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Wprowadzenie  miêdzynarodowa integracja gospodarcza

Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk wspó³czesnej gospodarki wiatowej s¹ tendencje do miêdzynarodowej integracji gospodarczej, np.
przez powstawanie miêdzynarodowych ugrupowañ integracyjnych. Najbardziej zaawansowan¹ form¹ integracji gospodarczej jest Unia Europejska. Do
instytucjonalno-organizacyjnych form towarzysz¹cym z regu³y procesom miêdzynarodowej integracji gospodarczej nale¿¹:
 S t r e f a w o l n e g o h a n d l u  likwidacja ce³ i ograniczeñ ilociowych
w obrotach handlowych pomiêdzy krajami cz³onkowskimi danego ugrupowania, z jednoczesnym zachowaniem przez te kraje pe³nej autonomii w zakresie polityki celnej i handlowej w stosunkach handlowych z krajami spoza strefy.
 U n i a c e l n a  likwidacja ce³ i ograniczeñ ilociowych w obrotach handlowych pomiêdzy krajami cz³onkowskimi danego ugrupowania, z jednoczesnym wprowadzeniem przez te kraje wspólnej, zewnêtrznej taryfy celnej oraz ujednoliconej polityki handlowej wobec krajów trzecich.
 W s p ó l n y r y n e k  ugrupowanie w formie unii celnej, w którym istnieje
swobodny, wewnêtrzny przep³yw czynników produkcji.
 U n i a g o s p o d a r c z a  obejmuje elementy wspólnego rynku z jednoczesn¹, pe³n¹ koordynacj¹ lub unifikacj¹ ró¿nych dziedzin polityki gospodarczej, np. polityki rolnej, walutowej, transportowej, fiskalnej, socjalnej,
ustawodawstwa gospodarczego, przemys³owej.
Dodatkowe formy ugrupowañ to:
 U n i a p o l i t y c z n a  pe³na koordynacja lub unifikacja podstawowych
dziedzin polityki wewnêtrznej, polityki zagranicznej, ewentualnie polityki
obronnej, ustanowienie organów ustawodawczych i wykonawczych o ponadpañstwowych kompetencjach; obejmuje wszystkie elementy unii gospodarczej.
 U n i a w a l u t o w a  jako forma porednia pomiêdzy wspólnym rynkiem
i uni¹ gospodarcz¹ charakteryzuje siê pe³n¹ koordynacj¹ polityki walutowej,
kursowej, utworzeniem wspólnego banku centralnego, utworzeniem wspólnych rezerw walutowych, w p r o w a d z e n i e m w s p ó l n e j w a l u t y.
Integracja walutowa w ramach Unii Europejskiej podyktowana jest przede wszystkim rosn¹c¹ wspó³zale¿noci¹ ekonomiczn¹ Wspólnoty. Wzajemny
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handel pomiêdzy krajami UE powinien siê zatem odbywaæ przy jak najbardziej stabilnych kursach walutowych, a te z kolei mo¿liwe s¹ przy istnieniu
jednej waluty.
Przed zaakceptowaniem przez Radê Europejsk¹ zaproponowanego w raporcie Delorsa scenariusza na temat praktycznych rad przejcia do wspólnej
waluty, ³¹czne koszty transakcyjne1 zosta³y oszacowane przez Komisjê Europejsk¹ na 0,30,4% PKB Unii Europejskiej (oko³o 2025 mld ECU) [One currency , 1995]. Wprowadzenie jednej waluty mia³oby te¿, obok pewnych zagro¿eñ,
inne zalety. D¹¿enie do utworzenia takiej waluty sta³o siê celem Unii.
1 stycznia 2002 roku wspólna waluta europejska sta³a siê faktem. W jedenastu krajach europejskich pojawi³a siê nowa waluta  euro, ³¹cznie ponad 13
miliardów banknotów i 76 miliardów monet. Czy bêdzie to pora¿ka, czy sukces?
Bez w¹tpienia bêdzie to najwiêksza w dziejach wiata operacja finansowa o tak
ogromnej skali i stopniu skomplikowania. Droga do powstania wspólnej waluty
Unii Europejskiej w ramach unii walutowej by³a d³uga, rozpoczê³a siê na
pocz¹tku lat 60. Ale pierwsze przejawy d¹¿enia do integracji w dziedzinie walutowej mo¿na zaobserwowaæ nied³ugo po zakoñczeniu II wojny wiatowej.

przedwczoraj
Droga do integracji walutowej
Przejawy procesów integracji walutowej znajduj¹ odzwierciedlenie w wypowiedzi Winstona Churchila w roku 1946 podczas przemówienia w Zurychu.
Stwierdzi³ on wówczas, ¿e kraje zachodnioeuropejskie powinny stworzyæ Stany Zjednoczone Europy [Bieñ, 1988, s. 74]. Rok póniej, d¹¿¹c do wprowadzenia rozliczeñ wielostronnych, a w dalszej perspektywie pragn¹c doprowadziæ
do wymienialnoci swoich walut, zawarto Umowê o Wielostronnym Kompensowaniu Sald narastaj¹cych na skutek bilateralnego rozliczania obrotów
zagranicznych. Umow¹ zosta³o objêtych czternacie krajów Europy Zachodniej. W padzierniku 1948 roku zosta³a zawarta Umowa o P³atnociach i Kompensatach Europejskich. Taka te¿ umowa zosta³a powtórzona w roku 1949
[Bieñ, 1988, s. 75]. Istotnym posuniêciem dotycz¹cym integracji walutowej
pañstw zachodnioeuropejskich by³o powo³anie 1 lipca 1950 roku Europejskiej
Unii P³atniczej. Bank Rozrachunków Miêdzynarodowych w Bazylei ustala³, na
koniec ka¿dego miesi¹ca, zbiorcze saldo p³atnoci wynikaj¹ce z prowadzonego
przez dane pañstwo obrotu handlu zagranicznego, które stanowi³o zobowi¹zanie lub nale¿noæ danego kraju w stosunku do Unii P³atniczej jako instytucji
bêd¹cej samodzielnym partnerem rozliczeñ [Klawe, Makaæ, 1987, s. 76].
Kolejne kroki na drodze do integracji walutowej odbywa³y siê w ramach
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) powsta³ej na mocy Traktatu
Rzymskiego 1 stycznia 1958 roku. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e w pocz¹tko1

