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Wprowadzenie

Wprowadzenie
W maju 2004 r. Polska stała się uczestnikiem Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) na prawach państwa objętego derogacją. Derogacja dotycząca wspólnej waluty jest tymczasowa. Oznacza to, że Polska jest
zobowiązana do spełnienia kryteriów zbieżności i wprowadzenia euro. Przyjęcie wspólnej waluty pociąga
za sobą trwałe usztywnienie kursu złotego względem euro i rezygnację z możliwości prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, a także obowiązek przystąpienia do Europejskiego Mechanizmu Stabilności
i powstającej właśnie unii bankowej.
Aktualna strategia integracji Polski ze strefą euro określona przez Radę Ministrów jest oparta na czterech filarach1:


Filar 1. Ukierunkowanie polityki gospodarczej Polski na trwałe wypełnienie kryteriów konwergencji,
w szczególności dotyczących dyscypliny fiskalnej.



Filar 2. Podjęcie dodatkowych działań wzmacniających potencjał polskiej gospodarki, w tym
w obszarze instytucjonalnym.



Filar 3. Gruntowne przygotowanie techniczno-organizacyjnej strony procesu.



Filar 4. Ustabilizowanie sytuacji w strefie euro, a w szczególności jej wzmocnienie instytucjonalne.

Wejście do strefy euro stanowi „aż” i „tylko” szansę realizacji scenariusza przyspieszonego wzrostu
gospodarczego oraz wzrostu zamożności społeczeństwa. Analizy prowadzone przed kryzysem finansowym wskazywały, że wprowadzenie euro w Polsce powinno prowadzić do wzrostu poziomu PKB, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jednakże doświadczenia krajów strefy euro, zwłaszcza w trakcie ostatniego kryzysu, wskazują, że przyjęcie euro wiąże się z ryzykiem podwyższonej niestabilności makroekonomicznej oraz spowolnionego wzrostu gospodarczego, przede wszystkim w wypadku krajów o słabych
fundamentach makroekonomicznych. Oznacza to, że scenariusz przyspieszonego wzrostu po przyjęciu
wspólnej waluty należy traktować jedynie w kategoriach szansy, którą należy umieć wykorzystać.
Szansa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce w następstwie przyjęcia euro zależy od tego,
czy wzmocnione zostaną instytucje strefy euro oraz potencjał polskiej gospodarki. W rozważaniach na
temat szans i zagrożeń związanych z przyjęciem wspólnej waluty najważniejszym czynnikiem określającym uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania w unii walutowej jest obecny kształt i przyszła dynamika struktury instytucjonalnej strefy euro (filar 4. strategii). W tym zakresie kluczowe wyzwania dotyczą
stopnia integracji fiskalnej, gospodarczej oraz finansowej. Najważniejszym czynnikiem wewnętrznym, tj.
zależnym od krajowej polityki gospodarczej, jest stopień przygotowania polskiej gospodarki do stania się
częścią wspólnego obszaru walutowego. Wskazane jest, aby decyzja o przystąpieniu do strefy euro była
poprzedzona przemyślanym programem reform, prowadzących do wzmocnienia fundamentów polskiej
gospodarki i dostosowania ich do uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem w unii walutowej (filar 2.
strategii).

1

Strategia została przedstawiona w dokumencie Rady Ministrów Program konwergencji – Aktualizacja 2014.
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Wprowadzenie

Raport omawia wyzwania ekonomiczne związane z integracją Polski ze strefą euro. W szczególności
pierwsza część raportu, pt. „Wzmocnienie instytucjonalne strefy euro”, pokazuje, w jakim zakresie wprowadzone i planowane zmiany instytucjonalne poprawiają fundamenty wspólnego obszaru walutowego
oraz jakie są konsekwencje tych zmian dla polskiej gospodarki. Część pierwsza porusza zatem zagadnienia
związane z czwartym filarem strategii integracji ze strefą euro. W drugiej części raportu, pt. „Wzmocnienie
potencjału polskiej gospodarki”, na podstawie analizy doświadczeń krajów strefy euro omówiono warunki
niezbędne dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki w unii walutowej. Zbadano, które cechy
strukturalne gospodarek krajów członkowskich zwiększały prawdopodobieństwo realizacji scenariusza
przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a które podwyższały ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych. Tym samym część druga porusza zagadnienia związane z drugim filarem strategii integracji
ze strefą euro. Należy podkreślić, że raport nie stanowi całościowej analizy skutków przyjęcia euro przez
Polskę, m.in. nie zajmuje się politycznymi skutkami pozostawania poza strefą euro. Raport koncentruje się
wyłącznie na wyzwaniach ekonomicznych i w takim sensie stanowi on wyłącznie listę kontrolną kwestii
wymagających rozwiązania przed przyjęciem euro.
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Część I. Wzmocnienie
instytucjonalne strefy euro

Wstęp

Wstęp
Kryzys zadłużeniowy ujawnił liczne słabości w strukturze instytucjonalnej Unii Gospodarczej
i Walutowej (UGW). Po pierwsze, okazało się, że mechanizmy koordynacji i nadzoru nad krajową polityką
fiskalną nie są wystarczająco efektywne, by zapobiec nadmiernemu zadłużaniu się przez kraje członkowskie1 oraz zapewnić antycykliczność polityki fiskalnej. Po drugie, istotną słabością okazał się brak skutecznych instrumentów wpływu (zarówno rynkowych, jak i pozarynkowych) na kształt pozostałych obszarów
polityki gospodarczej oraz mechanizmów zwiększających skłonność władz krajów strefy euro do prowadzenia reform, które zapobiegłyby utracie konkurencyjności ich gospodarek i narastaniu nierównowag
makroekonomicznych, ograniczałyby koszty dostosowań w okresach załamania koniunktury gospodarczej
oraz zmniejszyłyby zróżnicowanie strukturalne pomiędzy tymi krajami. Po trzecie, kryzys pokazał, że zdecentralizowany model nadzoru finansowego jest niedostosowany do sytuacji, w której istnieją silne powiązania pomiędzy systemami bankowymi poszczególnych krajów członkowskich, oraz że obowiązujące regulacje dotyczące sektora bankowego są nieefektywne z punktu widzenia ograniczania zagrożeń dla stabilności finansowej i makroekonomicznej. Po czwarte, znaczącym problemem okazał się także brak mechanizmów zarządzania kryzysowego, w tym brak procedur postępowania i instrumentów wsparcia finansowego dla krajów członkowskich borykających się z kryzysem płynności lub wypłacalności. Po piąte, kryzys
uwypuklił niską efektywność systemu podejmowania decyzji w strefie euro.
Ujawnione przez kryzys słabości instytucjonalne doprowadziły do wielu reform w UE, w tym w strefie
euro. Większość reform instytucjonalnych została wprowadzona we wszystkich krajach członkowskich
Unii Europejskiej (UE). Ze względu na silne powiązania finansowe i handlowe pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro, a także ograniczenia nałożone na politykę gospodarczą tych krajów w związku
z przynależnością do unii walutowej, negatywne konsekwencje słabości instytucjonalnych były w ich przypadku znacznie większe niż w pozostałych krajach członkowskich UE. Stąd część zmian instytucjonalnych
objęła wyłącznie kraje strefy euro (dwupak, Europejski Mechanizm Stabilności (European Stability Mechanism, ESM), niektóre elementy procedury nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej).
Zmiany instytucjonalne zostały w dużej mierze przeprowadzone przy zachowaniu dotychczasowego
modelu

instytucjonalnego,

zakładającego

współistnienie

wspólnej

polityki

pieniężnej

i zdecentralizowanej polityki fiskalnej i gospodarczej. W celu poprawy funkcjonowania dotychczasowego modelu zdecydowano się na wprowadzenie reform nakierowanych na:


wzrost dyscypliny fiskalnej w krajach członkowskich (Semestr Europejski, reforma Paktu Stabilności
i Wzrostu – PSW, dyrektywa w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, pakt
fiskalny, dwupak);



zmniejszenie ryzyka generowanego przez niewłaściwą politykę gospodarczą w pozostałych obszarach
(Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Pakt Euro Plus);



stworzenie mechanizmów zarządzania i finansowania kryzysowego (programy dostosowań makroekonomicznych, dwupak, ESM, program skupu obligacji rządowych krajów strefy euro (Outright Monetary Transactions, OMT) Europejskiego Banku Centralnego (EBC));

Ze względu na zakres przedmiotowy opracowania, koncentrującego się na reformach instytucjonalnych w strefie euro, w
niniejszym materiale sformułowanie „państwo członkowskie” odnosić się będzie do państw strefy euro.
1
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dostosowanie stopnia integracji europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego do stopnia integracji
rynków finansowych w UE (Europejskie Urzędy Nadzoru (European Supervisory Authorities, ESAs), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB) oraz zmianę regulacji
sektora bankowego (pakiet regulacyjny CRDIV/CRR);



poprawę efektywności podejmowania decyzji dotyczących strefy euro (wzmocnienie praktycznej roli
Eurogrupy).

Wyjątkiem na tle wskazanych wyżej zmian jest budowa unii bankowej, gdzie zdecydowano się na centralizację

na

poziomie

europejskim

kompetencji

nadzorczych

oraz

w zakresie

resolution.

W październiku 2013 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie ustanawiające pierwszy z elementów unii bankowej: jednolity mechanizm nadzorczy (Single Supervisory Mechanism, SSM), który zaczął funkcjonować od
4 listopada 2014 r.2 Rozporządzenie w sprawie drugiego filaru unii bankowej, tj. jednolitego mechanizmu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków3 (Single Resolution Mechanism, SRM), zostało przyjęte
przez Parlament Europejski w kwietniu 2014 r., a następnie przez Radę UE w lipcu 2014 r. Na mocy rozporządzenia utworzone zostaną Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single
Resolution Board, SRB) jako główne ciało decyzyjne, a także Jednolity Fundusz Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Fund, SRF), którego środki będą wykorzystywane do przeprowadzania procedur resolution. W odniesieniu do gwarantowania depozytów, które w literaturze jest
wskazywane jako ważny element unii bankowej (Pisani-Ferry et al. 2012), główną zmianą jest dalsza harmonizacja zasad funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów wprowadzona Dyrektywą
2014/49/UE4. Fundusze gwarantowania depozytów w dalszym ciągu pozostają na poziomie krajowym, co
oznacza de facto brak scentralizowanego trzeciego filaru unii bankowej.
Mimo szerokiego zakresu reform, wśród ekonomistów i decydentów istnieje przekonanie, że struktura
instytucjonalna strefy euro pozostaje niekompletna. Wyrazem tego przekonania były opublikowane
w listopadzie i grudniu 2012 r. raporty KE (2012a) oraz raport przygotowany przez Przewodniczącego
Rady Europejskiej (Van Rompuy et al. 2012) zawierające wieloetapową strategię budowy pełnej unii gospodarczo-walutowej. Poza potrzebą ustanowienia unii bankowej, dokumenty te postulują pogłębienie
integracji fiskalnej, gospodarczej i politycznej. W szczególności proponowane jest ustanowienie dobrze
zaprojektowanego centralnego mechanizmu zdolności fiskalnej (fiscal capacity), o ograniczonej skali, stanowiącego system zabezpieczania krajów strefy euro przed skutkami wstrząsów asymetrycznych (ramka 4).
Kompleksowe opracowanie na temat zmian instytucjonalnych niezbędnych dla zapewnienia długookresowej stabilności strefy euro przygotowali również eksperci z grupy Tommaso Padoa-Schioppa (2012). Raporty na temat pożądanych ram instytucjonalnych dla strefy euro w zakresie integracji finansowej (unia
bankowa) i fiskalnej (unia fiskalna) przedstawili także eksperci MFW (Goyal et al. 2013, Allard et al. 2013).

Rozporządzenie Rady UE Nr 1024/2013 z 15 października 2013 r. powierzające EBC szczególne zadania w odniesieniu do
polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1022/2013 z 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w odniesieniu do powierzenia EBC szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady Nr
1024/2013.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i
jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w
ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. U. UE L 225/1 z dnia 30 lipca 2014 r.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. U. UE L 173/149 z dnia 12 czerwca 2014 r.
2
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Ponadto liczne artykuły dotyczące pogłębienia integracji krajów strefy euro w poszczególnych wymiarach
(integracja finansowa, fiskalna, gospodarcza i polityczna) opublikowali ekonomiści instytutu Bruegla (por.
np. Pisani-Ferry et al. 2012, Wolff 2012, Pisani-Ferry et al. 2013).
Proponowane w tych opracowaniach rozwiązania dotyczące struktury instytucjonalnej strefy euro opierają się w dużej mierze na wskazaniach teorii optymalnego obszaru walutowego, dotyczących warunków niezbędnych dla ograniczenia kosztów związanych z rezygnacją z autonomicznej polityki pieniężnej i płynnego kursu walutowego. Szereg argumentów pojawiających się w debacie na temat reform instytucjonalnych w strefie euro było podnoszonych już na wczesnym etapie projektowania integracji europejskiej, jeszcze w latach 70. i później w latach 80. i 90. przy okazji toczących się prac nad Traktatem
z Maastricht, zawierającym ramy prawne dla budowy UGW (por. raporty Wernera 1970, MacDougalla 1977
i Delorsa 1989). Argumenty te zakorzenione były w teorii optymalnego obszaru walutowego i podawały
w wątpliwość możliwość sprawnego funkcjonowania unii walutowej pomiędzy heterogenicznymi gospodarkami, w której następuje centralizacja polityki pieniężnej i kursowej, natomiast polityka fiskalna
i pozostałe obszary polityki gospodarczej pozostają w gestii władz krajowych. Teoria optymalnego obszaru
walutowego pozwala na identyfikację czynników instytucjonalnych, których występowanie będzie ograniczać koszty związane z rezygnacją z autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej poprzez (por. Friedman
1953, Mundell 1961, Kenen 1969):


zmniejszenie ryzyka wystąpienia asynchronicznych wahań gospodarczych 5 w regionach tworzących
unię walutową;



zmniejszenie kosztów związanych z dostosowaniami w gospodarce w sytuacji wystąpienia tego typu
wahań.

Do pierwszej grupy czynników zaliczyć można instytucje wspierające integrację gospodarczą oraz konwergencję struktur gospodarczych pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro (np. instytucje wspierające
budowę wspólnego rynku oraz pogłębiające integrację handlową). Do drugiej grupy czynników zaliczyć
można natomiast integrację fiskalną i finansową oraz instytucje zwiększające mobilność czynników produkcji, jak również politykę ukierunkowaną na wzrost elastyczności cen i płac.
Niniejszy rozdział ma cztery główne cele. Pierwszym celem jest syntetyczny opis zmian instytucjonalnych, które zostały wprowadzone w strefie euro w ostatnich latach. Drugim celem, o charakterze pozytywnym, jest identyfikacja potencjalnych słabości bieżącej struktury instytucjonalnej strefy euro, które
w długim okresie mogą zagrażać jej stabilności, bądź nieść ze sobą znaczne koszty w postaci wahań produkcji i zatrudnienia. Analizy te uwzględniają aktualne uwarunkowania gospodarcze takie jak: wysoki
poziom zadłużenia części krajów członkowskich strefy euro oraz silne zróżnicowanie struktur gospodarczych (w zakresie produkcji, kwalifikacji siły roboczej czy zasobów kapitału) pomiędzy krajami strefy euro.
Trzecim celem, o charakterze normatywnym, jest analiza rozwiązań instytucjonalnych, które mogłyby
ograniczać te negatywne zjawiska. Analizie poddawane są przede wszystkim propozycje reform instytucjonalnych przedstawione w raportach KE (2012) i raporcie Przewodniczącego Rady Europejskiej (Van
Rompuy et al. 2012). Analizowane są jednak także inne rozwiązania pojawiające się w opracowaniach doty-

Asynchroniczne wahania cykliczne mogą być rezultatem zarówno wstrząsów asymetrycznych (tj. szoków popytowych czy
technologicznych dotykających tylko jednego regionu w unii walutowej), jak i asymetrycznej reakcji gospodarki na szoki
wspólne, wynikającej z odmiennej struktury instytucjonalnej lub strukturalnej poszczególnych krajów/regionów tworzących
unię walutową.
5
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czących przyszłości strefy euro. Czwartym celem jest ocena wpływu planowanych zmian instytucjonalnych na polską gospodarkę, w tym ich implikacji dla procesu integracji Polski ze strefą euro. Analizy prowadzone są w trzech obszarach:


integracji fiskalnej,



integracji gospodarczej,



integracji finansowej.

W rozdziale 1 omawiana jest możliwość wykorzystania krajowych polityk fiskalnych jako narzędzia stabilizacji cyklu koniunkturalnego. Prowadzone są także rozważania dotyczące zasadności uwspólnotowienia
zadłużenia publicznego krajów członkowskich oraz zasadności ustanowienia centralnych zasobów fiskalnych w strefie euro jako instrumentu umożliwiającego międzynarodowy podział ryzyka (risk sharing)
i ograniczającego narastanie różnic w poziomie rozwoju krajów wchodzących w skład unii walutowej.
W dalszej kolejności oceniane są konsekwencje, jakie miałoby dla polskiej gospodarki wprowadzenie zmian
w wyżej wymienionych obszarach, przy czym uwzględniane są dwie perspektywy: Polski jako przyszłego
kraju członkowskiego strefy euro oraz Polski jako kraju pozostającego poza strefą euro w okresie wdrażania analizowanych instrumentów. Rozdział 2 koncentruje się na reformach instytucjonalnych, które mogłyby – po pierwsze – zmniejszyć strukturalne zróżnicowanie pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro, co
ograniczyłoby destabilizujące oddziaływanie kanału realnej stopy procentowej oraz poprawiłoby funkcjonowanie kanału realnego kursu walutowego (ramka 4), oraz – po drugie – sprzyjałyby wzrostowi efektywności dostosowań poprzez mobilność czynników produkcji. Omawiane są w nim także konsekwencje, jakie
niosłoby dla polskiej gospodarki wprowadzenie dwóch rozwiązań wzmacniających zarządzanie gospodarcze w UE: mechanizmu solidarności oraz koordynacji ex ante planów najważniejszych reform. Ponownie
uwzględniane są dwie wskazane powyżej perspektywy. W rozdziale 3 omawiane są zmiany regulacyjne
i instytucjonalne w zakresie organizacji sieci bezpieczeństwa finansowego, jakie zostały wprowadzone
w Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys finansowy. W szczególności analizowane są rozwiązania
przyjęte w ramach utworzenia unii bankowej. Analiza w tym rozdziale prowadzona jest zarówno
z perspektywy kraju należącego do strefy euro, kraju spoza strefy euro pozostającego poza unią bankową,
jak i z punktu widzenia uczestnictwa w niej poprzez nawiązanie bliskiej współpracy (ocena warunków
nawiązania bliskiej współpracy).
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Rozdział 1. Integracja fiskalna
1.1. Bieżące zasady prowadzenia polityki fiskalnej w strefie euro
UGW powstała jako unia walutowa, w której polityka fiskalna jest zdecentralizowana. Wspólny budżet
UE nie jest narzędziem zarządzania gospodarczego w strefie euro. Ponadto jego wielkość jest ograniczona.
Przyjęcie takiego rozwiązania podyktowane było względami politycznymi. W przeciwieństwie do unii
fiskalnej nie wymagało bowiem daleko idącej integracji politycznej, co wiązałoby się z ograniczeniem autonomii krajów członkowskich w obszarach, które podlegałyby centralizacji.
W celu ograniczenia ryzyka związanego z zachowaniem zdecentralizowanej polityki fiskalnej
w warunkach unii walutowej wprowadzono wspólne reguły fiskalne i procedury ich egzekwowania.
Okazały się one jednak nieefektywne. Od początku prac nad stworzeniem ram instytucjonalnych UGW
zdawano sobie sprawę, że pozostawienie polityki fiskalnej w rękach państw członkowskich rodzi pokusę
nadużycia oraz ryzyko, że nieodpowiedzialna polityka jednego z członków może zagrozić pozostałym oraz
wspólnej polityce pieniężnej. Zdawano sobie również sprawę z tego, że w związku z rezygnacją
z autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej kraje członkowskie będą musiały dysponować odpowiednią
przestrzenią fiskalną, by móc ograniczać niekorzystne skutki wahań koniunktury. W związku z tym
w Traktacie z Maastricht wprowadzono klauzulę no bailout (UGW jako całość oraz państwa członkowskie
nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania innych krajów członkowskich i nie mogą ich przejmować),
zakaz finansowania ze środków banku centralnego (monetary financing) oraz fiskalne kryterium konwergencji, uzupełnione w 1997 r. Paktem Stabilności i Wzrostu (PSW), stanowiącym zestaw reguł fiskalnych
obowiązujących w UE oraz procedur mających zapewnić egzekwowanie tych reguł. Kryzys uwidocznił
jednak, że powyższe mechanizmy nadzoru nad krajową polityką fiskalną nie były wystarczająco efektywne, by zapobiec nadmiernemu zadłużaniu się przez kraje członkowskie oraz zapewnić, że krajowa polityka
fiskalna będzie stanowić skuteczne narzędzie stabilizacji cyklu koniunkturalnego.
Pod wpływem kryzysu podjęto decyzję o reformie nadzoru i koordynacji6 polityki fiskalnej w UE.
W grudniu 2011 r. wszedł w życie pakiet aktów prawnych w zakresie wzmocnienia zarządzania gospodarczego, składających się na sześciopak 7, zaś w maju 2013 r. zaczął obowiązywać dwupak8. Nowe przepisy
6

