od
kursu centralnego euro.
P. Kowalewski, egnaj ERM 2, Gazeta Bankowa, 14-20 marca 2000, s. 19.
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euro, który nie b dzie sztucznie przewarto ciowany. Kurs ten powinien zawiera rezerw konkurencyjno ci w warunkach ci gle wy szego tempa polskiej
inflacji w porównaniu do redniej w UE. Polska przyst puj c do ERM 2 mog aby by z jednej strony pod naciskiem ustalenia przewarto ciowanego kursu,
a z drugiej strony, maj c na wzgl dzie zachowanie korzystnych warunków dla
nap ywu kapita u, utrzymywa aby wy sze ni w UE stopy procentowe. Mi dzy
ich poziomem a stabilizacj kursow zachodzi aby rozbie no polegaj ca na
sta ej presji na aprecjacj z otego. Poniewa aprecjacja ta dzia aby antyinflacyjnie, nast powa by spadek stóp procentowych, po którym inflacja mog aby
na nowo i sytuacja wróci aby do punktu wyj cia. Rozwi zaniem
wzrosn
dopuszczalnym w ERM 2 by aby rewaluacja, która w przypadku Polski tylko
pog bi aby nierównowag zewn trzn . A zatem dopóty, dopóki stanowi ona
tak powa ne zagro enie, sposób stabilizacji kursu przewidziany w ERM 2
móg by przynie wi cej szkód ni po ytku.
P ynny z oty umo liwi mo e utrzymanie kursu na takim poziomie wobec
euro, aby gospodarka polska utrzyma a zdolno konkurencyjn w warunkach
presji rosn cego deficytu bilansu obrotów bie cych. Je li konkurencyjno ta
by aby niewystarczaj ca dla utrzymania po danego tempa wzrostu i poziomu
zatrudnienia, niezb dna powinna by interwencja NBP koryguj ca kurs.
8.

Wyzwania dla Polski na drodze integracji z UGW

Integracja Polski z Uni Europejsk oraz z Uni Gospodarcz i Walutow
jest procesem z o onym i wymagaj cym intensywnych przygotowa . Uzyskanie najpierw cz onkostwa w UE wymaga spe nienia kryteriów kompatybilno ci,
które powinno uda si spe ni do ko ca 2002 r. Z kolei spe nienie ostrzejszych kryteriów zbie no ci Maastricht jako warunku cz onkostwa w UGW nie
wydaje si realne przed 2008 r. Nierealistyczne i praktycznie niewykonalne s
postulaty po czenia ewentualnego wcze niejszego cz onkostwa Polski w UE
z jednoczesnym cz onkostwem w UGW. Ze wzgl du na ryzyko pojawienia si
kryzysu walutowego Polska nie powinna przedwcze nie wst powa do Mechanizmu Kursów Walutowych 2 (ERM 2) zachowuj c elastyczny kurs waluty
z rezerw konkurencyjno ci. D y jednak nale y do szybkiego spe nienia
kryteriów zbie no ci, gdy uczestnictwo w strefie euro mo e przysporzy
szeregu korzy ci wynikaj cych z przejrzysto ci i jednolito ci rynku kapita owego oraz rynku towarów i us ug, a tak e wyeliminowa ryzyko niestabilno ci
finansowej i walutowej.
Pojawia si natomiast ryzyko wynikaj ce z walki konkurencyjnej, którego
skutkiem mo e by bezrobocie i spadek dochodów. Jednak unijne programy
wspomagaj ce zmiany strukturalne i aktywizacj rynku pracy, jak np. Europejos abieniu tego rodzaju negatywnych zjawisk
ski Pakt o Zatrudnieniu, s u
pojawiaj cych si w warunkach stabilno ci monetarnej. Perspektywy te przemawiaj za cz onkostwem Polski w UGW, która jest równie szans szybkiego
rozwoju dla krajów mniej zamo nych.