Koszty transakcyjne rozumiane s¹ jako koszty dokonywania transakcji dewizowych oraz
koszty zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.
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wym okresie europejskiej integracji gospodarczej problematyka walutowa
nie zajmowa³a czo³owego miejsca, choæ w Traktacie Rzymskim stwierdzono,
¿e polityka kursowa krajów cz³onkowskich EWG powinna byæ przedmiotem
wspólnej troski.
W 1961 roku Komitet do Spraw Dzia³ania na Rzecz Stanów Zjednoczonych
Europy, któremu przewodniczy³ Jean Monet, wyst¹pi³ z ide¹ utworzenia europejskiego systemu rezerw walutowych. W 1962 roku, natomiast, Program Akcji
Komisji EWG postulowa³ m.in. ustanowienie sta³ych kursów wymiennych [¯ukowski, 1999, s. 22].
Pierwszy w pe³ni konkretny i rozwiniêty projekt powi¹zania gospodarek
pañstw EWG we wspólny obszar walutowy powsta³ w grudniu 1968 roku. By³ to
P l a n B a r r e  a, który oficjalnie zosta³ przed³o¿ony kilka miesiêcy póniej
jako dokument EWG pod postaci¹ Memorandum Komisji EWG z dnia 12 lutego 1969 roku w sprawie koordynacji polityki gospodarczej i wspó³pracy
w sprawach walutowych w ramach Wspólnoty. Za³o¿eniem planu by³a wspó³praca walutowa krajów Wspólnoty polegaj¹ca na krótko- i redniookresowej
pomocy finansowej krajom maj¹cym trudnoci z utrzymaniem kursu w³asnej
waluty. W marcu 1970 roku zosta³ przygotowany d r u g i p l a n B a r r e  a. Dotyczy³ on stopniowej realizacji unii gospodarczo-walutowej i nawi¹zywa³ do
pierwszej wersji planu. Unia gospodarczo-walutowa mia³a zostaæ urzeczywistniona w trzech etapach: etap wstêpny (19701971); etap przygotowania
unii (19721975); etap realizacji (19761978). Projekty te w praktyce mia³y niewielkie znaczenie, ale uwiadomi³y koniecznoæ cis³ej wspó³pracy walutowej i potrzebê integracji walutowej [Komar, 1993, s. 1617]. Mniej wiêcej
w tym samym czasie co plan Barrea powsta³ program zespo³u Talent. Utworzony przez belgijskich ekonomistów zespó³ Talent podkrela³ koniecznoæ
dokonywania posuniêæ integracyjnych zarówno w sferze walutowej, jak i gospodarczej, spo³ecznej oraz politycznej. Plan ten przewidywa³ cztery etapy realizacji: automatyczne udzielanie kredytów krajom maj¹cym trudnoci p³atnicze; stopniowe zwiêkszanie emisji nowej, wspólnej waluty EWG; ograniczanie
mar¿y wahañ kursów, a¿ do ich zaniku; powo³anie do ¿ycia systemu rezerwy
federalnej pañstw EWG, który zajmowa³by siê kreacj¹ wspólnej waluty, a tak¿e decydowa³by o polityce walutowej ca³ego nowo utworzonego obszaru walutowego. Zakoñczenie procesu budowy unii gospodarczej i walutowej mia³o
nast¹piæ w 1980 roku. Plan ten nie zosta³ jednak przyjêty. Jednym z powodów
jego odrzucenia by³ fakt, ¿e powsta³ poza oficjalnymi opracowaniami EWG
[Bieñ, 1988, s. 8687]. W istotny sposób wp³yn¹³ on jednak na ukierunkowanie
dyskusji i prac maj¹cych na celu stworzenie ostatecznego planu utworzenia
unii gospodarczej i walutowej.
Praktyczny pocz¹tek procesu tworzenia unii gospodarczej i walutowej
mia³ miejsce podczas europejskiego spotkania w Hadze w grudniu 1969 roku.
Zosta³ wówczas opracowany przez ówczesnego premiera Luksemburga Pierre
Wernera plan powo³ania unii walutowej. W maju 1970 roku og³oszony zosta³
raport tymczasowy, nazywany pierwszym raportem Wernera. Ostateczna wer-
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sja planu utworzenia unii walutowej w EWG zosta³a przedstawiona Radzie
Europy 8 padziernika 1970 roku. By³ to tzw. drugi plan Wernera. Plan przewidywa³ kilkustopniow¹ realizacjê unii gospodarczej i walutowej. Pierwszy
etap, sporód proponowanych trzech, mia³ obejmowaæ lata 19711973. Ostatni
etap, natomiast, mia³ przypaæ na rok 1980 [R¹czkowski, 1984, s. 356]. Pierwszym krokiem w realizacji planu Wernera by³o ustanowienie europejskiego
wê¿a walutowego w 1972 roku. Przyjêto w nim zasadê, ¿e dopuszczalny przedzia³ wahañ kursów rynkowych wynosi ±2,25% wokó³ kursów centralnych.
W praktyce bardzo szybko pojawi³y siê trudnoci w urzeczywistnieniu tej zasady. Funt brytyjski wycofa³ siê z wê¿a, a wkrótce podobnie sta³o siê z lirem
w³oskim i frankiem francuskim. W 1978 roku mechanizmowi kursowemu podlega³y ju¿ tylko marka niemiecka oraz waluty krajów Beneluksu [Orêziak,
1999, s. 15]. Po niepowodzeniu wê¿a walutowego plan Wernera praktycznie
upad³. Ale przyczyny by³y te¿ inne, np. szybki wzrost inflacji i jej zró¿nicowanie w krajach cz³onkowskich, brak odpowiednich podstaw prawnych do utworzenia unii walutowej oraz kryzys energetyczny z 1973 roku i zwi¹zane z tym
znaczne pogorszenie koniunktury gospodarczej na wiecie. W krajach cz³onkowskich Wspólnoty wyst¹pi³y recesje i znaczne trudnoci p³atnicze. 7 stycznia 1976 roku zosta³ przedstawiony dokument oparty na dotychczasowych
raportach i ocenach na temat unii gospodarczej i walutowej2. Dokument ten
nie mia³ jednak wiêkszego znaczenia [Bieñ, 1988, s. 212]. Istniej¹ca w tym czasie stagnacja spowodowana by³a p³ynnym kursem walutowym i brakiem politycznej woli krajów cz³onkowskich do wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej.
O¿ywienie dyskusji na temat utworzenia unii walutowej nast¹pi³o w 1977
roku podczas przemówienia ówczesnego przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej we Florencji, tzw. wyk³adu Monneta [G³owacki, Ruszkowski, 1995, s. 23],
w którym rozwiniêty zosta³ nowy program unii gospodarczej i walutowej. Zawarte w programie za³o¿enia wywar³y wp³yw na decyzje szefów pañstw i rz¹dów podjête w Bremie w 1978 roku. Istotne decyzje zosta³y nastêpnie podjête
w kwietniu 1978 roku na spotkaniu Rady Europejskiej w Kopenhadze, gdzie
omawiano ogólne za³o¿enia europejskiego systemu walutowego. Zró¿nicowane propozycje reprezentowa³y strony francuska i niemiecka. Niemcy akcentowali potrzebê uwzglêdnienia gospodarczych przes³anek stabilnej strefy walutowej, a Francuzi m.in. potrzebê uwzglêdnienia europejskiej jednostki walutowej, metod kszta³towania kursów walutowych [Komar, 1993, s. 2021].
Silne powi¹zania gospodarcze krajów Unii przy jednoczesnym poziomie
wahañ kursów sta³y siê motywem do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do koordynacji polityki kursowej krajów cz³onkowskich Wspólnot Europejskich
oraz utworzenia wspólnego systemu walutowego.