Termin „koordynacja” w odniesieniu do polityki fiskalnej w strefie euro bywa używany w dwóch odrębnych znaczeniach. Po
pierwsze jako zestaw instrumentów i działań nakierowanych na wyznaczenie jednolitych ram dla polityki fiskalnej i gospodarczej i wynikających z nich zobowiązań dla decyzji z zakresu tych polityk, formułowanych na poziomie krajowym oraz
międzynarodowym. Po drugie jako egzekwowanie dyscypliny fiskalnej w krajach członkowskich (na podstawie reguł fiskalnych) w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnej polityki pojedynczych państw dla funkcjonowania
unii walutowej.
7 Sześciopak objął Dyrektywę 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, następujące
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE: 1) Nr 1173/2011 w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, 2) Nr 1174/2011 w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, 3) Nr 1175/2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, 4) Nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi
makroekonomicznej i ich korygowania, oraz rozporządzenie Rady UE Nr 1177/2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie
przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu.
8 Dwupak obejmuje dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE: 1) Nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów
dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro; 2) Nr 472/2013 w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowe-

Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro

7

Integracja fiskalna

wprowadzają zmiany w odniesieniu do przepisów konstytuujących PSW zarówno w części prewencyjnej,
jak i korygującej. Nowy system reguł został dodatkowo wzmocniony przez pakt fiskalny 9 (por. Traktat
o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w UGW, TSCG), który wszedł w życie w styczniu 2013 r.
Ramka 1. Najważniejsze słabości PSW ujawnione przez kryzys zadłużeniowy
1. Niewłaściwa konstrukcja reguł fiskalnych, upolitycznienie ich stosowania oraz niewystarczająca
identyfikacja władz krajowych z regułami europejskimi. Protokół w sprawie procedury nadmiernego
deficytu (Excessive Deficit Procedure) załączony do Traktatu z Maastricht przewidywał, że ocena spełnienia kryterium stabilności finansów publicznych będzie bazowała na dwóch wielkościach referencyjnych
– salda finansów publicznych nie niższego niż -3% PKB oraz długu publicznego nie wyższego niż 60%
PKB. Państwa, których dług publiczny w połowie lat 90. przekraczał 100% PKB, nie były w stanie obniżyć go do wartości referencyjnej na tyle szybko, by móc przystąpić do strefy euro od początku jej funkcjonowania. Ponieważ jednak istniała silna wola polityczna umożliwienia przystąpienia do strefy euro
wszystkim zainteresowanym członkom UE, przy ocenie spełniania kryterium stabilności finansów publicznych zastosowano luźną interpretację wartości referencyjnej dla długu publicznego. Zezwalał na to
sam Traktat z Maastricht, w którym przyjęto przepis umożliwiający spełnienie kryterium stabilności
finansów publicznych w sytuacji, w której relacja długu publicznego do PKB przekracza co prawda 60%,
jednak obniża się i zmierza do wartości referencyjnej w „satysfakcjonującym tempie”. Po przyjęciu krajów o wysokim długu do strefy euro, w kolejnych latach wartość referencyjna dla długu publicznego była
w praktyce ignorowana, mimo że to poziom zadłużenia, a nie deficytu, bezpośrednio decyduje
o wypłacalności danego kraju. Stosowanie wartości referencyjnej dla deficytu również było problematyczne. Deficyt finansów publicznych zależy bowiem od cyklicznej pozycji gospodarki, w efekcie czego
przekroczenie wartości referencyjnej często następowało w warunkach spowolnienia gospodarczego. To
z kolei powodowało opór przed podejmowaniem procyklicznych cięć budżetowych pogłębiających skalę
recesji. Ponieważ decyzje w ramach tzw. procedury nadmiernego deficytu podejmowane są przez Radę
ECOFIN, czyli ministrów finansów państw UE, efektem tego oporu było zwykle łagodne traktowanie
państw niedotrzymujących reguł i wydłużanie terminów na ich spełnienie10. Jednocześnie PSW nie zawierał narzędzi skutecznie zachęcających kraje członkowskie do podejmowania dostosowań fiskalnych
w czasie dobrej koniunktury, tak aby stworzyć odpowiednie pole manewru dla antycyklicznej polityki
fiskalnej w fazie spowolnienia. Problemem była również niewystarczająca identyfikacja władz krajowych
z europejskimi regułami fiskalnymi, których przestrzeganie nie było postrzegane jako sprzyjające interesom kraju, przez co reguły te odgrywały zbyt małą rolę w krajowym procesie budżetowym.
2. Słabość bazy statystycznej europejskich reguł fiskalnych. Statystyki finansów publicznych będące
podstawą stosowania reguł PSW nie zawsze były wiarygodne, co pokazał przykład Grecji i Portugalii,
gdzie dane o wysokości deficytu finansów publicznych podlegały wielokrotnym rewizjom. Po ich
uwzględnieniu, aktualne dane wskazują, że obydwa te kraje przez cały okres swojego funkcjonowania
w strefie euro nigdy nie zanotowały deficytu poniżej wartości referencyjnej 3% PKB11. Ponadto kraje te,
a także m.in. Włochy, Belgia i Francja, wielokrotnie próbowały obchodzić reguły fiskalne za pomocą
działań jednorazowych i sztuczek księgowych przejściowo poprawiających saldo budżetu (Koen i van

go nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich
stabilności finansowej.
9 Pakt fiskalny to potoczne określenie na część przepisów TSCG odnoszącą się do polityki fiskalnej (Tytuł III Traktatu).
10 Skrajnym tego przypadkiem była sytuacja z listopada 2003 r., kiedy Rada ECOFIN, wbrew rekomendacji Komisji Europejskiej,
zdecydowała o niepodjęciu kolejnych działań w ramach procedury nadmiernego deficytu wobec Francji i Niemiec. Decyzja ta
została później uznana za bezprawną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
11 W przypadku Grecji skala rewizji salda budżetowego pomiędzy danymi publikowanymi na wiosnę po zakończeniu roku
budżetowego a danymi ostatecznymi wynosiła średnio 3,1% PKB w okresie 2000-2009.
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den Noord 2005).
3. Niewłaściwe uwzględnienie uwarunkowań makroekonomicznych w działaniach europejskich reguł fiskalnych. Kryzys finansowy pokazał, że reguły zawarte w PSW nie uwzględniały dostatecznie
tego, że u podstaw korzystnego kształtowania się nominalnych wielkości opisujących sytuację finansów
publicznych mogą leżeć znaczące nierównowagi makroekonomiczne i finansowe. Bąble na rynku nieruchomości, które wystąpiły w niektórych krajach strefy euro (Hiszpania, Irlandia) w okresie poprzedzającym światowy kryzys gospodarczy, przyczyniły się do dynamicznego wzrostu dochodów podatkowych,
o wiele większego niż można było oczekiwać stosując tradycyjne metody oceny wpływu cyklu gospodarczego na finanse publiczne12. Po wybuchu światowej recesji i pęknięciu bąbli spekulacyjnych, w ciągu
dwóch lat saldo finansów publicznych w tych krajach zmieniło się z nadwyżek w deficyty przekraczające
10% PKB. Z obecnej perspektywy widać, że nadwyżki te nie były efektem prowadzenia zdyscyplinowanej polityki fiskalnej, ale nadzwyczajnego wzrostu dochodów podatkowych w efekcie narastania nierównowag w gospodarce. Co więcej, wsparcie udzielone sektorowi bankowemu po pęknięciu bąbli spekulacyjnych przez rządy niektórych krajów (Hiszpania, Irlandia) doprowadziło do silnego wzrostu długu publicznego w tych krajach. W przypadku Irlandii to właśnie te koszty w dużej mierze przyczyniły
się do wzrostu długu publicznego do poziomu ponad 100% PKB, który spowodował utratę dostępu do
finansowania rynkowego.

Do najważniejszych zmian mających na celu eliminację słabości modelu nadzoru i koordynacji polityki
fiskalnej krajów członkowskich strefy euro, w tym słabości PSW (por. ramka 1), zaliczyć można:


Poprawę konstrukcji i wprowadzenie nowych europejskich reguł fiskalnych w celu zwiększenia
prawdopodobieństwa, że stosowanie tych reguł będzie ograniczać zagrożenia dla wypłacalności kraju
oraz skutkować antycykliczną polityką fiskalną. W tym celu:


zwiększono nacisk na przestrzeganie kryterium długu publicznego poprzez wprowadzenie reguły
dotyczącej tempa jego redukcji w kraju, w którym relacja długu sektora finansów publicznych do
PKB przekracza 60%. Dzięki dokonanej operacjonalizacji kryterium długu może być traktowane na
równi z kryterium deficytu w decyzjach dotyczących procedury nadmiernego deficytu;


przy aplikacji i ocenie przestrzegania reguł fiskalnych przez kraje członkowskie położony został
większy nacisk na wysiłek fiskalny w ujęciu strukturalnym:



Aby zapewnić, że kraje będą utrzymywały salda strukturalne na poziomie średniookresowego
celu budżetowego (medium-term budgetary objective, MTO) lub odpowiednio szybko dążyły do
tego poziomu, wprowadzono nową regułę dotyczącą wydatków publicznych, zgodnie z którą
tempo ich wzrostu nie powinno przekraczać tempa wzrostu potencjalnego PKB (o ile ewentualnemu nadwyżkowemu wzrostowi wydatków nie towarzyszą równoważące go działania dyskrecjonalne po stronie dochodowej). Reguła ta ma sprzyjać temu, by nadzwyczajne dochody
budżetowe (wynikające z cyklicznej poprawy koniunktury) były przeznaczane na redukcję
długu, a nie prowadziły do trwałego wzrostu wydatków. Powinno to ograniczać ryzyka związane z fiskalnymi skutkami narastania nierównowag makroekonomicznych.

Morris et al. (2009) oszacowali, że w krajach, gdzie skala tych zjawisk była szczególnie duża – tj. w Irlandii i Hiszpanii – nadzwyczajne dochody podatkowe, związane m.in. z bąblami spekulacyjnymi, przyczyniły się do wzrostu relacji dochodów podatkowych do potencjalnego PKB o odpowiednio 5,6 pkt. proc. oraz 7,2 pkt. proc.
12
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Aby zwiększyć rolę zmiennych strukturalnych w ocenie pozycji fiskalnej kraju, wprowadzono
ilościową definicję odstępstwa od MTO oraz od ścieżki dostosowawczej w sytuacji pojawienia
się odstępstwa od MTO13.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom dyscyplinowanie polityki fiskalnej ma się odbywać na przestrzeni cyklu
gospodarczego, a nie tylko w sytuacji, gdy bieżący deficyt przekracza 3% PKB. Jednocześnie ograniczone
ma być ryzyko, że dążenie do wypełnienia kryterium dotyczącego deficytu finansów publicznych będzie
skutkować nadmierną procyklicznością polityki fiskalnej w warunkach spowolnienia gospodarczego lub
recesji (ma temu służyć możliwość wydłużenia terminów korekty nadmiernego deficytu w krajach doświadczających niekorzystnych wstrząsów, o ile kraje te podejmują wystarczający wysiłek fiskalny w ujęciu
strukturalnym).


Wprowadzenie rozwiązań, które mają wzmocnić egzekwowalność reguł fiskalnych przez instytucje
europejskie oraz ograniczyć skalę upolitycznienia stosowania tych reguł. Rozwiązania te obejmują:


dodatkowe (w stosunku do przewidzianych już wcześniej w Traktacie – art. 126 ust. 11) sankcje finansowe14;



nowy system głosowania (odwróconą większością kwalifikowaną), który zwiększa automatyzm
i zmniejsza tym samym upolitycznienie procesu decyzyjnego dotyczącego nakładania sankcji: rekomendacja KE dotycząca sankcji finansowej uznawana jest za przyjętą, o ile nie zostanie ona odrzucona przez Radę kwalifikowaną większością głosów.



Wprowadzenie rozwiązań zwiększających rolę reguł fiskalnych w polityce fiskalnej krajów członkowskich, w tym rozwiązań, które mają zwiększyć utożsamianie się władz krajów członkowskich
z regułami fiskalnymi wprowadzanymi na szczeblu unijnym i poprawić egzekwowalność tych reguł.
W 2011 r. wprowadzono wymóg ustanowienia we wszystkich krajach UE reguł fiskalnych o jasno zdefiniowanym celu, zakresie, sposobach monitorowania ich przestrzegania, konsekwencjach niestosowania się do tych reguł oraz klauzulach umożliwiających czasowe odstępstwo od reguł 15. Ponadto
przyjmując TSCG, państwa członkowskie strefy euro zobowiązały się16 do wprowadzenia do prawa
krajowego (na mocy wiążących i trwałych przepisów krajowych, w miarę możliwości rangi konstytucyjnej)17:

13

Zgodnie z sześciopakiem wartością odniesienia przy ocenie, czy kraj członkowski podejmuje wystarczające wysiłki na rzecz
osiągnięcia swojego MTO, jest poprawa salda strukturalnego o 0,5% PKB rocznie. W przypadku krajów, w których relacja
długu do PKB przekracza 60%, wysiłek ten powinien być większy. Znaczne odstąpienie od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do osiągnięcia MTO ma miejsce wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 1) odchylenie od zalecanej
skali korekty wynosi co najmniej: 0,5% PKB w ciągu jednego roku lub 0,25% PKB średniorocznie w ciągu dwóch kolejnych lat;
2) wzrost wydatków publicznych, skorygowanych o dyskrecjonalne działania po stronie dochodów, przekracza średniookresowe tempo wzrostu potencjalnego PKB i odchylenie ma łączny wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych w wysokości co najmniej 0,5% PKB w ciągu jednego roku lub narastająco w ciągu dwóch kolejnych lat.
14 Ustalono, że w przypadku, gdy dany kraj nie usunie (wbrew zaleceniu Rady UE) znacznego odstępstwa salda strukturalnego
sektora finansów publicznych od MTO, istnieje przesłanka do nałożenia nań sankcji finansowej w postaci oprocentowanego
depozytu wynoszącego 0,2% PKB. Ponadto w przypadku podejmowania przez Radę UE decyzji o objęciu państwa członkowskiego procedurą nadmiernego deficytu, będzie ono zobowiązane – na podstawie odrębnej decyzji Rady – do złożenia nieoprocentowanego depozytu w wysokości 0,2% PKB, jeśli na państwo to nałożono obowiązek złożenia oprocentowanego depozytu w
ramach części prewencyjnej PSW lub jeśli zidentyfikowano poważne odstępstwo od obowiązków określonych w PSW (np.
znaczące przekroczenie wartości referencyjnej). Depozyt zostanie przekształcony w grzywnę w przypadku niezastosowania się
do zaleceń Rady dot. odpowiedniego skorygowania deficytu lub długu.
15 Dyrektywa 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich.
16 Spośród sygnatariuszy TSCG niebędących członkami strefy euro do jego przestrzegania zgodnie z art. 14 traktatu zobowiązały się Dania i Rumunia.
17 Implementacja przepisów TSCG dotyczących reguły budżetowej do przepisów krajowych ma być monitorowana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Brak implementacji może skutkować nałożeniem na dane państwo sankcji finansowych.
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wymogu, by roczne saldo strukturalne sektora finansów publicznych było zrównoważone lub notowało nadwyżkę, który uważa się za spełniony, jeżeli saldo to odpowiada MTO ustalonemu na
poziomie co najmniej -0,5% PKB (lub -1,0% PKB w przypadku, gdy dług publiczny jest istotnie niższy niż 60% PKB i nie występują zagrożenia dla wypłacalności fiskalnej kraju);



automatycznych mechanizmów korygujących w przypadku pojawienia się odchyleń od MTO lub
ścieżki dostosowawczej do MTO (o ile odchylenia te nie są uzasadnione przez wyjątkowe okoliczności).



Wzmocnienie koordynacji polityki budżetowej i gospodarczej (w tym roli Komisji Europejskiej w tym
procesie) w celu lepszego uwzględnienia w krajowej polityce fiskalnej zarówno wymiaru europejskiego, jak i uwarunkowań z zakresu pozostałych dziedzin planowania gospodarczego.


Poprzez wprowadzenie Semestru Europejskiego zsynchronizowano terminy przedkładania KE
krajowych programów reform (w tym planów reform strukturalnych) i programów stabilności
oraz dokonywania ocen krajów członkowskich w dziedzinie polityki gospodarczej i fiskalnej.
Harmonogram Semestru Europejskiego został ustanowiony tak, by zalecenia Rady dotyczące polityki fiskalnej i innych obszarów polityki gospodarczej były kierowane do krajów członkowskich
już na wczesnych etapach planowania polityki krajowej (zanim budżety zostaną przedstawione
w krajowych parlamentach)18.



W ramach dwupaku wprowadzono wspólny harmonogram budżetowy dla krajów członkowskich:
zostały one m.in. zobowiązane do przedkładania KE planów budżetowych na kolejny rok do 15
października. KE – w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia zobowiązań wynikających
z PSW– może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o przedstawienie zmienionego projektu.



Wzmocniono monitoring i nadzór KE nad krajami objętymi procedurą nadmiernego deficytu, państwami zagrożonymi poważnymi trudnościami w zakresie stabilności finansowej, bądź otrzymującymi wsparcie z ESM (głównie poprzez zwiększenie obowiązków informacyjnych oraz przyznanie
Komisji uprawnień do formułowania propozycji działań korekcyjnych).



Wprowadzenie rozwiązań nakierowanych na poprawę bazy statystycznej reguł europejskich poprzez m.in. rozszerzenie kompetencji Eurostatu, zwiększenie niezależności krajowych urzędów statystycznych oraz wprowadzenie sankcji finansowych za manipulowanie danymi statystycznymi dotyczącymi deficytu i długu publicznego.

Pomimo szeroko zakrojonych zmian zasadniczy model tworzenia i dyscyplinowania polityki fiskalnej
w strefie euro pozostaje niezmieniony. Koordynacja polityki fiskalnej nadal polega przede wszystkim na
egzekwowaniu dyscypliny fiskalnej w krajach członkowskich na podstawie reguł fiskalnych. O polityce tej
w dalszym ciągu decydują rządy krajowe, zaś egzekwowanie europejskich reguł fiskalnych, pomimo pewnego wzmocnienia roli KE, pozostaje w rękach Rady ECOFIN. Ponadto brakuje mechanizmów fiskalnych
pozwalających na uwspólnotowienie ryzyka makroekonomicznego (z wyjątkiem mechanizmów finansowania kryzysowego, por. rozdział 1.2.): w przypadku wystąpienia szoków kraje są zdane na własną stabilizacyjną politykę fiskalną, której pole manewru będzie uzależnione od dyscypliny finansów publicznych
w latach poprzednich.

Przed wprowadzeniem Semestru Europejskiego dyskusja dotycząca planów politycznych miała miejsce na początku danego
roku, już po przyjęciu krajowych budżetów.
18
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Tabela 1. Działania podjęte w latach 2010-2013 na rzecz poprawy dyscypliny fiskalnej w UE

W kierunku nowej architektury zarządzania gospodarczego w UE:
działania podjęte w latach 2010-2012


Wzmocnienie Paktu Stabilności i Wzrostu (sześciopak, dwupak)





Wzmocnienie ramienia prewencyjnego PSW
Większy nacisk na kryterium długu
Zwiększony automatyzm w procesie decyzyjnym dotyczącym nakładania sankcji, ograniczający wpływ czynników politycznych na podejmowane decyzje





Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych państw członkowskich, w tym możliwość interwencji KE
Wzmocniony nadzór nad krajami doświadczającymi poważnych trudności finansowych

Pakt Fiskalny






Deficyt strukturalny nie wyższy niż 0,5% PKB (1% PKB w przypadku państw zadłużonych poniżej 60% PKB)
Złota reguła budżetowa wprowadzona do prawa krajowego
Wzmocniony nadzór i koordynacja polityk gospodarczych
Monitorowanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości implementacji (ale nie przestrzegania) zasady do
przepisów krajowych



Pakt Euro Plus



Krajowe reformy na rzecz konkurencyjności, zatrudnienia, stabilności finansów publicznych oraz stabilności finansowej



Nowe instytucje zarządzania kryzysowego



EFSM, EFSF (od 2010 r.) oraz ESM (funkcjonujący od 8 października 2012 r.)