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Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej z Nicei Polska b dzie mog a wzi
udzia w konferencji przygotowuj cej reform UE niezale nie od
tego, czy w 2004 r. b dzie jej cz onkiem czy jeszcze nie. Dlatego te wa ne
jest bli sze sprecyzowanie polskiego stanowiska w sprawie modelu integracji
przysz ej Europy i odegranie w ten sposób aktywnej roli w pracach Konwentu.
Powstaje pytanie, jakie mog by szanse uzyskania zgodnego stanowiska w kwestii przygotowania dokumentu reformuj cego traktaty unijne, czy te
dokumentu o charakterze Konstytucji Europejskiej. Zetr si tutaj pogl dy
zwolenników metod rozwi za narodowych i federalistycznych, w szczególnoci francuskich i niemieckich, chocia w kwestii pog bionej integracji krajów
cz onków UGW (awangarda pa stw, rodek grawitacji itp.) ich stanowiska
mog by zbie ne. Za rozwi zaniami narodowymi opowie si zapewne tak e
Wielka Brytania i Szwecja, ale kraje te mog poprze stanowisko niemieckie
w d eniu do zwi kszenia zakresu unarodowienia polityki rolnej, strukturalnej
i regionalnej. Za tym opowiadaj si zgodnie wszystkie orientacje polityczne
w Niemczech; panuje tam równie zgoda co do przekazania na szczebel unijny
kompetencji w takich dziedzinach, jak polityka zagraniczna, bezpiecze stwo
i ochrona granic, mi dzynarodowa polityka gospodarcza, ekologia i zwalczanie
zorganizowanej przest pczo ci. Federalistyczne propozycje niemieckie dotycz ce wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego oraz powo ania drugiej izby
jako przedstawiciela pa stw (analogicznie do Bundesratu) napotka mog na
opór Francji, która opowiada si za utworzeniem izby grupuj cej przedstawicieli narodowych parlamentów.
Dla Polski rysuje si w Konwencie trudne zadanie samookre lenia zbioru
kompetencji, które gotowa by aby przekaza na szczebel unijny oraz tych, jakie
pozostan w gestii narodowej. Wychodz c z za o enia, e podane wy ej lata
uzyskania mo liwego cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej i Unii Gospodarczej i Walutowej charakteryzuj si du ym prawdopodobie stwem, to powinna
ona preferowa te rozwi zania, które nie tylko umo liwi jej uczestnictwo
w tych ugrupowaniach, ale tak e wyjd na przeciw powstaniu Eurofederacji,
jaka wy oni si w perspektywie kilku lat z krajów Eurolandu.
Trzeba si liczy z faktem, e obecne zjawiska recesji w gospodarce
wiatowej, a szczególnie pogorszenie koniunktury w USA i Japonii, mo e
przyspieszy procesy integracyjne w Unii Gospodarczej i Walutowej. Cho do
tej pory polityka s abego euro agodzi a jej sprzeczno ci wewn trzne, to jednak
przyczynia a si do spadku koniunktury w tych dwóch krajach i odbi a si
spadkiem popytu na towary unijne.
Tendencje recesyjne lub inflacyjne w ród cz onków Unii Gospodarczej
i Walutowej by y dot d na ogó opanowywane drog zalece Rady EU korekt
deficytu bud etowego. Do wiadczy y tego Irlandia, a ostatnio Niemcy. Mo e
si teraz okaza , e zaistnieje pilna potrzeba wprowadzenia obok jednolitej
polityki monetarnej jednolitej polityki fiskalnej, szczególnie w sytuacji, gdy
niektóre kraje o wy szej inflacji nie b d w stanie utrzyma kryteriów Maastricht. Wspólna polityka fiskalna pozwoli bowiem na utworzenie wspólnego
bud etu Unii Gospodarczej i Walutowej i jednolitych systemów podatkowych.
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W takim kierunku, niezale nie od sytuacji gospodarczej, dokonywa si b dzie
pog biona integracja UGW.