2

Oprócz przedstawionych powy¿ej raportów i planów powstawa³y te¿ inne programy w sprawie utworzenia europejskiej unii walutowej np. raport R. Marjolina, raport Ortoliego.
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Europejski System Walutowy
W roku 1977 prezydent Francji Valéry Giscard dEstaing oraz kanclerz Niemiec Helmut Schmidt wyst¹pili ze wspóln¹ inicjatyw¹ stabilizacji kursów walutowych, która przybra³a kszta³t Europejskiego Systemu Walutowego. Z tej
inicjatywy utworzony zosta³, na mocy rezolucji uchwalonej w Brukseli przez
Radê Europejsk¹ 5 grudnia 1978 roku, Europejski System Walutowy (ESW).
W wyniku porozumienia miêdzy bankami krajów cz³onkowskich ESW zosta³
wprowadzony w ¿ycie i zacz¹³ funkcjonowaæ 13 marca 1979 roku3. Europejski
System Walutowy mia³ s³u¿yæ stabilnemu wzrostowi gospodarczemu krajów
cz³onkowskich, stopniowemu powrotowi do pe³nego zatrudnienia, zbli¿eniu
poziomu ¿ycia w krajach cz³onkowskich, ograniczaniu nierównoci regionalnych. Celem ESW mia³o byæ ustanowienie strefy stabilnych kursów walutowych, ale System mia³ tak¿e u³atwiæ konwergencjê polityki gospodarczej
i stworzyæ podstawy dla przysz³ej Unii Europejskiej [Komar, 1993, s. 27]. Wynika z tego, ¿e cele zawiera³y zarówno elementy gospodarcze, jak i polityczne.
Na Europejski System Walutowy z³o¿y³y siê trzy sk³adniki:
 Mechanizm kursów walutowych (Exchange Rate Mechanism  ERM);
 System kredytowy (Credit System);
 Europejska jednostka walutowa (European Currency Unit  ECU).
Celem ERM by³a stabilizacja kursów walutowych krajów cz³onkowskich.
Mechanizm kursowy zak³ada³ cis³¹ koordynacjê polityki monetarnej, ekonomicznej i bud¿etowej, opartej na idei sta³ych kursów walutowych o dwóch
progach interwencji: fakultatywnym i obligatoryjnym. Pocz¹tkowo pasmo odchyleñ kursów rynkowych od kursów centralnych zosta³o ustalone na ±2,25%.
Póniej wahania poszerzono do ±6%, a w 1993 roku do ±15%4. W sytuacji, gdy
dwie waluty osi¹ga³y górne granice pasma dopuszczalnych wahañ, banki centralne krajów cz³onkowskich by³y zobowi¹zane do interwencji w celu podtrzymania kursu rynkowego s³abej waluty w tych przedzia³ach. Tylko w ostatecznoci dopuszczana by³a korekta kursu.
System kredytowy Europejskiego Systemu Walutowego by³ nastawiony na
udzielanie pomocy krajom cz³onkowskim w finansowaniu interwencji walutowych oraz deficytów bilansów p³atniczych. Dewaluacja i rewaluacja mog³a
byæ dokonywana na mocy wspólnej decyzji. W rezultacie ESW sta³ siê systemem kursów sta³ych. System kredytowy umo¿liwia³ skorzystanie z pomocy finansowej poprzez istnienie czterech rodzajów kredytów [Komar, 1993, s. 55
58]: u³atwienia bardzo krótkoterminowe (okres sp³aty do 60 dni); kredyty
krótkoterminowego wsparcia monetarnego (termin sp³aty od 3 do 9 miesiêcy);
rednioterminowa pomoc finansowa (termin sp³aty od 2 do 5 lat); kredyty d³ugoterminowe (termin sp³aty powy¿ej 5 lat).
3
4
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Por.: [Jakubiszyn, Karski, Rybiñska, 1999, s. 16; Orêdziak, 1998, s. 219].
Dla marki niemieckiej oraz guldena holenderskiego pozostawiono wahania ±2,25%.
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Europejska jednostka walutowa  ECU5 stanowi³a najwa¿niejsz¹ czêæ
ESW i istnia³a od 13 marca 1979 roku do 31 grudnia 1998 roku. ECU nadano
kszta³t koszyka walutowego, z³o¿onego z okrelonej liczby walut krajów cz³onkowskich Unii. Pocz¹tkowo w sk³ad ECU wchodzi³o 9 walut. W 1998 roku,
a wiêc w momencie zakoñczenia funkcjonowania, na ECU sk³ada³o siê 12 walut. W 1984 roku, bowiem, do koszyka w³¹czono waluty Grecji, Hiszpanii
i Portugalii. Na mocy traktatu z Maastricht w 1994 roku koszyk ECU zosta³
zamro¿ony. W praktyce oznacza³o to, ¿e waluty Austrii, Szwecji i Finlandii
(które wesz³y do UE 1 stycznia 1995 roku) nie zosta³y do niego w³¹czone. Wielkoæ udzia³u w koszyku ECU zale¿a³a od ekonomicznej pozycji danego pañstwa, w której uwzglêdniano np. wysokoæ dochodu narodowego brutto, udzia³
handlu zagranicznego danego kraju cz³onkowskiego w wymianie handlowej
wewn¹trz Unii. W Europejskim Systemie Walutowym ECU spe³nia³o nastêpuj¹ce funkcje:
 Denominator walut krajów cz³onkowskich;
 Wskanik kszta³towania kursów (wskanik rozbie¿noci);
 rodek p³atniczy miêdzy bankami centralnymi;
 Sk³adnik rezerw walutowych krajów cz³onkowskich.
ECU sta³o siê instrumentem zmniejszania ryzyka kursowego i uzyska³o
wysok¹ pozycjê jako waluta emisji obligacji miêdzynarodowych. Ale jako waluta miêdzynarodowa stopniowo traci³o na znaczeniu, co spowodowane by³o
brakiem banku centralnego oraz sta³¹ tendencj¹ do deprecjacji. Wkrótce
ECU zosta³o zast¹pione przez now¹ walutê europejsk¹.
Na przestrzeni 19 lat funkcjonowania ESW zmiany kursów centralnych dokonywane by³y osiemnastokrotnie. W tym te¿ czasie istnia³ okres szecioletni,
kiedy to dostosowania kursów nie mia³y miejsca (od stycznia 1987 roku do
wrzenia 1992 roku)  by³o to efektem zredukowania ró¿nic w stopach inflacji
pomiêdzy krajami cz³onkowskimi, a tak¿e zaanga¿owania siê tych krajów na
rzecz przysz³ej unii gospodarczej i walutowej. Europejski System Walutowy,
w którego funkcjonowaniu mo¿na wyró¿niæ 5 faz [Scobie, 1998, s. 46], sta³ siê
wa¿nym etapem w procesie budowy unii gospodarczej i walutowej. W trakcie
istnienia ESW powsta³y bowiem podstawy prawne unii gospodarczej i walutowej. St¹d do wspólnej waluty by³o ju¿ niedaleko

wczoraj
Raport Delorsa
W 1989 roku rz¹dy krajów EWG powo³a³y Komitet, któremu przewodniczy³
Jacques Delors. Tzw. Komitet Delorsa skupia³ gubernatorów banków central5