Źródło: opracowanie własne.

1.2. Mechanizmy finansowania kryzysowego rządów krajów członkowskich strefy
euro
Kryzys finansowy zrodził potrzebę wypracowania mechanizmów z zakresu zarządzania kryzysowego
w strefie euro. W momencie wybuchu kryzysu finansowego strefa euro nie dysponowała zestawem procedur ani instrumentów z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym mechanizmami wsparcia finansowego
dla krajów, których finanse publiczne zagrożone są utratą płynności lub niewypłacalnością.
Nasilająca się skala kryzysu wymusiła wprowadzenie trwałych mechanizmów finansowania kryzysowego dla krajów członkowskich strefy euro. Pomoc finansowa dla państw strefy euro przybrała początkowo formę pożyczek bilateralnych, koordynowanych przez KE (w przypadku Grecji), a w kolejnym etapie
pożyczek z mechanizmów tymczasowych (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM; European Financial Stability Facility, EFSF) uwarunkowanych przyjęciem programu dostosowań makroekonomicznych.
Każdorazowo w program pomocy zaangażowany był Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).
W warunkach nasilających się zaburzeń na rynkach finansowych, na mocy porozumienia międzyrządowego krajów członkowskich strefy euro utworzony został trwały mechanizm finansowania kryzysowego
w postaci Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European Stability Mechanism, ESM), którego działalność
została zainaugurowana 8 października 2012 r.19

11 lipca 2011 r. państwa strefy euro podpisały Traktat o utworzeniu ESM, który został następnie skierowany do ratyfikacji
przez odpowiednie organy zgodnie z wewnętrznymi procedurami poszczególnych krajów. Już dziesięć dni po podpisaniu
traktatu powołującego ESM – w kontekście rosnącego ryzyka wystąpienia efektu zarażania, który swym zasięgiem mógłby
objąć Hiszpanię i Włochy – podjęto decyzję o jego modyfikacji w celu uelastycznienia zasad funkcjonowania Mechanizmu
19
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Zadaniem ESM jest pozyskiwanie finansowania i oferowanie wsparcia państwom strefy euro doświadczającym bądź zagrożonym poważnymi problemami finansowymi, gdy jest to niezbędne w celu ochrony stabilności finansowej strefy euro jako całości oraz jej poszczególnych członków. Zatem podobnie,
jak ma to miejsce w przypadku wsparcia z MFW, ESM oferuje pomoc państwom strefy euro, w których
występują zakłócenia w normalnym dostępie do finansowania rynkowego lub ryzyko wystąpienia takich
zakłóceń. ESM, który ma status międzynarodowej instytucji finansowej, finansuje swoje działania pozyskując środki na rynkach kapitałowych.
Doświadczenia w zwalczaniu kryzysu zadłużenia w Europie sprawiły, że ewoluowały sposoby wspierania państw, które utraciły stabilność finansową. Początkowo nieodłącznym warunkiem udzielenia pomocy finansowej było przyjęcie rygorystycznego programu dostosowań makroekonomicznych, zawierającego
kompleksowy zbiór reform mających na celu przywrócenie stabilności finansowej w danym kraju.
Z czasem jednak podjęto decyzję o potencjalnym rozszerzeniu form pomocy o interwencję na rynku długu
(pierwotnym i wtórnym), pomoc ostrożnościową w postaci linii kredytowych (na wzór pomocy oferowanej
przez MFW), pomoc na wsparcie sektora finansowego (jeżeli źródłem problemów jest sektor finansowy),
a także bezpośrednią pomoc dla instytucji finansowych (bezpośrednie dokapitalizowanie). Nowe formy
wsparcia przewidują mniejszy stopień ingerencji w politykę gospodarczą państw-beneficjentów niż
w przypadku pożyczek powiązanych z programem dostosowań makroekonomicznych.
Dostępne w ramach ESM formy wsparcia obejmują:


pomoc finansową w postaci ostrożnościowej warunkowej linii kredytowej dla krajów strefy euro charakteryzujących się stabilną sytuacją gospodarczą i finansową, spełniających ustalony zestaw kryteriów (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL), bądź w postaci wspomagającej warunkowej linii
kredytowej dla krajów, które mają zasadniczo stabilną sytuację gospodarczo-finansową, ale powyższych kryteriów nie spełniają (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL);



pożyczkę uzależnioną od przyjęcia programu dostosowań makroekonomicznych przez państwobeneficjenta;



dokapitalizowanie instytucji finansowych bezpośrednio lub za pośrednictwem pożyczek dla krajów
należących do ESM, przy czym – zgodnie z ustaleniami Eurogrupy z czerwca 2013 r. – możliwość stosowania pierwszego z tych instrumentów jest uwarunkowana ustanowieniem SSM oraz ograniczona
limitem 60 mld EUR (który może zostać zmieniony przez Zarząd ESM) 20;



zakup obligacji skarbowych na rynku pierwotnym lub wtórnym.

(zmodyfikowana wersja Traktatu uwzględniająca te i kolejne zmiany na rzecz zwiększenia efektywności Mechanizmu została
podpisana w lutym 2012 r.). Traktat o utworzeniu ESM wszedł w życie w październiku 2012 r.
20 Eurogrupa ustaliła także, iż bezpośrednie dokapitalizowanie instytucji finansowej ze środków ESM będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków: 1) kraj wnioskujący o pomoc nie jest w stanie udzielić pełnego wsparcia instytucji finansowej,
bez narażania stabilności swoich finansów publicznych, lub też istnieje ryzyko, że w efekcie udzielenia takiego wsparcia utraci
on dostęp do finansowania rynkowego; 2) udzielenie wsparcia członkowi ESM jest niezbędne dla zachowania stabilności finansowej strefy euro lub państwa członkowskiego; 3) instytucja finansowa nie spełnia (lub nie będzie spełniać w bliskiej przyszłości) wymogów kapitałowych ustanowionych przez EBC i nie jest w stanie pozyskać kapitału ze źródeł prywatnych; 4) instytucja
jest systemowo ważna lub stanowi poważne zagrożenie dla stabilności strefy euro jako całości lub danego państwa członkowskiego. W zakresie podziału obciążeń między państwem wnioskującym o bezpośrednie dokapitalizowanie instytucji a ESM
przyjęto, że: 1) w przypadku, gdy wskaźnik Common Equity Tier 1 (CET) znajduje się poniżej 4,5%, przed udzieleniem wsparcia
z ESM państwo członkowskie musi dokapitalizować bank w celu osiągnięcia ww. poziomu; 2) w przypadku, gdy CET przekracza 4,5%, państwo członkowskie musi udzielić wsparcia równolegle do ESM, przez pierwsze dwa lata na poziomie 20% całkowitej pomocy publicznej dla danej instytucji finansowej oraz 10% w latach kolejnych.
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ESM został zaprojektowany tak, by minimalizować pokusę nadużycia (moral hazard), naturalnie związaną z ustanowieniem mechanizmów finansowania kryzysowego. Dostęp do środków z ESM uzależniony jest od spełnienia warunków dostosowanych do formy pomocy, co ogranicza ryzyko, że dostępność
tego typu instrumentu osłabi bodźce dla krajów strefy euro do prowadzenia odpowiedzialnej polityki fiskalnej i gospodarczej. Spośród poszczególnych form pomocy dostępnych w ramach ESM najmniej rygorystyczne pod względem wymogów dla polityki gospodarczej krajów członkowskich strefy euro są: dostęp
do linii kredytowej PCCL oraz bezpośrednie wsparcie dla instytucji finansowych. W przypadku linii kredytowej ECCL kraj-beneficjent ma obowiązek podjęcia działań naprawczych, które pozwolą na wyeliminowanie zidentyfikowanych słabości i uniknięcie w przyszłości problemów z dostępem do finansowania
rynkowego. Ponadto w okresie dostępności linii kredytowej ECCL kraj-beneficjent jest objęty wzmocnionym nadzorem ze strony KE. Jeszcze silniejsza warunkowość związana jest z pożyczkami dla krajów, które
utraciły dostęp do finansowania rynkowego. Od 1 marca 2013 r. przyznanie pomocy jest uzależnione również od wcześniejszej ratyfikacji TSCG oraz przeniesienia do porządku krajowego postanowień paktu fiskalnego. Biorąc pod uwagę to, że korzystanie ze środków z ESM może wiązać się ze wzrostem ograniczeń
dla krajowej polityki gospodarczej, a także powodować stygmatyzację związaną z sięganiem po mechanizmy wsparcia kryzysowego, istnieje ryzyko, że kraje członkowskie będą odsuwały w czasie decyzję
o wystąpieniu z wnioskiem o dostęp do środków z ESM. Ogranicza to efektywność ESM jako mechanizmu
podziału ryzyka pomiędzy krajami strefy euro.
Całkowity kapitał subskrybowany ESM wynosi 702 mld EUR, z czego 80 mld EUR stanowi kapitał opłacony przez kraje członkowskie strefy euro, zaś 622 mld EUR – kapitał na żądanie. Kapitał opłacony może
ulec zwiększeniu, ponieważ dochody z sankcji finansowych, nakładanych na państwa strefy euro nieprzestrzegające zasad dyscypliny budżetowej i zasad prowadzenia polityki gospodarczej, przekazywane będą
do ESM. Efektywna zdolność udzielania pożyczek ESM została ustalona na poziomie 500 mld EUR. Podlega ona, wraz z wysokością kapitału subskrybowanego, regularnej ocenie Zarządu ESM, przeprowadzanej
co najmniej raz na 5 lat. W marcu 2012 r. postanowiono, że EFSF będzie kontynuował finansowanie uzgodnionych wcześniej programów pomocy dla Grecji, Irlandii i Portugalii także po uruchomieniu ESM. Tym
samym łączna zdolność pożyczkowa EFSF i ESM wynosi obecnie maksymalnie 700 mld EUR.
Warto zwrócić uwagę, że przystępując do strefy euro, Polska będzie musiała ratyfikować Traktat
o utworzeniu ESM i dokonać wpłaty odpowiedniej części kapitału opłaconego. Biorąc pod uwagę, że
dochód narodowy brutto per capita kształtuje się w Polsce poniżej 75% jego średniego poziomu w UE,
przypadającą nam część kapitału opłaconego ESM można szacować obecnie na 3,9 mld EUR, tj. 1% PKB.
Przystępując do strefy euro, Polska musiałaby wpłacić tę kwotę do ESM, przy czym płatności dokonywane
były w ciągu pięciu lat (w równych transzach). Część kapitału na żądanie przypadająca na Polskę wyniosłaby obecnie około 33,8 mld EUR, tj. 8,7%PKB.
Rola ESM jako mechanizmu ubezpieczenia dla krajów strefy euro została wzmocniona przez ogłoszenie
przez EBC programu OMT. Biorąc pod uwagę wysoki poziom zadłużenia publicznego krajów członkowskich strefy euro, skala środków z EFSF i ESM była początkowo oceniana przez uczestników rynków finansowych jako zbyt niska. Mimo iż środki te pozwalały na uzupełnienie finansowania bieżących potrzeb
pożyczkowych Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch, to przy obawach uczestników rynków finansowych dotyczących długookresowej wypłacalności sektora finansów publicznych w tych krajach, oba
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instrumenty nie mogły stanowić efektywnej gwarancji dla ich długu publicznego21. Gwarancją taką stało się
jednak ogłoszenie przez EBC we wrześniu 2012 r. programu OMT, tj. programu nieograniczonego skupu
krajowych obligacji krótkoterminowych (z terminem zapadalności do 3 lat) na rynku wtórnym. W ramach
tego programu EBC może skupować na rynku wtórnym obligacje państw strefy euro, które wystąpią
o pomoc do ESM i zobowiążą się wdrożyć program naprawczy (niekoniecznie w postaci programu dostosowań makroekonomicznych), bądź państw obecnie objętych programami pomocowymi, po odzyskaniu
przez nie dostępu do finansowania rynkowego. Można ocenić, że ogłoszenie programu OMT wraz
z ustanowieniem ESM zmniejszyły ryzyko związane z niemożnością pełnienia przez banki centralne krajów strefy euro roli pożyczkodawcy ostatniej instancji, chroniąc te kraje przed zaburzeniami skutkującymi
silnymi spadkami cen obligacji rządowych. Skutkiem wprowadzenia powyższych rozwiązań był spadek
postrzeganego ryzyka rozpadu strefy euro i związanego z tym ryzyka redenominacji obligacji części krajów
członkowskich, co przyczyniło się do stabilizacji sytuacji na rynkach finansowych (Cœuré 2013). Warto
jednak zauważyć, że OMT – w przeciwieństwie do ESM – nie należy do trwałego instrumentarium strefy
euro. Jest to program z zakresu niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej, które – stanowiąc
niekonwencjonalne działania podejmowane w nadzwyczajnych okolicznościach – co do zasady mają charakter tymczasowy.

1.3. Dalsza integracja fiskalna w strefie euro
1.3.1. Zasadność wprowadzenia fiscal capacity w strefie euro
W przeciwieństwie do federacji fiskalnych czy państw unitarnych, w strefie euro brakuje scentralizowanych zasobów fiskalnych, które mogłyby być wykorzystywane do stabilizacji cyklu koniunkturalnego całego regionu (ramka 2) i pozwalały na uwspólnotowienie ryzyka makroekonomicznego. Wprowadzając trwały mechanizm finansowania kryzysowego w postaci ESM, strefa euro zyskała fiskalny mechanizm

podziału

ryzyka

związanego

z silnymi

asynchronicznymi

wstrząsami

gospodarczymi

w poszczególnych krajach, łagodzący koszty dostosowań makroekonomicznych. Tego typu mechanizmy są
powszechne w uniach fiskalnych (ramka 3). O ile jednak rozwiązania takie jak unia bankowa czy systemy
transferów międzyregionalnych i dystrybucji dóbr publicznych finansowanych z budżetu centralnego,
występujące w uniach fiskalnych, stanowią instrumenty podziału ryzyka ex ante22, o tyle podział ryzyka
dokonywany z wykorzystaniem instrumentów wsparcia dostępnych w ramach ESM ma głównie charakter
ex post (nie dotyczy to linii kredytowych z ESM). Jak wskazuje MFW (2012), wadą tego typu rozwiązania
w zakresie podziału ryzyka jest to, że podział ten następuje po tym, jak zmaterializowało się zagrożenie dla

Mechanizmy finansowania kryzysowego, dostarczające płynności krajom, które utraciły dostęp do finansowania rynkowego,
mogą być skuteczne w stabilizacji sytuacji na rynkach finansowych tylko wówczas, gdy uczestnicy rynku wierzą, że beneficjent
pomocy finansowej jest w stanie spłacić całość swoich zobowiązań. W przypadku, gdy istnieją obawy co do wypłacalności
danego kraju, zapobieżenie wyprzedaży jego obligacji wymaga, by środki dostępne w ramach tego typu instrumentów finansowania kryzysowego były wystarczające nie tylko dla uzupełnienia luki w finansowaniu bieżących potrzeb pożyczkowych, ale
także dla pokrycia części lub całości długu publicznego, stanowiąc w ten sposób wiarygodny pułap dla skali ewentualnej restrukturyzacji długu (por. szerzej Trzcińska 2013).
22 Mechanizmy podziału ryzyka o charakterze ex ante to instrumenty pozwalające na wygładzanie wpływu negatywnych
wstrząsów PKB na konsumpcję, które są ustanawiane przed wystąpieniem wstrząsu. Taki charakter ma podział ryzyka oparty
na automatycznych stabilizatorach koniunktury czy rynku kapitałowym (własność aktywów). Mechanizmy ex post są natomiast
ustanawiane po wystąpieniu negatywnego wstrząsu. Tego typu podział ryzyka odbywa się na przykład za pośrednictwem
rynków kredytowych: podmioty gospodarcze doświadczające niekorzystnego wstrząsu bieżących dochodów mogą zaciągnąć
zobowiązania, dzięki którym ograniczą wpływ tego wstrząsu na bieżącą konsumpcję.
21
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stabilności danej gospodarki, co sprawia, że wiąże się on z wyższymi kosztami makroekonomicznymi niż
rozwiązania o charakterze ex ante.
Ramka 2. Funkcje federalnej polityki fiskalnej
W literaturze dotyczącej federacji fiskalnych, dostarczającej normatywnych wskazań na temat przypisania poszczególnych funkcji realizowanych przez politykę fiskalną do szczebla federalnego
i subfederalnego, szczeblowi federalnemu przyznaje się prymat w realizacji funkcji stabilizacyjnej oraz
redystrybucyjnej (Musgrave 1959, Oates 1972). W odniesieniu do funkcji stabilizacyjnej, w literaturze
rozróżnia się niekiedy dodatkowo pomiędzy funkcją stabilizacyjną sensu stricte, polegającą na wykorzystaniu antycyklicznej polityki fiskalnej prowadzonej przez władze centralne do wygładzania wstrząsów
dotykających całej federacji, a funkcją ubezpieczeniową, opartą na przejściowych transferach do regionów dotkniętych idiosynkratycznym wstrząsem (Darvas 2010). Funkcja redystrybucyjna obejmuje natomiast trwałe transfery dochodów od bogatszych do biedniejszych regionów. W podrozdziale 1.3.1. zasadność pogłębienia integracji fiskalnej w strefie euro poprzez ustanowienie centralnych mechanizmów
fiskalnych dla tego regionu jest analizowana przez pryzmat wskazanych powyżej trzech funkcji federalnej polityki fiskalnej.

Ramka 3. Fiskalne mechanizmy podziału ryzyka w federacjach fiskalnych i państwach unitarnych*
Wszystkie skutecznie funkcjonujące unie walutowe, składające się z heterogenicznych regionów, mają
instrumenty fiskalne pozwalające na uwspólnotowienie ryzyka makroekonomicznego. Instrumenty te
obejmują: zabezpieczenia dla funkcjonowania sektora bankowego (nie zawsze jasno zdefiniowane ex
ante23), wspólne systemy zabezpieczenia społecznego, inwestycje publiczne, wydatki na funkcjonowanie
administracji publicznej i obrony oraz wspólną emisję długu.
Transfery netto pomiędzy regionami w federacjach fiskalnych odzwierciedlają przede wszystkim działanie scentralizowanych automatycznych stabilizatorów koniunktury, a w dużo mniejszym stopniu dyskrecjonalne decyzje władz centralnych czy mechanizmy transferowe o charakterze ad hoc. Centralizacja
ta dotyczy głównie wydatków na zasiłki dla bezrobotnych24 oraz wpływów z centralnych podatków CIT,
PIT i VAT. W niektórych federacjach (np. w Niemczech) istnieją dodatkowo instrumenty transferowe
między regionami, które z zasady wypełniają funkcję redystrybucyjną, lecz jednocześnie wygładzają
szoki asymetryczne.
Badania empiryczne potwierdzają, że w wielu federacjach fiskalnych transfery fiskalne stanowią mechanizm stabilizujący wahania regionalnych dochodów lub konsumpcji, choć skala wygładzania wstrząsów
Jak wskazują Allard et al. (2013), w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Belgii systemy zabezpieczeń dla sektora
bankowego (obejmujące środki na restrukturyzację banków lub systemy gwarantowania depozytów) są zarządzane przez
władze federalne lub też są wyposażone w gwarancje otrzymania wsparcia ze strony budżetu federalnego w przypadku, gdyby
środki, którymi dysponują, okazały się niewystarczające. W systemie szwajcarskim, który jest finansowany ze środków sektora
prywatnego, nie ma takich mechanizmów ex ante, jednak rząd federalny udzielał ex post wsparcia dla systemowo ważnych
banków (np. UBS w 2008 r.).
24 Wyjątkiem na tle innych federacji są Stany Zjednoczone, w których system zasiłków dla bezrobotnych jest w dużym stopniu
zdecentralizowany: stanowe systemy ubezpieczeń od bezrobocia są finansowane ze stanowych podatków dochodowych. Systemy te muszą wprawdzie spełniać pewne minimalne wymogi ustalone na poziomie federalnym, jednak różnią się istotnie
pomiędzy sobą pod względem poziomu świadczeń przyznawanych bezrobotnym i kryteriów dostępu do tych świadczeń. W
przypadku silnych negatywnych wstrząsów gospodarczych uruchamiane są jednak programy zwalczania bezrobocia finansowane lub współfinansowane ze środków federalnych, uzupełniające działanie systemów stanowych (Dullien 2013; por. także
podrozdział 1.3.2.).
23

16

Narodowy Bank Polski

Integracja fiskalna

poprzez transfery fiskalne nie jest generalnie wysoka. Przykładowo, szacunki MFW (2012) pokazują, że
transfery brutto w federacjach fiskalnych reagują istotnie na zmiany regionalnych luk popytowych, wygładzając od 5 do 20% krótkookresowych wahań regionalnego PKB per capita, będących efektem zarówno szoków idiosynkratycznych, jak i szoków wspólnych. Na podobną skalę wpływu działania mechanizmów uwspólnotowienia ryzyka na wygładzanie regionalnych wstrząsów (od 10 do 20% szoku) wskazywały także wcześniejsze badania dotyczące Stanów Zjednoczonych i Niemiec (Melitz, Zumer 2002,
von Hagen 2007, Hepp, von Hagen 2013).
* Doświadczenia innych federacji fiskalnych i państw unitarnych mogą dostarczyć pewnych wskazań na temat kierunków
pożądanych zmian instytucjonalnych w strefie euro. Należy jednak pamiętać, że – po pierwsze – strefa euro nie jest unią
polityczną, stąd pewne rozwiązania, których skuteczna implementacja jest możliwa w federacjach fiskalnych, nie będą
możliwe do wdrożenia w strefie euro, dopóki nie będzie im towarzyszyło pogłębienie integracji politycznej. Po drugie,
należy zauważyć, że instytucje federalne funkcjonujące obecnie w innych uniach walutowych są rezultatem długiego, sięgającego dziesięcioleci procesu ich budowy, u którego podstaw leżała polityczna wola pogłębienia integracji, oparta na wspólnej historii, kulturze, języku czy wspólnych zagrożeniach. Wreszcie, po trzecie, kraje członkowskie strefy euro różnią się
między sobą istotnie pod względem instytucjonalnym, zaś proces tworzenia instytucji pogłębiających integrację fiskalną,
gospodarczą czy finansową może być znacznie trudniejszy niż w przypadku federacji fiskalnych, gdzie instytucje te powstawały często nie w drodze harmonizacji czy centralizacji zróżnicowanych rozwiązań subfederalnych, ale w drodze ustanowienia nowych instytucji.