Bud et UE obejmuj cy zaledwie 1,27 % PKB ca ej Pi tnastki nie jest do
dyspozycji Unii Gospodarczej i Walutowej, a dopiero w ramach jej bud etu
mo na by, zgodnie np. z propozycj francusk , utworzy fundusz koniunktury
gospodarczej przeciwdzia aj cy recesji.
Tak wi c decydenci polskiej gospodarki, która prze ywa obecnie spadek
tempa wzrostu i pogorszenie koniunktury, powinni bra pod uwag fakt,
e cz onkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej b dzie mia o w niedalekiej
przysz o ci inny wymiar ni obecnie, bowiem w jej gestii spocznie zarówno
polityka monetarna jak i fiskalna, a tak e gospodarcza z w asnym bud etem
i wspólnymi podatkami. Je li Polska sta aby si cz onkiem takiego ugrupowania, oznacza to mo e w przysz o ci szans wspó decydowania o skorzystaniu
z pomocy rodków jego bud etu dla zintensyfikowania rozwoju gospodarczego.
W sytuacji, gdy polityka makroekonomiczna stanie si domen organów
ponadnarodowych, konieczne b dzie powo anie organów przedstawicielskich
ustawodawczych i wykonawczych, czyli unii politycznej federalnego pa stwa
sk adaj cego si z cz onków Unii Gospodarczej i Walutowej. Gro ba za amania procesów integracyjnych w UE i presja problemów gospodarczych w Unii
Gospodarczej i Walutowej prze ama mo e opory niektórych pa stw wobec
takiego biegu wydarze . Wi kszo
opinii publicznej opowiedzie si mo e
wtedy za zawi zaniem unii politycznej w perspektywie kilku lat. Je eli wewn trz Unii Gospodarczej i Walutowej nie wyst pi wi ksze perturbacje gospodarcze, droga do unii politycznej mo e si wyd u y .17
Bior c jednak pod uwag mo liwy ponad sze cioletni harmonogram dojcia Polski do cz onkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej trzeba sobie zda
spraw z faktu, e najpierw b dzie musia a ona zapewne sta si cz onkiem
unii politycznej
federacji pa stw cz onków Unii Gospodarczej i Walutowej
i dopiero wtedy mo liwe b dzie przyst pienie do tej ostatniej. Mo liwy jest
tak e wariant, i UE przekszta ci si w mi dzyczasie w federacj pa stw narodowych, a wi c form po redni pomi dzy struktur federalistyczn i Europ
ojczyzn zgodnie z propozycj francusk z 2002 r.18 Wtedy Polska powinna
budowa wewn trz Unii dora ne koalicje z szóstk wiod cych pa stw
(z Niemcami, Francj , Wielk Brytani , W ochami i Hiszpani ), równie
w sprawie pog biania integracji UGW. Chocia Polska ju prowadzi polityk
maj c na celu spe nienie docelowo wymogów cz onkostwa w UGW, to obecnie problem polega na tym, i mo e doj do ustalenia w Konwencie nowego
podzia u kompetencji pomi dzy powstaj c uni polityczn krajów UGW a UE.
W rezultacie nast pi mo e okre lenie niekorzystnych dla Polski parytetów
reprezentacji w czasie, gdy nie b dzie ona jeszcze mog a o nich równoprawnie
17
18
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wspó decydowa nie b d c cz onkiem tych struktur. Pa stwa kandydackie,
w tym Polska powinny stara si przekona w Konwencie cz onków UE do
tego, eby zasady g osowania, alokacja mandatów i miejsc w organach UE
jako podstawy nowego podzia u kompetencji dyskutowanego na Konferencji
Mi dzyrz dowej w 2004 r. nie odbiega y od ustale Traktatu Nicejskiego,
a wa ne decyzje ustrojowe ostatecznie by y podj te z udzia em nowych cz onków, po rozszerzeniu UE
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