Jednolita definicja europejskiej jednostki rozrachunkowej zosta³a po raz pierwszy sformu³owana przez Radê Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwietniu 1975 roku
jako koszyk dziewiêciu walut krajów cz³onkowskich. 7 lipca 1977 roku Rada Europejska dokona³a
zmiany na europejska jednostkê walutow¹ [Miêdzynarodowe , 1996, s. 180].
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nych krajów Unii oraz niezale¿nych ekspertów. Zosta³ powo³any decyzj¹ Rady
Europejskiej obraduj¹cej w Hanowerze 27 i 28 czerwca 1988 roku [Orêziak,
1998, s. 264]. Zadaniem Komitetu by³o opracowanie planu i harmonogramu
wprowadzenia unii gospodarczej i walutowej, a w efekcie wspólnej waluty.
Propozycje opracowane przez Komitet zosta³y zawarte w raporcie okrelanym
jako Raport Delorsa. Zgodnie z Raportem, opublikowanym w kwietniu 1989
roku, unia gospodarcza i walutowa mia³y stanowiæ dwie integralnie ze sob¹
zwi¹zane czêci jednej ca³oci [Report , 1989]. Raport Delorsa zawiera³ opis
tworzenia unii gospodarczej i walutowej w trzech etapach.
W pierwszym etapie, przypadaj¹cym na lata 19901993 mia³o zostaæ zakoñczone tworzenie jednolitego rynku wewnêtrznego, w tym rynku finansowego,
oraz zagwarantowany swobodny przep³yw kapita³u i us³ug finansowych, a tak¿e budowanie wspólnego obszaru walutowego, osi¹gniêcie zbie¿noci wyników ekonomicznych krajów Unii poprzez wzmocnienie koordynacji ich polityk gospodarczych, a poza tym wynegocjowanie i ratyfikowanie traktatu zawieraj¹cego poprawki do Traktatu Rzymskiego, niezbêdne do ustanowienia
unii gospodarczej i walutowej.
Drugi etap, przewidziany na lata 199419966, mia³ byæ etapem przejciowym i przygotowawczym do etapu trzeciego. Podczas tego etapu mia³y byæ
kontynuowane dzia³ania zmierzaj¹ce do zbli¿enia wyników gospodarczych
krajów Unii, a tak¿e podjête dzia³ania na rzecz utworzenia europejskiego
banku centralnego, który mia³by koordynowaæ politykê monetarn¹ i dokonywaæ przygotowañ do utworzenia unii walutowej.
W etapie finalnym  trzecim, proponowanym na rok 19977, wprowadzone
mia³y byæ nieodwracalnie usztywnione kursy miêdzy walutami krajów cz³onkowskich i mia³a zacz¹æ funkcjonowaæ unia gospodarcza i walutowa. W tym
etapie mia³a siê te¿ pojawiæ wspólna waluta europejska.
Raport Delorsa zainicjowa³ praktyczne posuniêcia w kierunku nieodwracalnej integracji europejskiej na rzecz unii gospodarczej, walutowej oraz
politycznej.
Traktat z Maastricht
Pomylne sfinalizowanie negocjacji dotycz¹cych stworzenia unii gospodarczej, walutowej i politycznej nast¹pi³o 9 i 10 grudnia 1991 roku w Maastricht. Zosta³ wówczas zatwierdzony przez Radê Europejsk¹, traktat powo³uj¹cy Uniê Europejsk¹ (Treaty on European Union [1992]), który w du¿ej mierze
uwzglêdnia³ propozycje zawarte w Raporcie Delorsa. Podpisanie traktatu nast¹pi³o 7 lutego 1992 roku, a po trwaj¹cym prawie 2 lata okresie ratyfikacji,
traktat wszed³ w ¿ycie 1 listopada 1993.
Traktat o Unii Europejskiej wprowadzi³ swobodê przep³ywu kapita³u wewn¹trz Unii oraz pomiêdzy UE a krajami trzecimi, obowi¹zek stabilizacji cen
6
7
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W praktyce etap ten trwa³ do 1998 roku.
W praktyce trzeci etap rozpocz¹³ siê w roku 1999.
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i unikania nadmiernych deficytów bud¿etowych, umocnienie niezale¿noci
banków centralnych. Traktat z Maastricht utworzy³ Europejski Instytut Walutowy, nakreli³ kszta³t przysz³ego Europejskiego Banku Centralnego, sformu³owa³ tzw. kryteria zbie¿noci oraz postanowi³ o wprowadzeniu od 1 stycznia
1999 roku jednolitej waluty europejskiej EURO. Podpisany przez przywódców
dwunastki traktat z Maastricht obejmowa³ uniê gospodarcz¹, walutow¹ i polityczn¹ [Kisiel-£owczyc, 1994, s. 207208]. Traktat z Maastricht zawiera³ trzyetapowy scenariusz realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej, zaproponowany
w Raporcie Delorsa. Scenariusz ten zosta³ uzupe³niony w maju 1995 roku
w Zielonej ksiêdze o praktyczne problemy przejcia do wspólnej waluty,
opracowanej przez Komisjê Europejsk¹ i zaakceptowanej przez Radê Europejsk¹ w grudniu 1995 roku w Madrycie [Jakubiszyn, Karski, Rybiñska, 1999, s. 18].
Unia ekonomiczna dotyczy:
 ostatecznego zniesienia barier fizycznych, technicznych i fiskalnych wewn¹trz Unii;
 reformy funduszy strukturalnych na promocjê rozwoju regionalnego oraz
korygowania ró¿nic w rozwoju miêdzy regionami krajów Wspólnoty;
 koordynacji polityki ekonomicznej i fiskalnej dla zwiêkszenia konwergencji krajów i oparcia tego procesu na wielostronnej kontroli.
Unia monetarna obejmuje:
 II etap tworzenia unii monetarnej (I etap rozpocz¹³ siê w lipcu 1990 roku
wraz z liberalizacj¹ przep³ywu kapita³u miêdzy krajami cz³onkowskimi),
wdra¿any od 1 stycznia 1994 roku. Etap ten przewidywa³ powstanie Europejskiego Instytutu Walutowego8 w miejsce dotychczasowej Rady Guwernerów Banków Centralnych;
 III etap tworzenia unii walutowej, od 1997 roku, wyznaczaj¹cy krajom, które mia³y do niego przyst¹piæ, nastêpuj¹ce wymagania, tzw. kryteria zbie¿noci (spe³nione równolegle w okresie 2 lat poprzedzaj¹cych wejcie w III
etap):
 stopa inflacji nie wy¿sza ni¿ 1,5 punktu procentowego ponad redni¹
stopê inflacji w 3 krajach Unii z najni¿szym poziomem;
 deficyt bud¿etowy nie wy¿szy ni¿ 3% PKB;
 d³ugoterminowa stopa procentowa nie mo¿e przekroczyæ wiêcej ni¿ o 2
punkty procentowe redniego poziomu stóp procentowych w 3 krajach
UE o najni¿szej inflacji;
 d³ug publiczny nie wiêkszy ni¿ 60% PKB;