Zarówno w raportach KE i Przewodniczącego Rady Europejskiej, jak i opracowaniach innych ekonomistów (Allard et al. 2013, Tommaso Padoa-Schioppa Group 2012, Wolff 2013) wśród proponowanych rozwiązań dotyczących pogłębienia integracji fiskalnej w strefie euro pojawiają się instrumenty fiskalne
pozwalające na podział (ex ante) ryzyka związanego z wstrząsami asymetrycznymi (propozycje dotyczące konstrukcji tych mechanizmów przedstawiono w podrozdziale 1.3.2.). Wysuwane w tych opracowaniach
uzasadnienia dla wprowadzenia tego typu rozwiązań obejmują:


relatywnie wysoką częstość występowania asynchronicznych wahań aktywności w strefie euro oraz
potencjalnie silne efekty zarażania pomiędzy jej gospodarkami;



niską efektywność alternatywnych mechanizmów dostosowań do wstrząsów asymetrycznych
w strefie euro (por. ramka 4 i ramka 5).

Odnosząc się do pierwszego z tych argumentów, warto zwrócić uwagę, że – wbrew formułowanym
przed powstaniem strefy euro oczekiwaniom – funkcjonowanie w unii walutowej nie doprowadziło do
zmniejszenia częstotliwości występowania wstrząsów asymetrycznych (wykres 1). Część krajów członkowskich doświadczyła specyficznego wstrząsu, jakim był silny spadek kosztów finansowania po utworzeniu strefy euro, który przyczynił się do powstania niestabilnych boomów kredytowych (Hiszpania, Irlandia) lub osłabił bodźce rządów do prowadzenia reform strukturalnych i odpowiednio antycyklicznej
polityki fiskalnej (Grecja, Portugalia, Włochy). Te ostatnie kraje zostały również dotknięte przez rosnącą
konkurencję ze strony gospodarek wschodzących na rynkach globalnych (Chen et al. 2012). Ponadto konsekwencje tych wstrząsów okazały się znacznie poważniejsze, niż oczekiwano. Kryzysy bankowe wywołane załamaniem się boomów kredytowych w następstwie globalnego kryzysu finansowego miały na tyle
znaczące skutki fiskalne, że zagroziły stabilności finansów publicznych w Irlandii i Hiszpanii.
W warunkach wywołanej kryzysem recesji zagrożona została również stabilność finansów publicznych
w tych krajach, które charakteryzowały się wyjściowo wysokim poziomem długu i problemami strukturalnymi, odzwierciedlonymi w głębokich deficytach na rachunku obrotów bieżących (Portugalia, Grecja).
Jednocześnie, ze względu na silne powiązania pomiędzy systemami bankowymi krajów strefy euro, a także
pomiędzy sytuacją sektora finansów publicznych i sytuacją sektora bankowego, doszło do szybkiej
transmisji niekorzystnych wstrząsów pomiędzy krajami strefy euro (efekt zarażania).
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Wykres 1. Wstrząsy idiosynkratyczne wpływające na wzrost PKB krajów członkowskich strefy euro
(% PKB)*
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Uwagi: Wstrząsy idiosynkratyczne są definiowane jako ta część wstrząsów wpływających na dynamikę PKB poszczególnych
krajów, która nie jest objaśniana przez wstrząsy wpływające na dynamikę PKB całej strefy euro.
Źródło: opracowanie własne za Allard et al. (2013).

Ramka 4. Mechanizmy dostosowań makroekonomicznych w unii walutowej
Wobec niemożności wykorzystania przez władze krajów tworzących unię walutową takich instrumentów polityki gospodarczej jak nominalny kurs walutowy czy stopy procentowe, dostosowania makroekonomiczne muszą odbywać się za pomocą innych mechanizmów, takich jak (KE 2006):
i. rynkowe dostosowania cenowe i ilościowe;
ii. polityka fiskalna (przede wszystkim poprzez działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury,
w mniejszym stopniu – poprzez dyskrecjonalne zmiany w zakresie polityki fiskalnej);
iii. międzynarodowy podział ryzyka (international risk sharing) za pomocą transferów fiskalnych lub za
pośrednictwem rynków finansowych (przepływy dochodów z własności aktywów czy możliwość zadłużania się zagranicą);
iv. mobilność czynników produkcji (w szczególności siły roboczej).
Podstawowy schemat analityczny przebiegu rynkowych dostosowań makroekonomicznych w unii
walutowej wyróżnia dwa podstawowe kanały dostosowań: kanał realnych stóp procentowych oraz kanał realnego kursu walutowego (konkurencyjności). Asymetryczny szok prowadzący do wzrostu inflacji
w jednym z regionów unii walutowej prowadzi do dwóch przeciwstawnych efektów:
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destabilizującego gospodarkę poprzez spadek realnych stóp procentowych, oddziałujący
w kierunku dalszego wzrostu inflacji (kanał realnej stopy procentowej),
stabilizującego gospodarkę poprzez aprecjację realnego kursu walutowego, prowadzącą do pogorszenia się konkurencyjności zewnętrznej i obniżenia dynamiki eksportu oraz – w dalszej kolejności –
popytu krajowego i cen (kanał realnego kursu walutowego).
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Niski stopień centralizacji polityki gospodarczej w strefie euro zwiększa znaczenie rynkowych mechanizmów dostosowawczych. Decydując o pozostawieniu kompetencji w zakresie polityki fiskalnej
i gospodarczej na poziomie krajowym, twórcy strefy euro zakładali, że rynkowe mechanizmy dostosowawcze w połączeniu z regułami fiskalnymi, których przestrzeganie stworzy przestrzeń dla antycyklicznej polityki fiskalnej na poziomie krajowym, oraz ograniczonymi transferami przeznaczonymi na zmniejszanie różnic regionalnych i strukturalnych (fundusze spójności w ramach budżetu UE), pozwolą na efektywną stabilizację cyklu koniunkturalnego w krajach członkowskich. W szczególności implicite zakładano,
że stabilizujący kanał realnego kursu walutowego w średnim i długim okresie będzie dominował nad
destabilizującym kanałem realnej stopy procentowej, zapewniając skuteczną stabilizację cyklu koniunkturalnego w warunkach braku autonomicznej polityki pieniężnej i dostosowań nominalnego kursu walutowego.
Skuteczność kanału realnego kursu walutowego w strefie euro okazała się zbyt słaba, by zapewnić
stabilizację gospodarek krajów członkowskich w obliczu procyklicznego działania kanału realnej stopy procentowej. Badania dla regionów w Stanach Zjednoczonych wskazują, że po około 3-4 latach kanał
realnego kursu walutowego zaczyna dominować nad procyklicznie oddziałującym kanałem realnej stopy
procentowej (Arnold, Kool 2004). Efektywność kanału realnego kursu walutowego w strefie euro okazała
się jednak wyraźnie niższa, niż oczekiwano w momencie tworzenia jej ram instytucjonalnych. Potwierdziły się obawy formułowane przez niektórych ekonomistów (Eichengreen 1993, Decressin, Fatas 1995), którzy jeszcze na początku lat 90. wskazywali, że zbyt niski poziom mobilności czynników produkcji oraz
relatywnie wysoka sztywność płac i cen w krajach mających utworzyć strefę euro uniemożliwią im efektywne dostosowania do asynchronicznych wahań. Badania empiryczne potwierdzają, że w części krajów
członkowskich strefy euro, w okresie przed kryzysem finansowym obserwowano asymetrię w procesie
dostosowań poprzez kanał realnego kursu walutowego: w fazie ekspansji gospodarczej aprecjacja realnego efektywnego kursu walutowego następowała relatywnie szybko, podczas gdy proces przywracania
konkurencyjności poprzez zmiany relatywnych cen był stosunkowo powolny (KE 2006). Na niewystarczającą skuteczność dostosowań poprzez kanał konkurencyjności wskazują także trudności w przywracaniu
równowagi makroekonomicznej w części krajów strefy euro po kryzysie, w tym silny wzrost bezrobocia.
U podstaw relatywnie niskiej efektywności kanału realnego kursu walutowego w części krajów strefy
euro leżały ich słabości instytucjonalne i strukturalne. Relatywna siła działania tego kanału zależna jest
m.in. od regulacji rynków produktów i pracy, stopnia otwartości gospodarek, ich wielkości oraz siły integracji z pozostałymi krajami unii walutowej. Instytucje rynku pracy ograniczające reakcję płac na spadek
produkcji czy instytucje rynku produktów utrudniające realokację czynników produkcji będą osłabiały
działanie kanału konkurencyjności. Relatywnie powolnych dostosowań za pośrednictwem tego kanału
można oczekiwać także w gospodarkach charakteryzujących się niską otwartością.
Procykliczne oddziaływanie kanału realnych stóp procentowych zostało wzmocnione przez słabości
strukturalne krajów członkowskich oraz integrację finansową. Zgodnie z oczekiwaniami25 kanał realnych stóp procentowych doprowadził do wzrostu wahań cyklicznych. Siła działania tego kanału była
zwiększana przez relatywnie wysoką – np. w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi (Altissimo et al.

Oczekiwania takie sformułował m.in. Walters (1990) i obecnie znane są one jako tzw. krytyka Waltersa. Wskazywał on, że
wspólna polityka pieniężna będzie ekspansywna (restrykcyjna) w krajach, w których inflacja i dynamika PKB są wyższe (niższe) niż przeciętnie w strefie euro. W rezultacie wspólna polityka pieniężna będzie pogłębiać zróżnicowanie pozycji cyklicznej i
różnice inflacyjne pomiędzy krajami członkowskimi i destabilizować ich gospodarki.
25
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2006) – persystencję inflacji, będącą pochodną m.in. nieefektywności krajowych rynków produktów
i pracy26. Brakuje jednak przekonujących dowodów, by samo zróżnicowanie poziomu realnych stóp procentowych miało silnie destabilizujący wpływ na gospodarki strefy euro (Mongelli, Wyplosz 2009, Collignon 2012). Wpływ taki miało natomiast szybkie pogłębienie się integracji finansowej w postaci wzrostu
transgranicznej aktywności banków, które pośredniczyły w przepływie oszczędności z krajów Północy
strefy euro do krajów peryferyjnych. Umożliwiło to finansowanie boomów kredytowych na rynkach nieruchomości w tej drugiej grupie gospodarek (Arnold, van Ewjik 2012).
Obecnie trudno ocenić, w jakim stopniu reformy wymuszone przez kryzys zadłużeniowy (w tym reformy strukturalne w krajach strefy euro) poprawią działanie rynkowych mechanizmów dostosowań,
tj. wzmocnią kanał realnego kursu walutowego oraz osłabią procykliczność kanału realnej stopy procentowej. W okresie poprzedzającym kryzys finansowy rynkowe i pozarynkowe bodźce do prowadzenia
reform nakierowanych na poprawę funkcjonowania kanału konkurencyjności oraz ograniczenie negatywnych konsekwencji działania kanału realnych stóp procentowych nie były wystarczająco silne, by
zapobiec kumulacji znaczących nierównowag makroekonomicznych i finansowych. Kryzys zadłużeniowy
wymusił tego typu reformy – zarówno na poziomie poszczególnych krajów (reformy rynku pracy
i produktów w krajach najsilniej dotkniętych kryzysem zadłużeniowym), jak i na poziomie całej UE
(zmiany w zakresie regulacji i nadzoru banków). Reformy te nakierowane są na zwiększenie zdolności
dostosowawczych poszczególnych gospodarek strefy euro. Należy jednak zwrócić uwagę, że – po pierwsze – trudno jeszcze obecnie przesądzić, w jakim stopniu reformy rynków pracy i produktów wprowadzone w ostatnich latach przełożą się na poprawę funkcjonowania kanału konkurencyjności 27. Po drugie,
rynkowe i pozarynkowe bodźce nie działały jednakowo silnie na wszystkie gospodarki strefy euro,
w których identyfikowane są istotne sztywności w funkcjonowaniu rynku pracy lub produktów (np.
Francja czy Niemcy w zakresie rynku usług).
Nawet jednak przy założeniu, że w przyszłości rynkowe mechanizmy dostosowań makroekonomicznych w strefie euro (kanał stopy procentowej, kanał realnego kursu walutowego) będą bardziej skuteczne, za pożądane można uznać działania nakierowane na wzrost efektywności lub ustanowienie
pozostałych mechanizmów dostosowań. Warto zauważyć, że nawet w dużo bardziej elastycznej gospodarce Stanów Zjednoczonych niezaniedbywalną rolę w stabilizowaniu regionalnych wahań koniunktury
odgrywają alternatywne mechanizmy dostosowań (takie jak podział ryzyka za pośrednictwem rynków
kredytowych i międzystanowej własności aktywów finansowych, transfery fiskalne czy mobilność czynników produkcji). Można postawić tezę, że działania nakierowane na poprawę funkcjonowania kanału
realnego kursu walutowego oraz realnej stopy procentowej w strefie euro powinny być uzupełnione
o działania ustanawiające bądź zwiększające skuteczność pozostałych, tj. nierynkowych mechanizmów
dostosowań.

Jaumotte, Morsy (2012) wskazują przykładowo, że uporczywość inflacji wzrasta wraz ze stopniem prawnej ochrony zatrudnienia oraz poziomem uzwiązkowienia oraz koordynacji negocjacji płacowych na poziomie branżowym.
27 Po pierwsze, warto zauważyć, że w literaturze ekonomicznej brakuje konsensusu na temat tego, jaki układ instytucji rynku
pracy będzie gwarantował optymalność dostosowań zatrudnienia, nie wywierając jednocześnie nadmiernie negatywnego
wpływu na bezpieczeństwo i produktywność zatrudnienia czy ogólne funkcjonowanie rynku pracy (Auer 2007). Po drugie,
sukces reform strukturalnych wprowadzanych w poszczególnych krajach jest w dużym stopniu zależny od ogólnego środowiska instytucjonalnego. Przykładowo, jak wskazują Acemoglou et al. (2008) i Prati et al. (2013), w krajach, w których ograniczenia instytucjonalne nakładane na działanie egzekutywy są słabe, można oczekiwać niskiej skuteczności reform strukturalnych,
m.in. ze względu na możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian (por. także Eggertsson et al. 2013).
26
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Ramka 5. Efektywność mechanizmów dostosowań do szoków asymetrycznych w strefie euro
Alternatywne – wobec polityki fiskalnej i międzynarodowego podziału ryzyka – mechanizmy dostosowań do szoków asymetrycznych, tj. dostosowania cen i płac oraz mobilność czynników produkcji (ramka 4), są uznawane za niewystarczająco efektywne w strefie euro:
 Część gospodarek krajów strefy euro charakteryzuje się relatywnie wysoką sztywnością płac
i cen. Persystencja dynamiki cen i płac w strefie euro jako całości jest wyższa niż w gospodarce Stanów Zjednoczonych (por. np. Duarte, Robalo Marques 2013)28. Jednocześnie pomiędzy poszczególnymi krajami występuje w tym zakresie istotne zróżnicowanie29. Powolne dostosowania płac i cen
w części krajów członkowskich przekładają się na zróżnicowaną reakcję gospodarek na szoki
wspólne oraz zwiększają koszty dostosowań do wstrząsów (przykładowo, szeroki zakres indeksacji
płac przyczynił się do silnego wzrostu bezrobocia w Hiszpanii po kryzysie finansowym).


Mobilność siły roboczej w strefie euro jest zbyt niska, by mogła stanowić efektywny mechanizm
dostosowań do szoków asymetrycznych. Potwierdzeniem tego, że mobilność siły roboczej w strefie
euro jest relatywnie niska, jest to, że tylko około 1% populacji w wieku produkcyjnym w krajach
UE-15 zmienia w danym roku miejsce zamieszkania w obrębie swojego kraju, a około 0,1% zmienia
kraj zamieszkania (MFW 2012), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych rocznie migruje około 3%,
zaś ze stanu do stanu przenosi się 2,5% osób w wieku produkcyjnym. Jak wskazuje KE (2013),
w krajach strefy euro przeciętnie tylko 4% populacji w wieku produkcyjnym pochodzi z innego kraju członkowskiego UE. Nie dziwi więc, że przepływy siły roboczej w reakcji na asymetryczny
wstrząs popytu na pracę są w strefie euro słabsze niż w Stanach Zjednoczonych, zaś absorbcja szoków dokonuje się w większym stopniu poprzez zmiany stopy aktywności zawodowej (L’Angevin
2007).

Międzynarodowy podział ryzyka oparty na rynkach kapitałowych i kredytowych w relatywnie niskim stopniu łagodzi skutki asymetrycznych szoków w krajach strefy euro. Wpływ wahań PKB na
dochód lub konsumpcję w poszczególnych krajach czy regionach unii walutowej może być łagodzony za
pośrednictwem rynków finansowych (por. ramka 4). Ryzyko związane z szokami asymetrycznymi może
być ograniczane przez rezydentów – po pierwsze – poprzez dywersyfikację, czyli utrzymywanie przez
nich aktywów (np. akcji przedsiębiorstw), których wartość (i z których dochód) zależy od kształtowania
się PKB w innym regionie lub kraju. Po drugie, ryzyko to może być także ograniczane za pośrednictwem
rynku kredytowego: wygładzanie dochodów lub konsumpcji w następstwie negatywnego szoku jest
możliwe dzięki możliwości zaciągania zobowiązań wobec rezydentów z innych regionów/krajów. Badania empiryczne wskazują na relatywnie niską efektywność mechanizmów łagodzących wpływ wahań
PKB na konsumpcję w strefie euro. Analizując panel 15 gospodarek strefy euro w okresie 1970-2010,
Furceri i Zdzienicka (2011) stwierdzają, że wygładzanych jest jedynie około 34% wstrząsów PKB, podczas gdy analogiczne odsetki dla Niemiec i Stanów Zjednoczonych wynoszą odpowiednio 80% i 75%30.
W szczególności w porównaniu z tymi gospodarkami w strefie euro wyraźnie mniejszy odsetek wstrząsów wygładzany jest za pośrednictwem transgranicznej / transregionalnej własności aktywów (por. także poniżej). Autorzy pokazują ponadto, że odsetek niewygładzonych wstrząsów PKB w krajach strefy
Dostosowania cen konsumpcyjnych w strefie euro dokonywane są średnio co 4-5 kwartałów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych (Dhyne et al. 2006) odpowiednio co 2-3 kwartały.
29 Spośród krajów członkowskich strefy euro, najniższa częstotliwość zmian cen konsumpcyjnych obserwowana była we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech (Dhyne et al. 2006). Największe nominalne sztywności płac notowane były natomiast w Grecji, we
Włoszech, Portugalii i Francji, realne – odpowiednio w Belgii, Finlandii, Hiszpanii i Francji (Bank Hiszpanii 2011).
30 Podobne badania prowadzone były przez: Asdrubali et al. (1996) dla Stanów Zjednoczonych, Sorensen i Yosha (1998) dla
krajów OECD i gospodarek europejskich, Melitz i Zumer (1999, 2002) dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch,
Afonso i Furceri (2008) dla 25 gospodarek europejskich oraz Hepp i von Hagen (2013) dla Niemiec. Wnioski z tych badań są
zbieżne z prezentowanymi powyżej. Ponadto szacunki Kalemli-Ozcan et al. (2005) wskazują, że w latach 1996-2000 rynek finansowy odpowiadał za wygładzanie około 10% szoków dochodowych w krajach członkowskich strefy euro.
28
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euro rośnie z 66% przeciętnie w cyklu koniunkturalnym do 78% w trakcie głębokich recesji. Badania te
wskazują także, że jedynym efektywnym kanałem łagodzenia wstrząsów PKB były w analizowanym
okresie dostosowania oszczędności sektora prywatnego, związane z możliwością zadłużania się za granicą. Efektywność tego kanału zmniejszyła się jednak po utworzeniu strefy euro. W związku z silnym
odpływem kapitału zagranicznego z krajów peryferyjnych strefy euro w trakcie kryzysu zadłużeniowego oraz utrzymującą się fragmentacją rynków finansowych, należy zakładać, że działanie tego kanału
uległo dalszemu, istotnemu osłabieniu.
Jednocześnie

warto

zwrócić

uwagę,

że

zmiany

wprowadzone

już

w następstwie

kryzysu

w pojedynczych krajach strefy euro oraz w architekturze instytucjonalnej UE/strefy euro miały na celu
ograniczenie prawdopodobieństwa występowania wstrząsów asymetrycznych i efektów zarażania. Przy
czym obecnie można sformułować następujące wątpliwości dotyczące efektywności tych rozwiązań:


Po pierwsze, nie wiadomo jeszcze, na ile skuteczne w ograniczaniu ryzyka kryzysów bankowych, których wybuch był jedną z kluczowych przyczyn kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, będą nowe
regulacje dotyczące kapitałów i płynności banków (CRD IV/CRR) czy ustanawiane obecnie w krajach
członkowskich UE organy polityki makroostrożnościowej, lub też jak na to ryzyko przełoży się utworzenie unii bankowej pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro i tymi krajami UE spoza strefy euro, które podejmą tzw. bliską współpracę (por. rozdział 3). Z tego względu, a także biorąc pod uwagę
duży rozmiar sektora bankowego strefy euro, nie można wykluczyć, że w przyszłości kraje strefy euro, w szczególności te będące importerami kapitału zagranicznego, nadal będą doświadczać recesji
i kryzysów bankowych o znaczących (w relacji do krajowego PKB) konsekwencjach fiskalnych.



Po drugie, trudno obecnie ocenić, na ile skuteczne w ograniczaniu ryzyka, że niewłaściwa polityka fiskalna i gospodarcza poszczególnych krajów członkowskich będzie źródłem silnych, negatywnych
wstrząsów asymetrycznych, będą w długim okresie zmiany instytucjonalne wprowadzone w strefie
euro w reakcji na kryzys (por. rozdział 1 i rozdział 2). Warto jednak zauważyć, że ustanowienie ESM
wraz z ogłoszeniem programu OMT ograniczyło ryzyko wystąpienia silnego spadku cen obligacji krajów członkowskich, zmniejszając zagrożenie, że zaburzenia na rynkach tych aktywów będą stanowiły
źródło asymetrycznych wstrząsów, powodując powstawanie silnych efektów zarażania.



Po trzecie, trudno oczekiwać, by reformy strukturalne prowadzone obecnie w części krajów członkowskich szybko zlikwidowały istotne różnice w specjalizacji produkcji oraz poziomie produktywności i konkurencyjności, jakie występują pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro (wykres 2).
U podstaw tego zróżnicowania leżą bowiem nie tylko głębokie różnice instytucjonalne, będące efektem

odmiennych

uwarunkowań

historycznych

i odmiennej

ewolucji

systemów

społeczno-

politycznych tych krajów, ale także odmienna lokalizacja geograficzna. Biorąc to pod uwagę, można
oczekiwać, że utrzymywać się będzie zróżnicowana reakcja tych gospodarek na szoki wspólne oraz że
będą one często doświadczać szoków asymetrycznych.


Po czwarte, warto zauważyć, że jedną z konsekwencji kryzysu zadłużeniowego jest wzrost relatywnego znaczenia handlu krajów członkowskich strefy euro z krajami spoza tego regionu, co będzie zwiększać ekspozycję tych pierwszych na szoki idiosynkratyczne.
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Wykres 2. Wybrane aspekty zróżnicowania strukturalnego i instytucjonalnego krajów członkowskich
strefy euro

Wartość dodana brutto wg sektorów
(średnia z lat 2007-2011, ceny stałe)
Przemysł

Rolnictwo

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Usługi

Budownictwo

100%
80%
60%
40%
20%

LU
SK
EE
IE
MT
BE
NL
SL
AT
DE
CY
FI
PT
ES
IT
FR
GR

LU

FR

GR

CY

NL

BE

IT

PT

DE

FI

ES

SL

0%
SK

Eksport towarów i usług
(% PKB, 2012)

Dochodzenie należności w krajach
strefy euro

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Pracownicy tymczasowi

LU
FR

ES
GR

EE
SK

SL

FI

AT

IT
BE
PT
DE

IE
NL

0

1
2
3
Pracownicy zatrudnieni na czas
nieokreślony

4

Koszt (% wartości zobowiązania)

Prawna ochrona zatrudnienia w
krajach strefy euro
40

MT

35

SK

30
NL

25

IE
IT

EE

20

FR

15
10

ES
BE
FI
PT
DE
AT

CY

GR
SL

LU

5
0
0

500

1000

1500

Czas (liczba dni)

Źródło: dane Eurostat, OECD, AMECO, obliczenia własne.

Odnosząc się do drugiego argumentu uzasadniającego ustanowienie centralnych rozwiązań fiskalnych,
pozwalających na lepszą absorpcję szoków asymetrycznych w strefie euro, tj. niskiej efektywności alternatywnych mechanizmów dostosowań, warto zauważyć, że:


Zmiany w ramach polityki fiskalnej powinny poprawić możliwość stabilizacji cyklu koniunkturalnego
z wykorzystaniem krajowej polityki fiskalnej, przy czym w najbardziej zadłużonych krajach regionu
możliwość prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej pozostanie ograniczona w krótkim i średnim
okresie. Wzmocnienie ram dla polityki fiskalnej w krajach strefy euro – w szczególności przyjęcie
rozwiązań nakierowanych na zwiększenie roli reguł fiskalnych w krajowym procesie budżetowym –
powinno teoretycznie ograniczyć ryzyko związane z brakiem odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej na poziomie kraju członkowskiego. W tym samym kierunku powinny oddziaływać także zmiany ograniczające ryzyko długotrwałego narastania nierównowag makroekonomicznych i finansowych, których dostosowania mogłyby znacząco pogorszyć sytuację finansów publicznych (por. rozdział 2 i 3). Ponadto zwiększony nacisk na reguły fiskalne dotyczące wielkości strukturalnych powinien ograniczyć ryzyko, że przestrzeganie tych reguł osłabi możliwość wykorzystywania polityki fiskalnej do łagodzenia skutków szoków asymetrycznych. W praktyce jednak
można wskazać na kilka wątpliwości takich założeń:
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Po pierwsze, opierają się one na przekonaniu, że rozwiązania zwiększające rolę reguł fiskalnych
w procesie budżetowym zostaną zaimplementowane do krajowych porządków prawnych
w sposób zapewniający wysokie prawdopodobieństwo przestrzegania tych reguł oraz że unijny
nadzór makroekonomiczny będzie funkcjonował efektywnie. Na obecnym etapie trudno jednoznacznie przesądzić, czy założenia te nie są nazbyt optymistyczne.



Po drugie, wysoki obecnie i rosnący poziom zadłużenia sektora finansów publicznych oraz wysokie zadłużenie sektora prywatnego w części krajów członkowskich strefy euro znacząco ograniczają możliwość stabilizacji koniunktury za pomocą krajowej polityki fiskalnej. Można ponadto oczekiwać, że ograniczenie to będzie jeszcze obowiązywać przez wiele lat, przez co kraje te będą narażone na ryzyko zwiększonych wahań aktywności gospodarczej. Wprowadzenie rozwiązań fiskalnych pozwalających na podział (ex ante) ryzyka makroekonomicznego mogłoby poprawić możliwość stabilizacji cyklu koniunkturalnego w tych krajach, co jednocześnie ograniczyłoby ryzyko
trwałej dywergencji dochodów pomiędzy krajami członkowskimi, która z kolei mogłaby mieć negatywny wpływ na stabilność polityczną strefy euro.



Efektywność dostosowań krajów strefy euro do wstrząsów makroekonomicznych może wzrosnąć
w następstwie prowadzonych obecnie reform strukturalnych. Trudno jednak oczekiwać, by dostosowania do wstrząsów poprzez zmiany cen i płac (wewnętrzna dewaluacja/rewaluacja) były na tyle
efektywne, by – szczególnie w przypadku silnych szoków, np. takich jakie występują w okresie kryzysów finansowych – zmniejszyła się potrzeba ich wygładzania za pomocą alternatywnych kanałów dostosowań. Jednocześnie warto zauważyć, że postępy we wdrażaniu reform w poszczególnych krajach
są zróżnicowane. W szczególności wydaje się, że po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach finansowych osłabły bodźce do prowadzenia reform w części krajów, w których identyfikowane są istotne
słabości strukturalne (Francja, Włochy).



Podobne skutki będzie miało utworzenie unii bankowej. W okresach silnych załamań gospodarczych
i kryzysów finansowych wygładzanie szoków oparte na funkcjonowaniu kanału międzynarodowych
rynków kredytowych (ramka 4) często staje się niemożliwe ze względu na wysoką awersję do ryzyka
wśród inwestorów. Kryzys zadłużeniowy pokazał, że w okresach zaburzeń na rynkach finansowych
w strefie euro występuje silny potencjał do odpływu kapitału dłużnego z najsłabszych gospodarek
i ich sektorów bankowych31. Utworzenie unii bankowej powinno spowodować spadek ryzyka nagłej
ucieczki kapitału i ograniczyć negatywne sprzężenie zwrotne pomiędzy sytuacją sektora finansów
publicznych w poszczególnych krajach i sytuacją ich sektora bankowego. Jak wskazują jednak analizy
przedstawione w rozdziale 3, nie można oczekiwać, że powyższe ryzyko zostanie w całości wyeliminowane.

Skutki tego odpływu zostały złagodzone przez wprowadzenie mechanizmów finansowania kryzysowego dla krajów, które
utraciły dostęp do finansowania rynkowego (pożyczki bilateralne, EFSF, ESM), oraz wsparcie EBC dla sektora bankowego
strefy euro (zmiany warunków prowadzenia operacji zasilających w płynność).
31
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Wykres 3. Odsetek papierów udziałowych notowanych na krajowych giełdach w portfelach inwestorów
z poszczególnych krajów członkowskich strefy euro
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Uwagi: Teoretyczny udział aktywów krajowych jest równy relacji kapitalizacji krajowego rynku akcji do kapitalizacji rynku
całej strefy euro.
Źródło: opracowanie własne za Bruegel (2013).



Potrzeba wprowadzenia centralnych rozwiązań fiskalnych pozwalających na lepsze wygładzanie
asynchronicznych wahań aktywności mogłaby zostać ograniczona poprzez wspieranie rozwoju transgranicznej własności aktywów w strefie euro. Szybki wzrost integracji rynków finansowych w strefie
euro obserwowany przed kryzysem finansowym dotyczył przede wszystkim hurtowego rynku międzybankowego oraz rynku obligacji skarbowych. Integracja w pozostałych obszarach pośrednictwa finansowego była wyraźnie słabsza. Przykładowo, w segmencie udziałowych papierów wartościowych
obserwowany był relatywnie wysoki stopień preferowania przez inwestorów aktywów krajowych
(home bias; Balta, Delgado 2009; wykres 3), szczególnie silny w przypadku aktywów przedsiębiorstw
niefinansowych (por. Jochem, Volz 2011). Wskazuje się, że mniejsza skala integracji rynku akcji wynika m.in. z różnic prawnych dotyczących akcji (Regling 2010) czy też szerzej – z braku harmonizacji
prawa upadłościowego. Zmiany instytucjonalne i inne działania na rzecz pogłębienia integracji finansowej opartej na transgranicznej własności instrumentów udziałowych oddziaływałyby w kierunku
wzrostu

efektywności

mechanizmów

rynkowych

w wygładzaniu

szoków

asymetrycznych

(Hoffmann, Sørensen 2012; ramka 4). Warto w tym kontekście zauważyć, że w przypadku papierów
udziałowych ryzyko wystąpienia destabilizującego odpływu kapitału w obliczu niekorzystnych szoków jest mniejsze niż w przypadku instrumentów dłużnych.


Podobny skutek miałoby wprowadzenie rozwiązań wspierających mobilność siły roboczej. U podstaw
niskiej mobilności siły roboczej w strefie euro leżą nie tylko bariery językowe i kulturowe, ale także instytucjonalne: m.in. zróżnicowanie instytucji rynków pracy i zabezpieczenia społecznego, brak możliwości przeniesienia uprawnień do części świadczeń emerytalnych, bariery w dostępie do zawodów
regulowanych, bariery związane z uznawalnością dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Usunięcie
powyższych barier byłoby pożądane z punktu widzenia zwiększenia efektywności mobilności siły roboczej jako mechanizmu absorpcji wstrząsów asymetrycznych.
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Można jednak oczekiwać, że nawet w przypadku znaczącego usprawnienia alternatywnych mechanizmów dostosowań do szoków asymetrycznych pewna część wahań dochodów krajów członkowskich
strefy euro pozostanie niewygładzona. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że nawet
w przypadku gospodarek dużo bardziej elastycznych niż strefa euro (takich jak na przykład Stany
Zjednoczone), charakteryzujących się większym stopniem integracji finansowej, fiskalne mechanizmy
podziału ryzyka odgrywają istotną rolę w wygładzaniu wahań aktywności gospodarczej (por. ramka
3).

Podsumowując powyższe rozważania, warto podkreślić, że choć w strefie euro prawdopodobnie utrzyma
się potencjał do występowania relatywnie silnych wstrząsów asymetrycznych, ustanowienie ESM wraz
z wprowadzeniem programu OMT istotnie ograniczyło ryzyko, że wstrząsy takie będą skutkowały tym, iż
kryzysy płynności dotykające poszczególne kraje strefy euro będą przeradzać się w kryzysy wypłacalności,
zagrażając integralności strefy euro. Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów podziału ryzyka (np.
centralnych zasobów fiskalnych) mogłoby pomóc w stabilizacji wahań koniunktury w poszczególnych
krajach członkowskich, a także – w przypadku umożliwienia instytucji zarządzającej centralnym mechanizmem zdolności fiskalnej (fiscal capacity) zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowych deficytów –
w strefie euro jako całości. Sprzyjałoby to także bardziej efektywnemu kształtowaniu polityk makroekonomicznych w regionie, wzmacniałoby wiarygodność strefy euro oraz ograniczałoby ryzyko niestabilności
politycznej wynikające z trwałej dywergencji dochodów pomiędzy krajami strefy euro. Jednak potrzeba
wprowadzenia fiscal capacity może zostać ograniczona przez działania usprawniające alternatywne mechanizmy dostosowań do wstrząsów makroekonomicznych (ustanowienie unii bankowej o odpowiedniej konstrukcji, wzmocnienie krajowych ram dla polityki budżetowej, wspieranie transgranicznej własności aktywów udziałowych, ograniczanie sztywności cen i płac, wspieranie mobilności siły roboczej). Działania te
mogą być jednak niewystarczające w przypadku najbardziej zadłużonych krajów członkowskich, charakteryzujących się istotnymi słabościami strukturalnymi, co wiąże się z ryzykiem trwałej dywergencji dochodów pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro i wskazuje na potrzebę wprowadzenia dodatkowych
form wsparcia dla tych krajów (por. Rozdział 2).

1.3.2. Proponowane rozwiązania w zakresie fiscal capacity dla strefy euro
W literaturze są proponowane następujące rozwiązania w zakresie fiscal capacity dla strefy euro (PadoaSchioppa Group 2012, Dullien 2013, Allard et al. 2013, Pisani-Ferry et al. 2013):


budżet centralny,



fundusz na wypadek słabej koniunktury (rainy day fund),



wspólny system zasiłków dla bezrobotnych,



zabezpieczenie fiskalne dla unii bankowej (fiscal backstop).

Rozwiązania te oraz wyzwania związane z ich implementacją omawiane są w dalszej części podrozdziału.
Przed prezentacją poszczególnych rozwiązań warto jednak wskazać na szereg warunków, których spełnienie będzie zwiększać efekt stabilizacyjny poszczególnych rozwiązań i tym samym maksymalizować korzyści z ich wprowadzenia. Z tego punktu widzenia korzystna może być implementacja rozwiązań, które:


w jak największym stopniu będą oparte na działaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury.
Ponieważ opóźnienia decyzyjne i implementacyjne charakterystyczne dla dyskrecjonalnej polityki fiskalnej mogą obniżać jej skuteczność w stabilizowaniu cyklu koniunkturalnego (Cogan et al. 2010),

26

Narodowy Bank Polski

Integracja fiskalna

bardziej pożądane są rozwiązania oparte na działaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury, tj.
tych kategoriach wydatków i dochodów sektora finansów publicznych, które są silnie skorelowane
z wahaniami aktywności gospodarczej (dochody podatkowe, zasiłki dla bezrobotnych).


będą dopuszczać możliwość dyskrecjonalnych działań w sytuacji dużych szoków wspólnych. Mimo
że – jak wskazano wcześniej – rozwiązania oparte na automatycznych stabilizatorach koniunktury byłyby co do zasady preferowane, to w przypadku dużych, wspólnych szoków pożądane byłoby uzupełnienie ich o działania o charakterze dyskrecjonalnym. Tego typu działania mogłyby być bowiem
skutecznym narzędziem stabilizowania gospodarki strefy euro w reakcji na wstrząs prowadzący do
spadku aktywności w całym regionie, w sytuacji, w której możliwość wykorzystania wspólnej polityki
pieniężnej byłaby ograniczona ze względu na niski poziom stóp procentowych (problem zero lower bound) lub też ze względu na silne zróżnicowanie strukturalne gospodarek tworzących strefę euro.
Z tego samego względu preferowane byłyby rozwiązania dopuszczające możliwość przejściowego
wystąpienia deficytu budżetowego w przypadku dużych załamań gospodarczych. W przeciwieństwie
do rozwiązań nakierowanych wyłącznie na łagodzenie skutków szoków asymetrycznych, mogłyby
one zmniejszyć wahania cykliczne w strefie euro jako całości, a nie tylko w jej poszczególnych gospodarkach. Muszą im jednak towarzyszyć mechanizmy zapewniające, że po wyjściu z recesji nastąpi automatyczna spłata zaciągniętego wspólnego zadłużenia.



będą minimalizować przestrzeń do międzyrządowych negocjacji dotyczących uruchomienia transferów. W celu ograniczenia przestrzeni do politycznych konfliktów i nadmiernie długich międzyrządowych negocjacji dotyczących uruchomienia transferów pomiędzy krajami, co mogłoby istotnie
ograniczać skuteczność stabilizacji cyklu koniunkturalnego za pomocą wspólnych zasobów fiskalnych, bardziej korzystne byłyby rozwiązania, w których tego typu transfery miałyby w dużej mierze
charakter automatyczny.



będą oparte na własnych źródłach dochodów lub stałym udziale w krajowych przychodach podatkowych, a nie składkach od krajów członkowskich. Ustanowienie wspólnych zasobów fiskalnych
strefy euro opartych na składkach od krajów członkowskich (o konstrukcji zbliżonej do tej obowiązującej w przypadku budżetu UE) wiąże się z nadmiernym ryzykiem upolitycznienia decyzji dotyczących wielkości tych zasobów oraz – w odniesieniu do wydatków dyskrecjonalnych, które jak wcześniej wskazano mogą pełnić istotną funkcję stabilizacyjną w obliczu dużych szoków wspólnych – sposobu ich wydatkowania. Systemy oparte na własnych źródłach dochodów, np. wrażliwych na wahania koniunktury źródłach podatkowych, albo z góry zdefiniowanym udziale w krajowych przychodach podatkowych miałyby większe walory stabilizacyjne, gdyż pozwalałby na automatyczne dostosowanie się wielkości środków trafiających do wspólnego systemu do aktualnej sytuacji gospodarczej.