 waluta krajowa jest uczestnikiem Europejskiego Mechanizmu Kursów
Walutowych i brak jej dewaluacji z inicjatywy rz¹du danego kraju
cz³onkowskiego.
8
Europejski Instytut Monetarny to ponadnarodowy organ koordynuj¹cy dzia³alnoæ Banków
Centralnych i przygotowuj¹cy wytyczne dla wspólnej polityki walutowej.
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Unia polityczna obejmuje:
 wstêpne ustalenia, na jakich ogólnych zasadach powinna siê opieraæ
wspó³praca w polityce zagranicznej;
 wspóln¹ politykê obronn¹;
 koordynacjê polityki obronnej i zagranicznej, wspó³pracê policyjn¹
i s¹downicz¹ (np. problemy imigracji i zasady przyznawania azylu).
Zgodnie z traktatem z Maastricht kraje Unii Europejskiej wesz³y, od 1
stycznia 1994 roku, w II etap tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Etap
ten, poza tym, ¿e by³ etapem przejciowym przygotowuj¹cym kraje cz³onkowskie do wejcia w koñcow¹ fazê UGW, mia³ tak¿e nak³oniæ do konwergencji
gospodarczej, która by³a niezbêdnym warunkiem do wprowadzenia jednolitej
waluty [Synowiec, 1996, s. 39].
III etap tworzenia UGW
Podczas spotkania Rady Europejskiej w Madrycie, w dniach 1516 grudnia
1995 roku, omawiano wiele zagadnieñ, m.in. przysz³oæ wspólnej waluty europejskiej. To w³anie na tym spotkaniu uzgodniono, ¿e wspólna waluta bêdzie
nazywaæ siê euro, a nie ecu. Jednoczenie ustalono, ¿e euro zostanie wprowadzone 1 stycznia 1999 roku i poprzedzone powo³aniem Europejskiego Banku
Centralnego. W tym te¿ czasie przestanie istnieæ ecu. Rozliczenie nast¹pi wed³ug kursu 1 ecu = 1 euro, przy czym przez pierwsze 3 lata, na równych prawach, bêd¹ funkcjonowaæ waluty narodowe krajów cz³onkowskich i euro, natomiast transakcje gie³dowe i bankowe bêd¹ przeprowadzane ju¿ w nowej walucie. Rada Europejska mia³a te¿ oceniæ w 1998 roku, które kraje spe³niaj¹ niezbêdne warunki do wprowadzenia jednolitej waluty, czego podstaw¹ mia³y byæ
wyniki ekonomiczne krajów cz³onkowskich z 1997 roku. Rada podkrela³a jednoczenie, ¿e decyduj¹ce znaczenie dla powodzenia unii gospodarczej i walutowej
ma dyscyplina bud¿etowa poszczególnych krajów oraz wysoki stopieñ zbie¿noci
wskaników makroekonomicznych w krajach cz³onkowskich Unii.
Kolejne spotkanie Piêtnastki dotycz¹ce unii gospodarczej i walutowej
mia³o miejsce we Florencji w dniach 2122 czerwca 1996 roku. Odnotowano
wówczas znaczny postêp krajów cz³onkowskich na drodze do UGW. Zatwierdzony zosta³ równie¿ Raport ECOFIN9, przedstawiony w Luksemburgu 3
czerwca 1996 roku, który zawiera³ wytyczne na temat dyscypliny bud¿etowej
w trzecim etapie oraz przysz³ych stosunków miêdzy uczestnikami UGW a krajami, które siê do niej nie zakwalifikuj¹.
W dniach 1314 grudnia 1996 roku Rada Europejska spotka³a siê w Dublinie. Przyjêto pakt stabilizacji rozwoju, stanowi¹cy katalog kryteriów fiskalnych Traktatu z Maastricht zwi¹zanych z tworzeniem unii gospodarczej
i walutowej. Kolejne posiedzenie Rady Europejskiej odby³o siê w Amsterdamie 1617 czerwca 1997 roku i zakoñczy³o z sukcesem prace Konferencji Miêdzyrz¹dowej, prowadz¹c do osi¹gniêcia pe³nego porozumienia na temat pro9
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jektu nowego Traktatu. Ustalone zosta³y wtedy zasadnicze elementy nowego
Europejskiego Systemu Walutowego (ESW 2), który mia³ byæ ustanowiony od 1
stycznia 1999 roku. Postanowiono równie¿ o wprowadzeniu ±15-procentowego przedzia³u wahañ kursów. Natomiast podczas spotkania w Luksemburgu,
13 grudnia 1997 roku, uzgodniono m.in., w jaki sposób bêdzie prowadzony
w unii gospodarczej i walutowej dialog miêdzy Rad¹, reprezentuj¹c¹ interesy
polityki gospodarczej, a Europejskim Bankiem Centralnym stoj¹cym na stra¿y polityki pieniê¿nej.
W marcu 1998 roku zosta³ wydany raport na temat sytuacji gospodarczej
w krajach cz³onkowskich i ich przygotowania do trzeciego etapu UGW. 21
kwietnia ECOFIN przyj¹³ wiêkszoci¹ g³osów rekomendacjê Komisji w sprawie krajów cz³onkowskich spe³niaj¹cych kryteria wprowadzenia wspólnej
waluty. 2 maja odby³a siê specjalna sesja Parlamentu Europejskiego w sprawie rekomendacji ECOFIN-u. Wtedy te¿ szefowie rz¹dów i pañstw cz³onkowskich w ramach Rady Europejskiej zdecydowali, które kraje jako pierwsze bêd¹ uczestniczyæ w strefie EURO. Kryteria wspólnej waluty zosta³y spe³nione
przez 11 krajów: Austriê, Belgiê, Finlandiê, Francjê, Hiszpaniê, Holandiê,
Irlandiê, Luksemburg, Niemcy, Portugaliê, W³ochy. Kraje te wesz³y w sk³ad
unii walutowej. Do unii gospodarczej i walutowej (UGW) nie przyst¹pi³y 4 kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej  Wielka Brytania, Szwecja i Dania ze
wzglêdów politycznych oraz Grecja z powodu niespe³nienia kryteriów ekonomicznych.
1 czerwca 1998 roku, we Frankfurcie nad Menem, zacz¹³ dzia³aæ Europejski Bank Centralny, odpowiedzialny za ca³oæ polityki walutowej i monetarnej 11 krajów UE. Istot¹ UGW jest wspólna polityka monetarna, prowadzona
przez EBC. Europejski Bank Centralny ustala poziom podstawowych stóp procentowych (dla operacji refinansowych, po¿yczek i depozytów). Naczelnym
zadaniem RBC jest stabilizacja cen na obszarze unii walutowej. W gestii narodowej pozosta³a polityka podatkowa.
31 grudnia 1998 roku Rada Europejska zaadaptowa³a nieodwracalne kursy
walutowe w stosunku do euro. O godzinie 14.00 czasu rodkowoeuropejskiego
Europejski Bank Centralny (EBC), poprzez SWIFT, zawiadomi³ wszystkie instytucje o zatwierdzonych, nieodwracalnych kursach10. Jednolita waluta
europejska euro sta³a siê rzeczywistoci¹ 1 stycznia 1999 roku.