zostaną wprowadzone poprzez odpowiednie dostosowania Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z analizą służb prawnych Parlamentu Europejskiego istnieje możliwość
ustanowienia fiscal capacity dla krajów strefy euro bez zmian traktatowych. Fiscal capacity mogłoby być
ustanowione w ramach budżetu UE lub poza budżetem UE na podstawie art. 352 TFUE lub traktatu
międzyrządowego. Instytucją zarządzającą fiscal capacity mogłaby być w takim przypadku Komisja
Europejska lub jakaś specjalnie ustanowiona do tego celu agencja. W przypadku ustanowienia fiscal
capacity zarządzanego przez instytucję z odrębną osobowością prawną, zasada jedności i kompletności
budżetu UE (Art. 310 (1) TFUE) wymagałaby jednak tego, by Parlament Europejski otrzymał
w stosunku do fiscal capacity uprawnienia związane z nadzorem budżetowym, analogiczne do tych,
którymi dysponuje obecnie w przypadku budżetu UE. Ponadto fiscal capacity mogłoby zostać ustanowione poza budżetem UE pod warunkiem jednak, że funkcje, które byłyby przezeń realizowane, nie
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mogłyby być realizowane przez UE w ramach jej kompetencji. Kryterium to może być istotnie ograniczające w przypadku szczegółowego projektowania fiscal capacity, biorąc pod uwagę, że UE posiada
dzielone kompetencje z krajami członkowskimi w zakresie spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej. Szerzej, płatności realizowane przez fiscal capacity musiałyby być niezbędne dla realizacji celów ustanowionych w TFUE, pod warunkiem że TFUE nie ustanawia jakichś specjalnych kompetencji lub nie wyłącza kompetencji UE w danym zakresie (Art. 352 TFUE). W ocenie służb prawnych
Parlamentu, wspomniany wcześniej artykuł nie dopuszcza na przykład możliwości ustanowienia
wspólnego systemu zasiłków dla bezrobotnych. Zmiana Traktatu byłaby wymagana także
w przypadku, gdyby fiscal capacity miałoby być oparte na własnych źródłach przychodów podatkowych (w przeciwieństwie do składek od krajów członkowskich lub udziałów w krajowych przychodach podatkowych). Istnieją również wątpliwości co do tego, czy bieżące rozwiązania traktatowe dopuszczałyby możliwość zaciągania zobowiązań przez instytucję zarządzającą fiscal capacity. Zmiany
Traktatu wymagałoby także wprowadzenie rozwiązań, w przypadku których transfery pomiędzy krajami miałyby mieć charakter automatyczny, chyba że byłyby one niezbędne dla zagwarantowania stabilności finansowej strefy euro jako całości, a udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej podlegałoby rygorystycznym warunkom (strict conditionality, Art. 125 i Art. 136 TFUE (3)). Choć z art. 125
TFUE (zawierającym tzw. klauzulę no bailout) byłyby zgodne rozwiązania, w przypadku których decyzje instytucji zarządzającej fiscal capacity dotyczące wydatków (zarówno odnośnie do tego, na jakie
cele miałyby być przeznaczane, jak i tego, na jakiej zasadzie miałyby być uruchamiane) miałyby charakter dyskrecjonalny, istnieją także wątpliwości, czy obecna struktura organizacyjna UE gwarantuje
odpowiednio wysoki stopień demokratycznej kontroli i rozliczalności takiej instytucji (democratic control and accountability). Jest to szczególnie ważne, jeżeli instytucja ta miałaby możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu krajów członkowskich strefy euro, co – jak wcześniej wskazano – zwiększyłoby
efekt stabilizacyjny możliwy do osiągnięcia poprzez wprowadzenie fiscal capacity. Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że spełnienie postulatów w zakresie konstrukcji fiscal capacity
dla strefy euro, które gwarantowałyby jego wysokie zdolności stabilizacyjne oraz odpowiednio wysoki stopień demokratycznej kontroli i rozliczalności instytucji nim zarządzającej, wymaga zmiany
TFUE.
Budżet centralny. W dyskusjach dotyczących budżetu centralnego dla strefy euro wskazuje się, że mógłby
być on finansowany ze składek państw członkowskich (uzależnionych np. od wielkości PKB). Alternatywnym rozwiązaniem byłoby powiązanie dochodów budżetu strefy euro z konkretnymi instrumentami podatkowymi. Jak wskazują Pisani-Ferry et al. (2013) oraz Allard et al. (2013), do dóbr publicznych, które
mogłyby być finansowane z takiego budżetu, zaliczyć można wydatki na infrastrukturę publiczną oraz
systemy zabezpieczenia społecznego32. Ustanowienie takiego instrumentu wymagałoby dalszej harmonizacji polityki podatkowej oraz przynajmniej ograniczonej harmonizacji polityki wydatkowej i systemów zabezpieczenia społecznego. Zaletą ustanowienia budżetu centralnego byłoby to, że pozwalałby on na podział (ex ante) ryzyka makroekonomicznego pomiędzy krajami strefy euro. Uwspólnotowienie ryzyka zapewniane byłoby zarówno przez stronę dochodową (dzięki działaniu automatycznych stabilizatorów
składka kraju doświadczającego negatywnego szoku byłaby mniejsza), jak i wydatkową (kraj doświadczający negatywnych wstrząsów miałby dostęp do niezmienionego poziomu dóbr publicznych finansowanych
W odniesieniu do wydatków na obronę czy administrację publiczną, które w federacjach fiskalnych są domeną budżetu
federalnego, trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla ich finansowania z budżetu strefy euro, a nie z budżetu całej Unii Europejskiej.
32
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z budżetu centralnego; mógłby otrzymywać także dyskrecjonalne transfery z budżetu centralnego). Podkreśla się również, że utworzenie budżetu strefy euro i wyposażenie instytucji nim zarządzającej
w możliwość zaciągania zobowiązań na rynkach finansowych mogłoby poprawić reakcję polityki fiskalnej
w strefie euro na szoki wspólne w porównaniu z sytuacją, w której możliwość realizacji funkcji stabilizacyjnej przez poszczególne kraje może być ograniczana przez utrudnienia w dostępie do finansowania rynkowego lub reguły fiskalne (Cottarelli 2012).
Ramka 6. Redystrybucja dochodów a stabilność federacji fiskalnych
Poza funkcją związaną ze stabilizacją koniunktury w reakcji na asymetryczne bądź wspólne szoki makroekonomiczne, ważną rolą centralnych mechanizmów fiskalnych w federacjach fiskalnych jest redystrybucja dochodów pomiędzy regionami. Trwałe transfery redystrybucyjne mają na celu m.in. zmniejszenie ryzyka niestabilności politycznej, do której doprowadzić by mogło trwałe pogłębienie się zróżnicowania dochodów i poziomów życia pomiędzy regionami federacji. Wpływ trwałych transferów fiskalnych na stabilność federacji jest jednak niejednoznaczny. Z jednej strony, zapobiegając pogłębianiu się
zróżnicowania poziomów życia, redystrybucyjne transfery fiskalne mogą znacząco zmniejszyć ryzyko
rozpadu lub secesji unii. Z drugiej strony jednak, nadmierne transfery, zbyt silnie ograniczające nierówności mogą być również motywacją secesji regionów będących płatnikami netto (Le Breton et al. 2001).
Skala ewentualnej redystrybucji dokonywanej za pośrednictwem budżetu centralnego powinna zatem
odzwierciedlać preferencje regionów, co przy silnym zróżnicowaniu takich preferencji może być trudne
do osiągnięcia.
W tym kontekście warto zauważyć, że redystrybucja dochodów pomiędzy krajami członkowskimi strefy
euro jest znacząco niższa niż pomiędzy stanami USA (Darvas 2010)33. Redystrybucja dochodów pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro jest obecnie dokonywana jedynie w ograniczonym stopniu, za
pośrednictwem budżetu UE. Ze względu na niewielki rozmiar budżetu UE (1,12% PNB Unii w 2012 r.)
możliwość redystrybucji dochodów pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro za jego pośrednictwem jest stosunkowo niewielka w porównaniu ze skalą redystrybucji, jaka ma miejsce pomiędzy regionami w federacjach fiskalnych. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych wpływy do budżetu centralnego z poszczególnych stanów stanowią od 10 do 20% ich PKB, natomiast środki federalne przekazywane
do budżetów stanowych wynoszą odpowiednio od 9 do 31% ich PKB, podczas gdy w Unii Europejskiej
większość krajów członkowskich wpłaca do budżetu UE od 0,8 do 0,9% ich PKB, otrzymując środki unijne w wysokości od 0,5 do 3,5% ich PKB.
Wprowadzenie budżetu centralnego wiąże się jednak z następującymi wyzwaniami:


Ustanowienie budżetu centralnego wymagałoby ustanowienia unii politycznej pomiędzy krajami strefy euro.



W celu efektywnego stabilizowania cyklu koniunkturalnego strefy euro jako całości instytucja zarządzająca tym budżetem powinna być uprawniona do zaciągania zobowiązań na rynkach finansowych,
co wymagałoby wprowadzenia rozwiązań zapobiegających nadmiernemu zadłużeniu, w tym ustanowienia skutecznej demokratycznej kontroli nad tą instytucją.

Warto jednak zauważyć, że federalny system transferów i podatków pełni nie tylko funkcję redystrybucyjną, ale także funkcję
ubezpieczeniową. Szacunki dotyczące skali redystrybucji zapewnianej przez ten system wskazują, że redystrybucja dochodów
pomiędzy biednymi a bogatymi regionami odpowiada za wygładzenie około 20% wstrząsu dotykającego dochodów/produkcji
w danym stanie. W praktyce jednak, jak wskazuje MFW (2012), odróżnienie transferów netto pełniących funkcję ubezpieczeniową od tych pełniących funkcję redystrybucyjną może być trudne.
33
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W przypadku, gdyby istotna część wydatków budżetowych miała mieć charakter dyskrecjonalny,
ważnym wyzwaniem będzie zapewnienie silnej legitymizacji dla instytucji zarządzającej budżetem
strefy euro oraz wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych gwarantujących efektywność polityki
wydatkowej34.



Silne zróżnicowanie poziomu wydatków sektora publicznego pomiędzy krajami strefy euro wskazuje
na znacząco odmienne preferencje obywateli tych krajów co do poziomu i jakości usług dostarczanych
przez państwo. To zróżnicowanie preferencji może sprawić, że osiągnięcie niezbędnego kompromisu
dotyczącego tego, jakie dobra publiczne miałyby być finansowane z budżetu centralnego, a także sposobu ich produkcji i finansowania, będzie bardzo skomplikowane.



W przypadku tego rozwiązania niezbędne jest przeniesienie części uprawnień w zakresie nakładania
podatków i wydatków publicznych na szczebel centralny, oznaczające jednocześnie istotne ograniczenie obecnego zakresu suwerenności fiskalnej krajów członkowskich. Rozwiązanie to wymaga także
silniejszych zabezpieczeń przed pokusą nadużycia niż pozostałe rozważane opcje budżetu centralnego.



Rozwiązanie to – w znacznie większym stopniu niż pozostałe rozważane poniżej opcje integracji fiskalnej – łączy się także z ryzykiem, że będzie prowadziło do trwałych transferów pomiędzy krajami
strefy euro. Wpływ takich transferów na integralność unii fiskalnych jest niejednoznaczny (ramka 6).

Mechanizm wsparcia finansowego dla krajów doświadczających negatywnych idiosynkratycznych
wstrząsów (rainy day fund35). W ramach tego rozwiązania proponowane jest utworzenie funduszu na
szczeblu centralnym, zasilanego składkami od krajów członkowskich, wnoszonymi w okresie dobrej koniunktury gospodarczej. Środki te byłyby uruchamiane w celu udzielenia wsparcia systemom finansów
publicznych w krajach doświadczających negatywnych wstrząsów. Pisani-Ferry et al. (2013) proponują, by
ten system oparty był na ocenie pozycji cyklicznej (luki popytowej) krajów członkowskich. Podobnie, Von
Hagen i Wyplosz (2008) proponują, by wpłaty do i wypłaty z funduszu stanowiły różnicę między określonym udziałem w przychodach podatkowych36 a wielkością tego udziału, skorygowaną o wpływ wahań
cyklicznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest uzależnienie transferów z/do tego systemu od odchyleń
tempa wzrostu gospodarczego od średniej dla strefy euro (Padoa-Schioppa Group 2012), przy czym jego
efektywność może być w praktyce niska ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro, przekładające się na zróżnicowane przeciętne tempo wzrostu
PKB. Pojawiają się również propozycje uzależnienia transferów od odchyleń rentowności 37 obligacji krajów
członkowskich od średniej dla strefy euro (Wolff 2012) oraz od zmian poziomów bezrobocia (Dullien 2013).
Furceri i Zdzienicka (2013) szacują, że składki na poziomie od 1,5-2,5% PKB38 byłyby wystarczające dla
wygładzenia około 80% wstrząsów wpływających na poziom dochodów w poszczególnych krajach członkowskich. Tym samym skala rainy day fund byłaby umiarkowana w relacji do całości dochoJak pokazali Rodden i Wibbels (2010) analizując siedem federacji fiskalnych, dyskrecjonalne transfery od rządów centralnych
do rządów regionalnych charakteryzują się najczęściej procyklicznością lub acyklicznością. Tym samym, wbrew założeniom,
transfery te nie łagodzą dostosowań do wstrząsów asynchronicznych.
35 Tego typu fundusze funkcjonują w części stanów w Stanach Zjednoczonych. Mają one jednak charakter subfederalny, a nie
federalny, tj. umożliwiają międzyokresowe wygładzanie dochodów danego stanu, ale nie transfery pomiędzy stanami. Rainy
day funds pełnią istotną rolę w wielu stanach, biorąc pod uwagę to, że obowiązujące w nich reguły zrównoważonego budżetu
ograniczają możliwość prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej.
36 Autorzy argumentują, że powinny być to wpływy z podatku VAT, gdyż są one silniej związane ze wstrząsami popytowymi
niż wpływy z podatków dochodowych oraz szybciej reagują na wahania cykliczne w gospodarce.
37 Transfery miałyby być uruchamiane tylko wówczas, gdy odchylenia te zostaną uznane za nadmierne.
38 Warto zauważyć, że środki z ESM i EFSF stanowią łącznie około 7,5% PNB strefy euro.
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dów/przychodów budżetowych w strefie euro. Rozwiązanie to nie wymagałoby więc tak silnego ograniczenia suwerenności fiskalnej państw członkowskich i pogłębienia integracji politycznej jak budżet strefy
euro.
Tabela 2. Ocena propozycji dotyczących ustanowienia centralnych zasobów fiskalnych w strefie euro

Cechy propozycji

Budżet centralny

Rainy day fund

Łatwość implementacji

Niska

Możliwość stabilizacji
cyklu koniunkturalnego
strefy euro

Wysoka

Średnia
Średnia, jeżeli
instytucja zarządzająca budżetem
będzie mogła
zaciągać zobowiązania

Wspólny system
zasiłków dla
krótkookresowych bezrobotnych
Średnia
Średnia, jeżeli
instytucja zarządzająca budżetem
będzie mogła
zaciągać zobowiązania

Wysoka

Wysoka

Średnia

Brak, z wyjątkiem
dużych kryzysów
bankowych

Niska

Niska

Wysoka

Wysoka

Możliwość
amortyzowania szoków
idiosynkratycznych
Przejrzystość systemu
transferów
Ryzyko znaczących transferów redystrybucyjnych

Wysokie

Niskie

Niskie

Ryzyko polityzacji
wydatków

Średnie/Wysokie
(w zależności od
skali wydatków
dyskrecjonalnych)

Średnie

Niskie

Ryzyko pokusy
nadużycia

Wysokie

Średnie

Średnie

Zabezpieczenie
fiskalne dla unii
bankowej
Średnia

Brak

Wysokie
w przypadku
dużych kryzysów
bankowych
Wysokie
w przypadku
dużych kryzysów
bankowych
Średnie

Źródło: opracowanie własne.

Wprowadzenie rainy day fund wiąże się z następującymi wyzwaniami:


Podstawowym problemem w przypadku tego rozwiązania jest odpowiednie zdefiniowanie sytuacji,
w jakich następowałoby uruchomienie środków z tego funduszu. Rozwiązanie to powinno być skonstruowane tak, by transfery miały charakter automatyczny i nie były przedmiotem negocjacji politycznych, tak jak ma to miejsce w przypadku istniejących mechanizmów finansowania kryzysowego
(ESM).



System taki nie powinien osłabiać bodźców krajów członkowskich do prowadzenia odpowiedzialnej
polityki gospodarczej. Tym samym wskazuje się, że wypłata środków z funduszu powinna następować wyłącznie w przypadku odpowiednio silnych wstrząsów, które miałyby charakter egzogeniczny
i których źródłem nie byłyby błędy w polityce gospodarczej. W praktyce identyfikacja takich wstrząsów jest jednak złożona i trudna do przeprowadzenia w czasie rzeczywistym (por. wyzwania związane z szacowaniem luki popytowej). System ten byłby więc zapewne mało przejrzysty, co mogłoby negatywnie wpływać na jego legitymizację.



Dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu wprowadzenia rainy day fund na prawdopodobieństwo wystąpienia pokusy nadużycia oznacza, że rozwiązanie to powinno gwarantować, iż pozycja
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netto (tj. różnica skumulowanych wpłat do i wypłat z funduszu) poszczególnych krajów względem
budżetu centralnego pozostała zbliżona do neutralnej w cyklu koniunkturalnym39. W sytuacji, w której
system taki miałby prowadzić do trwałych transferów do niektórych krajów członkowskich, inne kraje
mogłyby podejmować działania ograniczające wpłaty do funduszu.
System ubezpieczenia przed bezrobociem. Kolejna z proponowanych opcji zakłada utworzenie na szczeblu strefy euro systemu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. W przypadku tego rozwiązania mechanizm
stabilizowania aktywności gospodarczej w poszczególnych krajach członkowskich strefy euro byłby analogiczny do tego, jaki działa przy rainy day fund. Z tym że wypłaty z funduszu nie byłyby zależne od zmiennej nieobserwowalnej, jaką jest luka popytowa, a od zmian poziomu bezrobocia, które są silnie związane
z wahaniami cyklicznymi. W okresie spowolnienia gospodarczego kraj notujący wzrost bezrobocia stawałby się beneficjentem netto funduszu, co prowadziłoby do amortyzowania wahań luki popytowej. Proponuje się, by system ten finansowany był poprzez przeniesienie części składki na ubezpieczenia społeczne na
szczebel strefy euro. Jednocześnie, biorąc pod uwagę to, że kraje członkowskie strefy euro charakteryzują
się różnym poziomem bezrobocia długookresowego, proponuje się, by wspólnym systemem objęte były
wyłącznie zasiłki dla osób krótkotrwale bezrobotnych (długość okresu pobierania zasiłków miałaby być
ograniczona do 1 roku). W ten sposób ograniczone zostałoby ryzyko wystąpienia dużych skutków redystrybucyjnych oraz ryzyko, że utworzenie wspólnego systemu ubezpieczeń od bezrobocia będzie osłabiać
bodźce do reform rynku pracy w krajach o wysokim poziomie bezrobocia. W porównaniu z omawianymi
wcześniej opcjami budżetu centralnego, zaletą tego rozwiązania byłby automatyzm i brak polityzacji decyzji dotyczących wydatków. Ponadto ustanowienie wspólnego systemu ubezpieczeń od bezrobocia wymagałoby pewnej harmonizacji instytucji rynku pracy, aby zminimalizować ryzyko, że kraje z bardziej efektywnymi instytucjami rynku pracy będą trwale finansować wypłaty zasiłków w krajach z gorszymi instytucjami. Harmonizację tę można uznać za pożądaną, biorąc pod uwagę to, że zróżnicowanie instytucji rynku pracy pomiędzy krajami strefy euro stanowi źródło asymetrycznej reakcji tych gospodarek na wspólne
szoki.
Wprowadzenie wspólnego systemu ubezpieczeń od bezrobocia wiąże się z następującymi wyzwaniami:


Poziom bezrobocia reaguje z opóźnieniem na wahania aktywności gospodarczej, co powoduje, że skala stabilizacji tych wahań zapewniana przez wspólny system ubezpieczeń od bezrobocia teoretycznie
może być mniejsza w porównaniu z transferami dyskrecjonalnymi i tymi opartymi na miarach pozycji
cyklicznej. Warto jednak zwrócić uwagę, że z doświadczeń innych federacji wynika, iż w praktyce
transfery związane z systemem przeciwdziałania bezrobociu reagują szybciej na wahania aktywności
gospodarczej niż inne mechanizmy transferowe (Engler, Voigts 2013).