dzi
Istota nowej waluty europejskiej
Euro to nowa, wspólna waluta krajów Europejskiej Unii Walutowej (European Monetary Union  EMU). Sta³a siê pe³noprawnym rodkiem p³atniczym
w chwili powstania EMU, tzn. 1 stycznia 1999 roku. Zast¹pi³a ecu w stosunku
10

www.ion.org oraz www.europa.eu.int
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1:1. Do 1 stycznia 2002 roku funkcjonowa³a wy³¹cznie w obrocie bezgotówkowym. Po tej dacie znajduje siê w obrocie gotówkowym. Wycofanie z obiegu walut narodowych nast¹pi w lipcu 2002 roku. Symbol euro to grecka litera epsilon przekrelona dwiema równoleg³ymi liniami. 1 euro dzieli siê na 100 eurocentów, jego kodem ISO jest EUR.
Od pocz¹tku swego istnienia euro ma sztywny i ostateczny kurs w stosunku
do 11 walut narodowych, dziêki temu zosta³o wyeliminowane ryzyko kursowe
w obrêbie tych walut. Kursy walut krajów cz³onkowskich UGW do euro, og³oszone w rozporz¹dzeniu Komisji Europejskiej No. 2866/98 z 31.12.98 i obowi¹zuj¹ce w sposób ostateczny od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2001
roku, by³y nastêpuj¹ce:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

13,7603 szylinga austriackiego
40,3399 franka belgijskiego i luksemburskiego
5,94573 marki fiñskiej
6,55957 franka francuskiego
166,386 pesety hiszpañskiej
2,20371 guldena holenderskiego
0,787564 funta irlandzkiego
1,95583 marki niemieckiej
200,482 eskudo portugalskiego
1936,27 lira w³oskiego

Rys. 1.

Kursy walut krajów UGW do euro
ród³o: Euro bli¿ej, 2000, Biuro ds. Adaptacji Euro Banku Handlowego w Warszawie S.A., 01.2000.

W okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2001 roku, zwanym okresem przejciowym, obowi¹zywa³a zasada nie mo¿na zmusiæ, nie mo¿na zabroniæ stosowania euro. Wybór nale¿a³ do u¿ytkownika  klienta banku.
Swobody wyboru nie mia³y natomiast banki  zosta³y one zobligowane do pos³ugiwania siê wy³¹cznie euro w rozliczeniach miêdzybankowych. Od 1 stycznia 2002 roku stosowanie euro zamiast 11 walut narodowych krajów UGW jako
miary wartoci, rodka p³atniczego i rodka tezauryzacji jest obligatoryjne dla
wszystkich [Euro bli¿ej, 2000].

Tabela 1.

Kalendarium wydarzeñ
DATA

WYDARZENIE

01.07.1990

Pocz¹tek pierwszego etapu UGW  liberalizacja przep³ywu kapita³u

01.01.1993

Utworzenie rynku wewnêtrznego  swobodny przep³yw towarów, us³ug, osób i kapita³u

01.01.1994

Pocz¹tek drugiego etapu UGW  powo³anie Europejskiego Instytutu Monetarnego we
Frankfurcie

01.03.1995

Przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ Zielonej ksiêgi  projektu przejcia do jednej,
wspólnej waluty
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DATA

WYDARZENIE

16.12.1995

Postanowienie Rady Europejskiej w Madrycie o przyjêciu nazwy euro

02.05.1998

Wybór krajów, które spe³ni³y kryteria konwergencji  wybrano 11 krajów

31.12.1998

Ustalenie nieodwo³alnych kursów bezporednich miêdzy euro a walutami krajowymi

01.01.1999

Euro zastêpuje ecu w stosunku 1:1; waluty narodowe staj¹ siê podnomina³ami

01.01.2002

Wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro

01.07.2002

Waluty narodowe trac¹ wa¿noæ (mo¿na je wymieniaæ tylko w bankach)

ród³o: www.euro.paneuropa.1.pl

Skutki utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
Jako najistotniejsz¹ korzyæ z utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
nale¿y okreliæ jej stabilizuj¹ce oddzia³ywanie na gospodarki krajów cz³onkowskich  efekt stabilizuj¹cy utworzenia UGW. Jeszcze przed utworzeniem
Unii Gospodarczej i Walutowej inflacja w krajach cz³onkowskich spad³a do
niskiego poziomu, nast¹pi³a zbie¿noæ narodowych stóp procentowych i stabilizacja kursów walutowych. Dyscyplina monetarna i niska inflacja s¹ utrzymywane w ramach UGW dziêki:
 presji rynków miêdzynarodowych na utrzymanie dyscypliny monetarnej;
 braku mo¿liwoci inflacyjnego finansowania deficytów bud¿etowych;
 zdecydowanie antyinflacyjnemu statutowi Europejskiego Banku Centralnego oraz jego zak³adanej odpornoci na presje rz¹dów czy zwi¹zków zawodowych.
Unifikacja waluty oraz bardziej efektywne mechanizmy p³atnicze w obrêbie UGW sprzyjaj¹ dalszej integracji europejskiej [Bielecki, Walewska, 1999].
Powstanie UGW oraz euro oznaczaj¹ jednolity europejski rynek finansowy
z jednakow¹ dla wszystkich walut strefy euro referencyjn¹, krótkookresow¹
stop¹ procentow¹11. Rynek taki umo¿liwia ³atwiejsze porównywanie cen, jest
wiêc rynkiem bardziej przejrzystym. Dziêki eliminacji ryzyka kursowego cena
pieni¹dza ulega ujednoliceniu. Z uwagi jednak na zró¿nicowane ryzyko d³u¿nika i niejednolite systemy fiskalne pewne narodowe ró¿nice w cenach pozostan¹.
Na terenie Eurolandu na pewno wzronie znaczenie ratingu kredytowego
 jego uzyskanie oraz jakoæ czêsto bêd¹ niezbêdnym warunkiem dla pozyskania inwestorów nielokalnych dla inwestycji w instrumenty d³u¿ne lub inwestycji bezporednich. Do inwestowania w strefie euro bêdzie zachêcaæ perspektywa wy¿szego wzrostu gospodarczego, korzyci zwi¹zane z zakoñczeniem
budowy jednolitego rynku, stworzenie obszernego i p³ynnego rynku finansowego, co wp³ynie na zmniejszenie kosztów transakcyjnych i kosztów kapita³u
[Szel¹g, 1998].
11
Wraz z pojawieniem siê euro znik³y w UE narodowe stopy referencyjne dla walut narodowych. Zast¹pi³ je EURIBOR  nowa stopa referencyjna rynku pieniê¿nego dla euro, tzn. stopa, po
której pierwszorzêdne banki krajów UGW oferuj¹ sobie nawzajem depozyty terminowe. Punktem
odniesienia mo¿e byæ te¿ EUROLIBOR  LIBOR dla euro, tzn. stopa, po której oferowane s¹ krótkoterminowe depozyty denominowane w euro na londyñskim rynku miêdzybankowym.
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Powstanie drugi na wiecie, pod wzglêdem wielkoci, rynek krótkoterminowych instrumentów rynku pieniê¿nego. Wprowadzenie euro ma te¿ bardzo
du¿y wp³yw na europejskie rynki akcji oraz na gie³dy. Euro zwiêksza mo¿liwoci inwestowania bez ponoszenia ryzyka walutowego i pozwala jednoczenie na przekwalifikowanie akcji krajowych na euroakcje. Jeden eurorynek
dla akcji powoduje wzmo¿one emitowanie instrumentów finansowych. Na
zwiêkszon¹ poda¿ akcji wp³ywa kontynuacja programów prywatyzacyjnych
w krajach UGW, których rz¹dy d¹¿¹ do dalszego obni¿ania deficytów bud¿etowych. Obserwuje siê równie¿ zwiêkszone procesy konsolidacyjne, np. ³¹czenie siê gie³d instrumentów pochodnych z gie³dami instrumentów podstawowych. UGW wyzwoli³a zwiêkszon¹ falê fuzji i przejêæ w Europie.
Je¿eli chodzi o wp³yw euro na rynek obligacji, to dzisiejszy rynek europejskich obligacji korporacyjnych ma rozmiary odpowiadaj¹ce dwóm trzecim
wielkoci rynku amerykañskiego, co spowodowane jest m.in. atrakcyjnoci¹
dolara dla zagranicznych emitentów. Euro staje siê alternatywn¹ w stosunku
do dolara walut¹ dla emitentów instrumentów d³u¿nych z tzw. rynków wschodz¹cych.
Niezbêdnym elementem dla ostatecznego kszta³tu jednolitego rynku europejskiego oraz wzrostu konkurencji jest wyrównywanie siê poziomu cen na
obszarze UGW. Tymczasem rok po wprowadzeniu euro ró¿nice cenowe nadal
pozostawa³y bardzo du¿e.
Wspólna polityka walutowa prawdopodobnie bêdzie prowadziæ do wzrastaj¹cej korelacji cyklów koniunkturalnych w UE, w tym korelacji fluktuacji
bezrobocia.
Wprowadzenie euro eliminuje ryzyko walutowe pomiêdzy krajami UGW
oraz redukuje koszty transakcyjne i arbitra¿u walutowego, co pozwala na korzystniejsze planowanie handlu i d³ugoterminowych inwestycji, a tak¿e zwiêksza konkurencjê. Unia walutowa tworzy p³ynny rynek finansowy, a unifikacja
waluty i bardziej efektywne mechanizmy p³atnicze sprzyjaj¹ dalszej integracji
europejskich rynków dóbr i us³ug [Euro bli¿ej, 2000].
Koszty wprowadzenia euro
UGW przynosi krajom cz³onkowskim nie tylko korzyci, ale równie¿ koszty.
Trudno te¿ dok³adnie przewidzieæ skutki utworzenia UGW dla krajów spoza
strefy euro, w tym równie¿ dla Polski.
Do kosztów wymiernych, dla krajów uczestnicz¹cych w UGW, mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce koszty:
 adaptacji do euro systemów informatycznych oraz procesów operacyjnych12;
 szkolenia pracowników oraz partnerów biznesowych;
 adaptacji urz¹dzeñ pos³uguj¹cych siê gotówk¹, np. bankomaty;
12
Koszty z tytu³u zmiany systemów informatycznych, kas itp. szacowane s¹ na ponad 100 miliardów dolarów.
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 utraty czêci dochodów, np. z transakcji zabezpieczaj¹cych oraz p³atnoci
miêdzynarodowych.
Z kosztami wprowadzenia euro wi¹¿¹ siê tak¿e koszty niewymierne, do których mo¿na zaliczyæ:
 czêciow¹ utratê suwerennoci przez kraj cz³onkowski UGW;
 utratê mo¿liwoci emitowania w³asnej waluty;
 utratê kontroli narodowej nad polityk¹ monetarn¹ oraz polityk¹ kursu
walutowego.
Jednym z najwiêkszych zagro¿eñ dla krajów strefy euro mog¹ byæ tzw.
wstrz¹sy asymetryczne. Mog¹ one wyst¹piæ w niektórych pañstwach cz³onkowskich, poniewa¿ jednolita polityka pieniê¿na w strefie euro niekoniecznie bêdzie odpowiadaæ wszystkim krajom cz³onkowskim  mo¿e powodowaæ o¿ywienie gospodarcze w jednych krajach i jednoczenie stagnacjê, a nawet
recesjê gospodarcz¹ w innych [Lutowski, 1999]. Kraje cz³onkowskie UGW trac¹ podstawowy instrument przeciwdzia³ania takiej sytuacji, jakim jest polityka kursu walutowego.
Kurs euro jest p³ynny. Z powodu braku koordynacji pomiêdzy trzema g³ównymi blokami walutowymi (dolar, euro, jen) euro bêdzie odzwierciedleniem polityki gospodarczej prowadzonej przez kraje zwi¹zane z tymi trzema walutami.
Powa¿nym konkurentem dla euro jest dolar. To, czy euro bêdzie walut¹
o znaczeniu wiatowym, zale¿y od kilku czynników. Po pierwsze uwarunkowane jest demograficznym oraz gospodarczym znaczeniem Unii w gospodarce
wiatowej  strefa euro jest porównywalna pod tym wzglêdem z rynkiem
USA. Drugi czynnik to poziom rozwoju oraz stopieñ aktywnoci europejskich
rynków finansowych oraz instytucji, który jest mierzony rozmiarami handlu,
zró¿nicowaniem produktów i skal¹ integracji. Trzecim czynnikiem jest kszta³t
polityki gospodarczej, przede wszystkim zaufanie do polityki Europejskiego
Banku Centralnego. Wymienione czynniki wyznacz¹ wiarygodnoæ wspólnej
waluty Wspólnoty Europejskiej oraz zdolnoæ do odgrywania przez euro miêdzynarodowej roli. S³aboæ euro, tzn. ni¿szy od oczekiwanego kurs wymiany
w stosunku do dolara, mo¿e mieæ wp³yw na proces uzyskiwania przez euro
znaczenia jako waluta rezerwowa. S³aboæ euro wynika z ró¿nic w tempie rozwoju gospodarczego pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi a Uni¹ Europejsk¹.
Obecnie dominuj¹ce znaczenie dolara sprawia, ¿e osi¹gniêcie przez euro porównywalnej roli mo¿e byæ trudne i d³ugotrwa³e.
Miêdzynarodowa rola waluty przejawia siê w szeregu funkcji. W sektorze
publicznym jest u¿ywana jako waluta rezerwowa przez banki centralne, jako
podstawa dla kursów wymiennych innych walut oraz jako waluta porednicz¹ca w interwencjach walutowych prowadzonych dla podtrzymania kursu
rodzimej waluty. W sektorze prywatnym, natomiast, jest u¿ywana jako waluta
fakturowania i rozliczania transakcji handlowych oraz jako waluta miêdzynarodowych inwestycji. W pierwszych latach swego istnienia miêdzynarodowa
rola euro bêdzie, najprawdopodobniej, stopniowo przejawiaæ siê w du¿o
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wiêkszej mierze w postaci waluty rezerwowej oraz inwestycyjnej ni¿ transakcyjnej [Euro bli¿ej, 2000].