System zasiłków dla bezrobotnych nie obejmuje tzw. elastycznych form zatrudnienia, które rozpowszechniły się w wielu krajach członkowskich strefy euro i które znacznie silniej reagują na szoki
asymetryczne niż tradycyjne formy zatrudnienia. Zwiększenie skali stabilizacji zapewnianej przez
wspólny system zasiłków dla bezrobotnych wymagałoby objęcia tym systemem niestandardowych
form zatrudnienia (Von Hagen, Wyplosz 2013) i harmonizacji rozwiązań instytucjonalnych w tym zakresie.

Taka neutralność byłaby na przykład osiągnięta, gdyby rozkład szoków asymetrycznych pomiędzy krajami członkowskimi
strefy euro był losowy. Ze względu na ich duże zróżnicowanie strukturalne i instytucjonalne trudno oczekiwać, by tak rzeczywiście było.
39

32

Narodowy Bank Polski

Integracja fiskalna

Zabezpieczenie fiskalne dla unii bankowej. Jak wskazano wcześniej, do wstrząsów, w przypadku których
istnieje szczególna potrzeba wprowadzenia mechanizmu fiskalnego podziału ryzyka w strefie euro, należą
te generowane przez funkcjonowanie sektora bankowego. Sektor bankowy w wielu krajach członkowskich
jest bardzo duży w relacji do ich PKB (por. rozdział 3). Potencjalne skutki szoków generowanych przez ten
sektor mogą być więc na tyle poważne, że – po pierwsze – łagodzenie ich wyłącznie z wykorzystaniem
narzędzi krajowej polityki fiskalnej (nawet po uwzględnieniu możliwości obciążenia częścią kosztów wierzycieli banków – tzw. instrument bail-in) może być niemożliwe (por. doświadczenia Irlandii i Hiszpanii
w trakcie kryzysu). Po drugie, mogą one zagrozić stabilności całego regionu również ze względu na silne
powiązania pomiędzy systemami bankowymi krajów członkowskich strefy euro oraz pozostałymi krajami
UE. Stąd wskazuje się, że unia bankowa powinna być uzupełniona o odpowiednie zabezpieczenie fiskalne
(backstop; por. Rozdział 3). Tego typu zabezpieczeniem mogłyby być wszystkie rozwiązania ustanawiające
centralne zasoby fiskalne w strefie euro (w tym te omawiane powyżej), oparte na wiarygodnych uprawnieniach zarządzającej nimi instytucji do nakładania podatków, emisji obligacji lub egzekwowania kontrybucji
z budżetów poszczególnych krajów członkowskich. Pisani-Ferry i Wolff (2012) proponują, by na szczeblu
centralnym strefy euro powołać instytucję, której przyznano by ograniczoną i warunkową możliwość nakładania podatków. Zasoby pozyskane w ten sposób miałyby służyć finansowaniu procesu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji banków w przypadku, gdyby środki przeznaczone na ten cel z innych źródeł
okazały się niewystraczające, co może mieć miejsce w przypadku kryzysów systemowych. Warto jednocześnie zauważyć, że backstop dla unii bankowej miałby przede wszystkim gwarantować jej wiarygodność,
ponieważ proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków objętych wspólnym nadzorem
miałby być – tak jak przewiduje to rozporządzenie dotyczące Single Resolution Mechanism – finansowany
w pierwszej kolejności ze składek sektora bankowego akumulowanych w odrębnym funduszu (Single Resolution Fund, SRF), a w przypadku, gdyby środki te okazały się niewystarczające – wykorzystywane byłyby
krajowe środki publiczne (tj. z budżetów narodowych), a następnie środki z ESM (por. rozdział 1.2.).
Wprowadzenie wspólnego zabezpieczenia fiskalnego dla unii bankowej wiąże się z następującymi wyzwaniami:


Podobnie jak w przypadku instytucji zarządzającej budżetem centralnym strefy euro, istotnym wyzwaniem byłoby zapewnienie odpowiedniej legitymizacji dla instytucji uprawnionej do nakładania
podatków, mających sfinansować proces restrukturyzacji i likwidacji banków, oraz ustanowienie demokratycznej kontroli nad jej działaniami.



Biorąc pod uwagę, że koszty kryzysów systemowych mogą być znaczące oraz to, że w przypadku dużych kryzysów bankowych istnieje ryzyko znaczących transferów fiskalnych pomiędzy krajami członkowskimi, istotnym wyzwaniem byłoby zaprojektowanie rozwiązań instytucjonalnych, ograniczających ryzyko polityzacji wydatków na restrukturyzację i likwidację banków, które miałyby być finansowane ze wspólnych zasobów fiskalnych.

Podsumowując powyższe rozważania, można wskazać, że poszczególne pojawiające się w literaturze propozycje różnią się pomiędzy sobą pod względem potencjalnej skuteczności jako narzędzia wygładzania
wahań cyklicznych w krajach strefy euro. Największe możliwości stabilizacyjne – zarówno w odniesieniu
do wstrząsów asynchronicznych, jak i tych dotykających całej strefy euro – możliwe są do osiągnięcia
w przypadku wdrożenia budżetu centralnego strefy euro. To rozwiązanie wymaga jednak głębokich zmian
politycznych, prawnych i instytucjonalnych w strefie euro. Spośród pozostałych rozwiązań, rozwiązaniem
o potencjalnie wysokiej możliwości stabilizacji cyklu koniunkturalnego dzięki oparciu na automatycznych
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stabilizatorach koniunktury, a jednocześnie stosunkowo przejrzystym, wydaje się wspólny system zasiłków
dla

bezrobotnych.

Nawet

to

rozwiązanie

wymaga

jednak

daleko

idących

zmian

prawnych

i instytucjonalnych w strefie euro i jej krajach członkowskich.

1.3.3. Proponowane
w strefie euro

rozwiązania

w zakresie

uwspólnotowienia

zadłużenia

Nawet w przypadku zachowania obecnego stopnia zdecentralizowania decyzji w zakresie polityki
fiskalnej i innych obszarów polityki gospodarczej, możliwe jest wprowadzenie rozwiązań fiskalnych
pozwalających na zwiększenie stopnia uwspólnotowienia ryzyka makroekonomicznego, np. poprzez
uwspólnotowienie zadłużenia krajów strefy euro. Proponowane w debacie dotyczącej przyszłości strefy
euro rozwiązania w zakresie uwspólnotowienia zadłużenia nie przewidują powstania centralnej władzy
fiskalnej, która przejęłaby (w całości lub części) zadłużenie krajów i byłaby wyposażona we własne źródła
dochodów umożliwiające obsługę tego zadłużenia.
Uwspólnotowienie zadłużenia państw członkowskich mogłoby przynieść następujące korzyści:


powstanie na rynku finansowym nowej klasy bezpiecznych, płynnych aktywów, mniej podatnych na
zmiany sentymentu rynkowego niż obligacje poszczególnych krajów;



ograniczenie zależności (sprzężenia zwrotnego) pomiędzy sytuacją sektora bankowego w danym kraju a sytuacją jego sektora finansów publicznych, np. poprzez umożliwienie bankom inwestowania
w euroobligacje, których rating i wartość byłyby uzależnione od sytuacji fiskalnej całej strefy euro,
a nie pojedynczego kraju;



lepsze funkcjonowanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej;



ograniczenie fragmentacji rynków finansowych;



dyscyplinowanie polityki fiskalnej, pod warunkiem odpowiednio skonstruowanego systemu bodźców;



spadek średniego oprocentowania zadłużenia w przypadku krajów peryferyjnych strefy euro
(w niektórych wariantach).

Proponowane rozwiązania w zakresie uwspólnotowienia zadłużenia w strefie euro zakładają przejęcie
przez poszczególne kraje odpowiedzialności za zobowiązania pozostałych krajów regionu. Odpowiedzialność ta może mieć charakter indywidualny (nie solidarny) lub solidarny. W tym pierwszym przypadku udzielające gwarancji państwo członkowskie byłoby odpowiedzialne za swoją część zobowiązań
z tytułu wspólnych obligacji według określonego klucza udziałowego. Przy odpowiedzialności solidarnej
każde udzielające gwarancji państwo członkowskie byłoby odpowiedzialne nie tylko za swoją część zobowiązań z tytułu emisji wspólnych obligacji, ale także za część zobowiązań każdego innego państwa członkowskiego, które swoich zobowiązań nie wykonuje (KE 2011). W obu przypadkach, a zwłaszcza przy odpowiedzialności solidarnej, pojawia się problem pokusy nadużycia – państwo zaciągające nadmierne zobowiązania mogłoby liczyć na to, że obciążą one pozostałych członków strefy euro.
Ze względu na pokusę nadużycia preferowane są rozwiązania zakładające ograniczone uwspólnotowienie zadłużenia. Problem pokusy nadużycia można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest daleko posunięta integracja gospodarcza, polityczna i finansowa, zapewniająca strefie euro kontrolę nad polityką budżetową jej poszczególnych członków. W takiej sytuacji możliwe byłoby objęcie wspólnymi gwaran-
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cjami całego zadłużenia wszystkich członków strefy euro. W ocenie KE (2011) takie rozwiązanie pozwoliłoby na maksymalizację korzyści z uwspólnotowienia zadłużenia. Ze względu jednak na skalę zmian politycznych i prawnych (zmiana traktatów UE) związanych z niezbędnym pogłębieniem integracji, jego przyjęcie, przynajmniej w krótkiej perspektywie, jest mało realne. Drugim rozwiązaniem jest postulowane przez
wielu ekonomistów uwspólnotowienie długu w ograniczonym zakresie, w którym jedynie część zadłużenia poszczególnych krajów będzie uwspólnotowiona, zaś reszta zobowiązań utrzyma charakter krajowy.
Zakłada się przy tym, że wspólne obligacje będą uprzywilejowane względem zadłużenia krajowego.
W takiej sytuacji ryzyko, że dany kraj nie będzie w stanie spłacić przypadającej na niego części wspólnych
obligacji, co pociągałoby za sobą obciążenie pozostałych członków unii, jest niewielkie.
Pierwsza propozycja częściowego uwspólnotowienia długu w strefie euro zakłada objęcie nim długu
poniżej 60% PKB. Pierwsza propozycja ograniczonego uwspólnotowienia zadłużenia państw strefy euro
została przedstawiona przez ekonomistów Instytutu Bruegel w maju 2010 r. (Delpla, von Weizsäcker, 2010).
Zakładała ona uwspólnotowienie zadłużenia do poziomu 60% PKB każdego kraju (tzw. niebieskie obligacje), podczas gdy zadłużenie powyżej tego poziomu byłoby emitowane przez poszczególne kraje na własny
rachunek (tzw. czerwone obligacje). Kluczowym zagadnieniem do rozstrzygnięcia przy takim rozwiązaniu
jest model przejścia ze stanu obecnego do docelowego i zamiany wyemitowanych w przeszłości obligacji
na „niebieskie” i „czerwone”. W krajach peryferyjnych strefy euro, których dług obecnie przekracza 100%
PKB, udział obligacji „czerwonych” byłby znaczący. Zobowiązania te prawdopodobnie zostałyby wycenione przez rynek jako bardziej ryzykowne od obecnie funkcjonujących obligacji, ze względu na istnienie alternatywy w postaci „niebieskich” obligacji oraz ich uprzywilejowany charakter. W konsekwencji, istnieje
obawa, że koszty obsługi długu w tych krajach nie spadłyby oraz nie poprawiłaby się jakość portfeli obligacji w posiadaniu banków w tych krajach. Tym samym oczekiwane korzyści z uwspólnotowienia zadłużenia
zmaterializowałyby się tylko w niewielkim stopniu.
W październiku 2011 r. nieformalna grupa ekonomistów Euro-nomics zaproponowała wykorzystanie
inżynierii finansowej do stworzenia bezpiecznych instrumentów dłużnych opartych na obligacjach
rządowych. Propozycja ta przewiduje powołanie Europejskiej Agencji Długu Publicznego (European Debt
Agency, EDA), która emitowałaby dwa rodzaje papierów dłużnych – uprzywilejowane, bezpieczne obligacje (Euro-Safe-Bonds, ESBies) oraz papiery podporządkowane. Jedne i drugie byłyby zabezpieczone obligacjami rządowymi nabywanymi przez EDA, przy czym w przypadku gdyby obligacje te okazały się niewypłacalne, straty najpierw ponieśliby posiadacze papierów podporządkowanych. W ten sposób, przy odpowiednich proporcjach obydwu typów papierów emitowanych przez EDA, ESBies byłyby bardzo bezpiecznym instrumentem, w który mogłyby zainwestować banki, co przyniosłoby wspomniane powyżej korzyści
z punktu widzenia stabilności finansowej. Wielkość emisji dokonywanych przez EDA, a tym samym skala
zakupów obligacji rządowych dokonywanych przez Agencję, byłaby ograniczona np. do 60% PKB, a zatem
równolegle część obligacji rządowych byłaby nadal przedmiotem obrotu rynkowego. Niemniej jednak,
biorąc pod uwagę zakładany udział EDA w rynku, wpływ Agencji na ceny i rentowności obligacji byłby
znaczący, przez co działania Agencji mogłyby podlegać wpływom politycznym.
W listopadzie 2011 r. niemiecka Rada Ekspertów Ekonomicznych zaproponowała tzw. pakt na rzecz
oddłużenia (Schuldentilgungspakt), polegający na uwspólnotowieniu zadłużenia państw strefy euro
przekraczającego 60% PKB. Propozycja ta zakłada także, iż zobowiązania te, mające charakter uprzywilejowany wobec pozostałej części długu, zostałyby spłacone w ciągu 25 lat. Oznaczałoby to stworzenie bezpiecznych euroobligacji tylko na ten okres przejściowy, a nie na stałe. Zaletą tej propozycji jest zabezpieczenie finansowania potrzeb pożyczkowych na najbliższe lata, w szczególności dla krajów peryferyjnych.
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Wadą jest natomiast przejściowy charakter i niewielki efekt dyscyplinujący takiego finansowania. Kraje
uczestniczące w tym mechanizmie finansowałyby swoje potrzeby pożyczkowe za pomocą wspólnych obligacji jedynie przez kilka lat. Po osiągnięciu wyznaczonego na początku limitu wspólnych obligacji emitowałyby dług krajowy na takich samych zasadach, jak ma to miejsce obecnie.
Czwartą wartą odnotowania propozycją uwspólnotowienia zadłużenia są tzw. eurobony (Hellwig, Philippon 2011). Jest to wariant propozycji „niebieskich” i „czerwonych” obligacji, ale zakładający, że uwspólnotowione zadłużenie będzie miało charakter wyłącznie krótkoterminowy oraz że jego wielkość wyniesie
do 10% PKB. Jak twierdzą autorzy, krótkoterminowy charakter eurobonów ułatwia ich wykorzystanie jako
mechanizmu dyscyplinującego. W przypadku niedotrzymywania zobowiązań dotyczących dyscypliny
fiskalnej, istnieje bowiem możliwość wyłączenia danego kraju z udziału w emisji bonów, która będzie następowała z częstotliwością co najmniej roczną. W praktyce jednak taki mechanizm dyscyplinujący prawdopodobnie zawierałby element uznaniowej oceny (na ile dany kraj dotrzymał nałożonych na niego zobowiązań), przez co podlegałby presji politycznej.
W listopadzie 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła zieloną księgę z propozycjami w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych (KE 2011). Zaprezentowano w niej trzy warianty uwspólnotowienia długu – uwspólnotowienie całego zadłużenia z odpowiedzialnością solidarną, uwspólnotowienie
części zadłużenia z odpowiedzialnością solidarną oraz uwspólnotowienie części zadłużenia, ale
z odpowiedzialnością indywidualną (nie solidarną).
Poważną przeszkodą dla realizacji opisanych propozycji, na którą zwraca uwagę KE (2011), ale także
inne opracowania, mogą okazać się uwarunkowania prawne, zarówno na szczeblu europejskim, jak
i krajowym. Według niektórych opinii prawnych, tzw. klauzula no bailout, zawarta w art. 125 TFUE, wyklucza podejmowanie przez państwa członkowskie solidarnych zobowiązań, choć może temu przeczyć
dwustronna pomoc udzielona Grecji oraz utworzenie EFSF (Claessens et al. 2012). Delpla i von Weizsäcker
(2010) oraz KE (2011) przyznają, że wprowadzenie w życie ich propozycji może wymagać zmiany traktatów, podczas gdy np. autorzy Euro-nomics (2011) wskazują na brak konieczności takich zmian jako jedną
z zalet ich propozycji. W niektórych krajach, np. w Niemczech, barierą dla przyjęcia omawianych rozwiązań mogłaby się okazać ich niezgodność z legislacją krajową, w tym rangi konstytucyjnej.

1.3.4. Wyzwania związane z pogłębieniem integracji fiskalnej w strefie euro
Zwiększenie skali integracji fiskalnej w strefie euro będzie wymagać wzmocnienia mechanizmów dyscyplinowania krajowej polityki fiskalnej oraz dalszej poprawy skuteczności egzekwowania nadzoru
budżetowego w strefie euro. Zwiększenie skali uwspólnotowienia ryzyka makroekonomicznego
z wykorzystaniem instrumentów fiskalnych wiąże się z ryzykiem osłabienia motywacji władz poszczególnych krajów członkowskich do prowadzenia odpowiedzialnej polityki fiskalnej i gospodarczej (Persson,
Tabellini 1996). Stąd wprowadzenie tego typu instrumentów powinno być połączone ze wzmocnieniem
systemu dyscyplinowania krajowej polityki fiskalnej, np. poprzez mechanizmy rynkowe, a także z dalszą
poprawą jakości nadzoru instytucji europejskich nad polityką budżetową krajów strefy euro.
Zakładając, że w przypadku pogłębienia integracji fiskalnej dominującą rolę w dyscyplinowaniu krajowej polityki fiskalnej nadal miałyby odgrywać mechanizmy rynkowe, konieczne będzie przywrócenie
wiarygodności klauzuli no bailout. Doświadczenia innych federacji fiskalnych wskazują na szerokie spek-
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trum możliwych rozwiązań instytucjonalnych, które mogłyby zmniejszyć pokusę nadużycia w sytuacji
pogłębienia integracji fiskalnej strefy euro, obejmujące zarówno systemy oparte przede wszystkim na mechanizmach rynkowych, jak i na silnych uprawnieniach kontrolnych centrum (ramka 7). Nie można jednoznacznie przesądzić, który z tych systemów byłby docelowo najkorzystniejszy dla strefy euro. Warto jednak zwrócić uwagę, że zachowanie obecnego systemu dyscyplinowania polityki fiskalnej, zakładającego
dużą rolę mechanizmów rynkowych i relatywnie słabe uprawnienia kontrolne ze strony centrum, łączyć się
będzie z następującymi wyzwaniami:


wiarygodność klauzuli no bailout, która jest kluczowa dla efektywności funkcjonowania tego systemu
(Bordo et al. 2013), została znacząco osłabiona w następstwie kryzysu zadłużeniowego. Wskazuje się,
że przywrócenie wiarygodności klauzuli no bailout mogłoby nastąpić poprzez stworzenie trwałych
rozwiązań instytucjonalnych dla restrukturyzacji zadłużenia publicznego w krajach członkowskich
strefy euro, które stają się niewypłacalne (di Mauro, Zettelmeyer 2010, Mody 2013, Wyplosz 2013 40).
Jedną z dyskutowanych propozycji wzmocnienia klauzuli no bailout jest zastosowanie warunkowej
zamiany długu publicznego (contingent convertible bonds – cocos). Idea ta zakłada, że wszystkie publiczne zobowiązania średnio- i długoterminowe krajów strefy euro zawierałyby opcję automatycznego wydłużenia zapadalności lub restrukturyzacji długu, z jasno sprecyzowanymi warunkami takiego
zdarzenia zawartymi w prawnej dokumentacji instrumentów dłużnych (Weber at al. 2011, Barkbu et
al. 2011, Broke et al. 2013, Mody 2013). Przykładowo, takim zdarzeniem mogłoby być przekroczenie
ustalonego progu relacji zadłużenia publicznego do PKB. W takiej sytuacji wydłużenie zapadalności
lub restrukturyzacja następowałaby automatycznie, bez konieczności wyrażenia zgody przez właścicieli obligacji i innych instrumentów dłużnych. Brooke et al. (2013) proponują, by wydłużenie zapadalności oznaczało jednoczesną kontynuację płatności kuponowych na dotychczasowych zasadach,
okres wydłużenia zapadalności był powiązany z długością uczestnictwa w programie ratunkowym
UE/MFW dla danego kraju oraz, by taka operacja mogła być przeprowadzona jedynie raz w stosunku
do danej obligacji/instrumentu dłużnego. Wzmocnienie klauzuli no bailout wynikałoby ze wzmocnienia rynkowej dyscypliny wobec emitenta obligacji. Możliwość uruchomienia automatycznej restrukturyzacji długu ograniczyłaby ryzyko, że inwestorzy będą zakładali, iż rządy krajów strefy euro będą
implicite gwarantować zobowiązania pozostałych krajów, co działałoby w kierunku poprawy rynkowej wyceny ryzyka kredytowego emitenta. Znajdowałoby to odzwierciedlenie w poziomie rentowności obligacji krajów strefy euro41. Wprowadzenie tego typu rozwiązań jest jednak mało prawdopodobne ze względu na to, że prawdopodobnie prowadziłyby one do wzrostu przeciętnych kosztów finansowania rządów. Ponadto na przeszkodzie do ich wprowadzenia mogłyby stać względy prawne.



istotne dla efektywności tego systemu będzie również zapewnienie wiarygodności reguł fiskalnych na
poziomie poszczególnych krajów członkowskich. Ważną rolę będzie tu odgrywać jakość implementacji paktu fiskalnego. Można ocenić, że proces budowy wiarygodności zreformowanych reguł fiskalnych w strefie euro w krótkim i średnim okresie będzie prawdopodobnie utrudniany przez problemy
strukturalne i wysoki poziom zadłużenia niektórych krajów.