jutro
Euro w Polsce
Zgodnie z Traktatem z Maastricht wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej powinny docelowo znaleæ siê w unii walutowej13, i w efekcie wejæ
do strefy euro. Oznacza to, ¿e Polska równie¿ musi byæ przygotowana na
zast¹pienie z³otego przez euro. Wczeniej musi oczywicie spe³niæ piêæ kryteriów zbie¿noci.
Argumenty przemawiaj¹ce za uczestnictwem Polski w UGW to m.in. [Euro
bli¿ej, 2000]:
 wejcie Polski do UGW bêdzie ukoronowaniem procesu w³¹czenia Polski
w struktury gospodarcze i polityczno-wojskowe Zachodu;
 pozostanie poza uni¹ walutow¹ uniemo¿liwi³oby Polsce osi¹gniêcie pe³nych korzyci z integracji gospodarczej w ramach Unii Europejskiej;
 uczestnictwo Polski w unii walutowej spowoduje np.:
 wzmo¿ony nap³yw kapita³u zagranicznego, przede wszystkim w formie
inwestycji bezporednich;
 obni¿enie kosztów transakcyjnych w gospodarce;
 eliminacjê ryzyka kursowego w relacjach z krajami strefy euro;
 wzrost sk³onnoci do oszczêdzania i inwestowania.
Najlepszym rozwi¹zaniem dla Polski, z punktu widzenia jej przysz³ego
uczestnictwa w unii walutowej, by³oby sztywne powi¹zanie z³otówki z euro
[Siwek, 2000]. Tymczasem stanowisko Komisji Europejskiej jest takie, ¿e gospodarki i waluty krajów kandydackich s¹ jeszcze zbyt niestabilne i niedojrza³e, aby ju¿ teraz móc prawid³owo ustaliæ poziom kursu wymiennego do euro
[Euro bli¿ej, 2000]. Istotny wp³yw na sytuacjê Polski mo¿e mieæ kszta³towanie
siê wzajemnych kursów miêdzy euro a dolarem. Obie te waluty, bowiem, maj¹
du¿e znaczenie dla polskiej gospodarki. Poniewa¿ nie jest w pe³ni znany
wp³yw euro na gospodarki krajów cz³onkowskich Unii, a szczególnie na tempo
wzrostu gospodarczego, wielkoæ globalnego popytu, stabilnoæ kursu euro,
trudno równie¿ oceniæ wp³yw wprowadzenia nowej waluty europejskiej na
polsk¹ gospodarkê, w tym na polski handel zagraniczny ze stref¹ unii monetarnej14. Obecnie wp³yw euro na gospodarkê Polski, jako kraju pozostaj¹cego
poza uni¹ walutow¹, bêdzie raczej ograniczony.
Zagro¿eniem dla Polski bêdzie, z pewnoci¹, utrata niezale¿noci w prowadzeniu polityki pieniê¿nej. Z dniem uzyskania cz³onkostwa w UGW Narodowy
13
Chyba ¿e zdo³aj¹ wynegocjowaæ klauzulê tzw. opt-out, która daje im mo¿liwoæ dokonania
wyboru.
14
www.31o.pl./Comenius/com_euro/euro/wspolna_waluta_euro.htm
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Bank Polski przyjmie scentralizowan¹ politykê pieniê¿n¹ Europejskiego
Banku Centralnego [Szel¹g, 2001].
Dok³adnych skutków, kosztów i korzyci, szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych
z wprowadzenia euro dla polskiej gospodarki nie da siê obecnie przewidzieæ.
Trudno te¿ powiedzieæ, jakie bêd¹ nastêpstwa przyjêcia Polski do UGW,
a w efekcie do strefy euro. Aby to w ogóle mog³o nast¹piæ, Polska musi siê staæ
cz³onkiem Unii Europejskiej. Nie wczeniej ni¿ w ci¹gu dwóch lat od pe³nego
cz³onkostwa Polski w UE pojawi siê u nas nowa, europejska waluta  mo¿e
bêdzie to rok 2006, 2007? A mo¿e wczeniej? Problemy te wydaj¹ siê doæ
odleg³e. Na razie Polska powinna siê skoncentrowaæ na wype³nieniu kryteriów zbie¿noci, bo bez tego zast¹pienie z³otego przez euro jest jedynie przedmiotem teoretycznych rozwa¿añ. A docelowe uczestnictwo Polski w UGW le¿y
w strategicznym interesie naszego kraju.
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EUROBefore Yesterday, Yesterday, Today, Tomorrow
The article was divided into four integrally connected parts concerning the
EURO: before yesterday, yesterday, today and tomorrow. On the 1st January
2002 the common European currency became a fact. In eleven European countries there appeared jointly over 13 billion banknotes and 76 billion coins. The
introduction of a common currency in the countries of the European Union is
the greatest financial operation in world history with such a huge scale and degree of complication. Before yesterdayis the road to currency integration,
ended with the rise of the European Currency System with a common unit ECU.
Yesterdaylasted from the declaration of Delors report through the treaty of
Maastricht to the III stage of the Economic and Currency Union. Today is the
arising and introduction of the EURO. In this part the effects of the creation of
the Economic and Currency Union were presented. Unification of the currency
and more effective payment mechanisms within the ECU favour further European integration. The rise of the EURO signifies a uniform European financial
market with an equal for all currencies of the euro zone referential, short period interest rate. A serious competitor for the euro is the dollar. Tomorrow concerns the perspective introduction of the euro in Poland. A danger for Poland
will be certainly the loss of independence in the conducting of monetary policy.
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