Wyplosz (2013) argumentuje, że w celu przywrócenia wiarygodności klauzuli no bailout należałoby dodatkowo zrezygnować
z egzekwowania dyscypliny fiskalnej za pomocą Paktu Stabilności i Wzrostu oraz z możliwości wykorzystania środków ESM
dla wsparcia finansowego rządów krajów członkowskich.
41 Dodatkowymi korzyściami są m.in. właściwsze rozłożenie kosztów restrukturyzacji i programów pomocowych, bo w większej skali obejmowałyby sektor prywatny (dotychczasowych właścicieli instrumentów dłużnych). Z obliczeń Brooke et al. (2013)
wynika, że wydłużenie zapadalności obligacji jeszcze przed objęciem Grecji programem UE/MFW obniżyłoby wielkość wsparcia dla Grecji ze strony sektora oficjalnego do 45 mld euro (łączna pomoc dla Grecji z tytułu pożyczek bilateralnych oraz dwóch
programów pomocowych to prawie 250 mld EUR).
40
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Pożądane może być również dalsze zwiększenie stopnia egzekwowalności reguł fiskalnych w strefie
euro przez instytucje europejskie. Można ocenić, że zmniejszenie zagrożeń związanych z pokusą nadużycia w strefie euro będzie raczej wymagało wzmocnienia instrumentów wymuszających implementację reguł fiskalnych niż wprowadzenia dodatkowych reguł fiskalnych. Obecnie liczba ograniczeń nakładanych
przez reguły fiskalne w UE jest wyższa niż w większości federacji fiskalnych. Jednakże system sankcji za
nieprzestrzeganie reguł w UE jest dość łagodny, a działania korekcyjne – relatywnie słabe. Allard et al.
(2013) wskazują, że w przypadku utworzenia budżetu centralnego strefy euro będzie istniała możliwość
uzależnienia transferów z tego budżetu od tego, czy dany kraj przestrzega reguł fiskalnych oraz wdraża
rekomendacje dotyczące polityki gospodarczej. Wśród możliwych rozwiązań, które jednak łączą się ze
znaczącym ograniczeniem suwerenności fiskalnej krajów członkowskich, wskazuje się również na przyznanie instytucjom europejskim uprawnień zakładających możliwość wetowania decyzji władz krajowych
z zakresu polityki fiskalnej.
Kolejne wyzwanie związane z pogłębianiem integracji fiskalnej w strefie euro dotyczy sposobu finansowania centralnych zasobów fiskalnych. Wprowadzenie nowych źródeł dochodów podatkowych dla
sfinansowania centralnych zasobów fiskalnych może negatywnie wpłynąć na potencjalne tempo wzrostu
tych gospodarek strefy euro, w których poziom opodatkowania jest już stosunkowo wysoki.
W szczególności ryzyko to można uznać za istotne w przypadku, w którym ustanowienie fiscal capacity
wiązałoby się ze wzrostem poziomu opodatkowania pracy i kapitału w strefie euro. Zarówno przeciętne,
jak i krańcowe opodatkowanie pracy oraz opodatkowanie zysków przedsiębiorstw w niektórych krajach
strefy euro (m.in. Francja, Niemcy, Włochy) kształtują się bowiem na relatywnie wysokich poziomach na tle
krajów OECD. Z tego punktu widzenia korzystniejsze dla strefy euro wydają się te rozwiązania, które zakładałyby przeniesienie na szczebel europejski części krajowych dochodów podatkowych lub też ustanowienie nowych źródeł podatkowych o potencjalnie mniejszych skutkach zniekształcających niż opodatkowanie pracy i kapitału (np. opodatkowanie konsumpcji).
Ramka 7. Mechanizmy dyscyplinujące w federacjach fiskalnych
Analizując mechanizmy dyscyplinujące politykę fiskalną na szczeblu subfederalnym, obowiązujące w 13
wybranych federacjach fiskalnych42, Eyruad (2012) stwierdza, że najczęściej wykorzystywanym w nich
instrumentem ograniczającym pokusę nadużycia na szczeblu subfederalnym są reguły fiskalne. Dużo
rzadziej wykorzystywane są bezpośrednie środki kontroli, takie jak np. coroczne limity wydatków ustalane przez władze centralne, oraz mechanizmy kooperacyjne, np. negocjacje dotyczące celów fiskalnych.
Wśród reguł fiskalnych stosowanych w analizowanych federacjach najbardziej rozpowszechnione są
reguły zrównoważonego budżetu (wśród nich dominują reguły definiowane przez saldo ogólne budżetu, mniej rozpowszechnione są natomiast reguły oparte na saldzie strukturalnym i tzw. złota reguła43)
oraz reguły dotyczące długu.

Federacje analizowane przez autorów to: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Hiszpania, Indie, Kanada, Meksyk,
Niemcy, RPA, Szwajcaria i Stany Zjednoczone.
43 Zezwala na zaciąganie długu publicznego w celu sfinansowania wydatków majątkowych.
42
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Jak wskazuje analiza Allard et al. (2013) dotycząca praktyk z zakresu dyscyplinowania subfederalnej
polityki fiskalnej oraz egzekwowania przestrzegania reguł fiskalnych w siedmiu federacjach fiskalnych44,
można wyróżnić dwa przeciwstawne typy takich rozwiązań.
Po pierwsze, dyscyplinowanie polityki subfederalnej może opierać się głównie na mechanizmach rynkowych, tj. wycenie wiarygodności kredytowej jednostek subfederalnych przez rynki finansowe. Taki
system obowiązuje na przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ważnymi jego elementami są
wprowadzone oddolnie reguły fiskalne, za pomocą których subfederalne jednostki administracyjne starają się uwiarygodnić swoje zobowiązanie do prowadzenia zdrowej polityki fiskalnej, oraz klauzula no
bailout. Jej wiarygodność jest podtrzymywana przez historyczne przypadki, w których dochodziło do
bankructw rządów subfederalnych przy braku wsparcia ze strony budżetu federalnego, a także przez to,
że w systemach tych wpływ negatywnych wstrząsów, w tym bankructw rządów federalnych, na sytuację gospodarczą regionu jest ograniczany przez alternatywne mechanizmy fiskalne 45 (por. ramka 3).
Po drugie, kontrola nad polityką fiskalną regionów w federacjach fiskalnych może być oparta
w dominującym stopniu na mechanizmach pozarynkowych. Przykładem takiego systemu są rozwiązania obowiązujące w Brazylii czy Niemczech. Charakterystyczne dla nich są silne uprawnienia rządu
federalnego w zakresie nakładania podatków, a także znacznie większa niż w przypadku Stanów Zjednoczonych kontrola centrum nad wydatkami i poziomem zadłużenia jednostek subfederalnych. Implementacja reguł, które są odgórnie narzucane tym jednostkom, jest często wzmacniana systemem sankcji
oraz działań korekcyjnych. Te ostatnie obejmują przejęcie przez władze centralne bezpośredniej kontroli
nad niektórymi obszarami polityki gospodarczej regionów oraz ograniczenia dotyczące zaciągania pożyczek i emisji długu. Wprowadzenie tego typu rozwiązań jest jednak mało realne w strefie euro, ponieważ
wiązałoby się ze znaczącym ograniczeniem suwerenności krajów członkowskich. Ponadto doświadczenia z implementacji programów dostosowań makroekonomicznych w niektórych krajach strefy euro
wskazują, że istotnym problemem przy wdrażaniu rozwiązań zakładających bezpośrednią kontrolę centrum nad krajową polityką gospodarczą mógłby być brak identyfikacji podmiotów krajowych z tego
typu działaniami, który istotnie ograniczyłby ich skuteczność. Allard et al. (2013) podkreślają, że taka
organizacja systemu dyscyplinowania polityki fiskalnej rządów subfederalnych jest pochodną tego, że
były one w nieodległej przeszłości ratowane przed bankructwem przez rząd federalny. Stąd wiarygodność klauzuli no bailout w tych federacjach byłaby zbyt niska, by mogły one bazować wyłącznie na rynkowych mechanizmach dyscyplinowania polityki fiskalnej.
Podsumowując, biorąc pod uwagę specyfikę strefy euro, będącej zrzeszeniem krajów, które mają suwerenność w zakresie większości obszarów polityki gospodarczej i które deklarują preferencje do utrzymania jak największego zakresu suwerenności, można ocenić, że pierwsza opcja dyscyplinowania polityki
fiskalnej (tj. zakładająca dominującą rolę mechanizmów rynkowych) jest lepiej dostosowana do konstrukcji strefy euro.

1.3.5. Wpływ pogłębienia integracji fiskalnej w strefie euro na Polskę
Biorąc pod uwagę, że na tym etapie nieznane są szczegóły dotyczące tego, jak będzie skonstruowane
ewentualne fiscal capacity dla strefy euro czy też w jaki sposób dokonane zostanie ewentualne uwspólnotowienie zadłużenia, określenie implikacji tych zmian dla Polski może być dokonane jedynie na dość
ogólnym poziomie. W propozycjach KE (2012a) i van Rompuy et al. (2012) dotyczących dalszej integracji

Analizowane federacje to: Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria i Stany Zjednoczone.
Warto zauważyć, że potrzeba takich alternatywnych mechanizmów w Stanach Zjednoczonych jest zwiększana przez to, iż
reguły fiskalne przyjęte przez poszczególne stany sprawiają, że subfederalna polityka fiskalna jest procykliczna.
44
45

Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro

39

Integracja fiskalna

fiskalnej w strefie euro omawiane w podrozdziałach 1.3.2. oraz 1.3.3. rozwiązania w zakresie ustanowienia
centralnych zasobów fiskalnych (fiscal capacity) czy uwspólnotowienia zadłużenia pojawiają się jako te,
które miałyby być wdrażane w średnim lub długim horyzoncie. Biorąc pod uwagę relatywnie odległy horyzont przewidziany do ich implementacji, rozwiązania te nie są obecnie przedmiotem negocjacji unijnych.
W szczególności wydaje się, że obecnie brakuje woli politycznej, by je wdrażać. Stąd ocena wpływu wprowadzenia wyżej wskazanych rozwiązań na funkcjonowanie polskiej gospodarki możliwa jest do przeprowadzenia tylko na stosunkowo ogólnym poziomie, uwzględniając omówione wcześniej propozycje dotyczące tego, jak rozwiązania te miałyby być skonstruowane. Ocena ta prowadzona jest przy założeniu, że
w przyszłości Polska zostanie krajem członkowskim strefy euro. Wskazywane są jednak także konsekwencje przyjęcia rozwiązań typu fiscal capacity oraz uwspólnotowienia zadłużenia w strefie euro w przypadku,
w którym w momencie ich wprowadzania Polska pozostawałaby poza strefą euro.

Skutki ustanowienia fiscal capacity z perspektywy Polski jako przyszłego kraju strefy euro
W przypadku, gdyby kraje strefy euro zdecydowały się na ustanowienie centralnych zasobów fiskalnych,
a Polska podjęłaby decyzję o przystąpieniu do strefy euro, miałoby to następujące implikacje dla polskiej
gospodarki:
a.

zmniejszenie wahań cyklicznych w polskiej gospodarce związane z poprawą stabilności
makroekonomicznej jej głównego partnera handlowego, tj. strefy euro;

Ustanowienie centralnych zasobów fiskalnych w strefie euro sprzyjałoby wzrostowi jej stabilności, co
pozytywnie oddziaływałoby na stabilność polskiej gospodarki. Jak wskazano w podrozdziale 1.3.1.,
ustanowienie fiscal capacity potencjalnie łączy się z wieloma korzyściami związanymi z poprawą możliwości ograniczenia wahań koniunkturalnych w strefie euro jako całości oraz jej poszczególnych gospodarkach
za pomocą polityki fiskalnej czy też wzrostem wiarygodności tego regionu. Skala wzrostu stabilności makroekonomicznej wskutek ustanowienia fiscal capacity jest jednak trudna do określenia ex ante ze względu
na to, że brakuje szczegółowych informacji dotyczących tego, jak miałyby w praktyce wyglądać poszczególne opcje implementacji takiego rozwiązania i tym samym, w jakim zakresie realizowałyby one wskazane
powyżej możliwości. Ilościowe określenie korzyści (np. w zakresie spadku zmienności PKB i inflacji), jakie
przyniosłoby Polsce zmniejszenie wahań cyklicznych krajów strefy euro na skutek ustanowienia fiscal capacity, jest więc na tym etapie niemożliwe do przeprowadzenia bez przyjęcia nadmiernie upraszczających
założeń.
b.

spadek ryzyka związanego z ograniczeniami w zakresie możliwości łagodzenia skutków
szoków asymetrycznych w polskiej gospodarce po przystąpieniu do strefy euro;

Istnienie centralnych zasobów fiskalnych na poziomie unii walutowej, umożliwiających podział ryzyka
makroekonomicznego pomiędzy krajami w niej uczestniczącymi, jest pożądane z punktu widzenia kraju przystępującego do takiej unii. Łagodząc dostosowania gospodarek członkowskich unii walutowej do
wstrząsów asymetrycznych, zmniejsza ono bowiem koszty rezygnacji z niezależnej polityki pieniężnej
i kursowej jako narzędzi stabilizacji makroekonomicznej, szczególnie w warunkach ograniczeń nałożonych
na krajową politykę fiskalną przez wymogi fiskalne, tak na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Istnienie
centralnych zasobów fiskalnych na poziomie unii walutowej zmniejsza także wyzwania związane
z dostosowaniami poprzez kanał konkurencyjności, które w przypadku dużych wstrząsów, wymagających

40

Narodowy Bank Polski

Integracja fiskalna

silnych zmian cen i płac obejmują ryzyko nadmiernego spadku popytu wewnętrznego lub wystąpienia
Fisherowskiej spirali deflacyjnej. Polska powinna wprawdzie dążyć do tego, by w momencie przyjmowania
euro posiadać – po pierwsze – wystarczającą przestrzeń do prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej
nawet w przypadku dużych wstrząsów oraz – po drugie – struktury gospodarcze cechujące się wysoką
efektywnością w zakresie dostosowań cen i płac, a także realokacji zasobów pomiędzy sektorami. Jednak
w świetle wskazanych powyżej wyzwań związanych z dostosowaniami do wstrząsów asymetrycznych,
można ocenić, że istnienie centralnych zasobów fiskalnych byłoby korzystnym mechanizmem zabezpieczającym polską gospodarkę przed nadmiernymi wahaniami produkcji i zatrudnienia po przyjęciu euro.
c.

ryzyko wystąpienia relatywnie trwałych transferów od polskiej gospodarki do innych gospodarek strefy euro;

Ustanowienie wspólnych zasobów fiskalnych w strefie euro łączy się z ryzykiem wystąpienia trwałych
transferów od polskiej gospodarki do innych krajów. Może być ono ograniczane, jednak kosztem właściwości stabilizacyjnych takiego rozwiązania. Zaprojektowanie systemu, który w pełni gwarantowałby,
że pozycja wszystkich krajów członkowskich względem tego systemu będzie neutralna (tj. że będą one
notować tylko przejściowe deficyty) byłoby możliwe tyko w przypadku, gdyby system oparty był na
skomplikowanych regułach (np. szacunkach dotyczących luki popytowej, tak jak to przewidują propozycje
dotyczące wdrożenia rainy day fund). Takie rozwiązanie cechowałoby się jednak niską przejrzystością oraz
potencjalnie dużą uznaniowością w zakresie szacunków luki popytowej. Spośród pozostałych opcji fiscal
capacity omawianych w podrozdziale 1.3.2. mniejsze ryzyko trwałych transferów występuje w przypadku
wspólnego systemu zasiłków dla bezrobotnych niż budżetu centralnego, w szczególności gdyby ten pierwszy został zaprojektowany w sposób minimalizujący to ryzyko (ramka 8). Po pierwsze, ponieważ budżet
centralny obejmuje więcej kategorii wydatków niż wspólny system zasiłków dla bezrobotnych, ustalenie
reguł ograniczających ryzyko wystąpienia trwałych transferów pomiędzy krajami strefy euro byłoby
znacznie trudniejsze. Po drugie, ustanowienie budżetu centralnego oznaczałoby zapewne większy zakres
wydatków o charakterze dyskrecjonalnym niż wdrożenie wspólnego systemu zasiłków dla bezrobotnych.
Właściwości stabilizacyjne wspólnego systemu zasiłków dla bezrobotnych byłyby jednak mniejsze niż
w przypadku budżetu centralnego. Warto jednocześnie zauważyć, że w przypadku obu opcji nie da się
całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia relatywnie trwałych transferów od polskiej gospodarki na
rzecz innych krajów strefy euro. Z tego względu pożądany jest wysoki stopień demokratycznej kontroli
i rozliczalności instytucji zarządzającej fiscal capacity.
Ramka 8. Możliwość ograniczenia ryzyka wystąpienia trwałych transferów pomiędzy krajami strefy
euro w ramach wspólnego systemu zasiłków dla bezrobotnych
Zarówno KE (2012a), jak i van Rompuy et al. (2012) wskazują, że konstrukcja przyjętych rozwiązań
z zakresu fiscal capacity powinna ograniczać ryzyko wystąpienia trwałych transferów pomiędzy krajami
strefy euro. Wydaje się również, że tylko takie rozwiązania mają szanse zyskać odpowiednie poparcie
polityczne. W artykule grupy roboczej pod przewodnictwem R. Straussa z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej wskazuje się, że wspólny
system zasiłków dla bezrobotnych, który miałby ograniczyć ryzyko wystąpienia trwałych transferów
pomiędzy krajami członkowskimi powinien:
- obejmować wyłącznie bezrobotnych krótkookresowych, z wyłączeniem bezrobocia frykcyjnego
i sezonowego (które jest większe np. w krajach z istotnym udziałem turystyki w PKB). Proponowane jest
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objęcie wspólnym systemem uprawnionych osób przebywających na bezrobociu od 3 do 12 miesięcy.
Biorąc pod uwagę, że standardowy, maksymalny okres pobierania zasiłku w Polsce wynosi 6 miesięcy,
wprowadzenie wspólnych standardów mogłoby więc wymagać wydłużenia tego okresu. Dezaktywizacyjny wpływ tej zmiany na bezrobotnych nie byłyby najprawdopodobniej duży, jednak w połączeniu
z prawdopodobnym wzrostem poziomu świadczeń (por. poniżej) mógłby oddziaływać na wzrost płac
i obniżać konkurencyjność kosztową polskiej gospodarki.
- być oparty na zharmonizowanych kryteriach dotyczących nabywania uprawnień do pobierania zasiłku (np. w zakresie długości okresu składkowego). Warto zwrócić uwagę, że obecnie kryteria te są
w Polsce bardziej restrykcyjne niż przeciętnie w krajach strefy euro (Esser et al. 2013). Stąd istnieje ryzyko, że w przypadku wprowadzenia wspólnego systemu zasiłków konieczne byłoby ich poluzowanie.
Zwłaszcza jeżeli harmonizacja skutkowałaby także objęciem systemem ubezpieczeń od bezrobocia kategorii pracujących nieobjętych obecnie w Polsce ubezpieczeniem od bezrobocia (samozatrudnienie, umowy zlecenie).
- być skonstruowany w taki sposób, aby zasiłki dla uprawnionych bezrobotnych ze strefy euro ze
wspólnego systemu (najlepiej zdefiniowane na podstawie stopy zastąpienia) stanowiły bazowy zasiłek,
uzupełniany ewentualnie przez dodatkowe środki na poziomie krajowym (top-up). Biorąc pod uwagę
silne zróżnicowanie preferencji krajów strefy euro odnośnie do poziomu zabezpieczenia społecznego,
można oczekiwać, że zasiłki oferowane w ramach wspólnego systemu zostaną ustanowione na umiarkowanym poziomie w relacji do dochodów uzyskiwanych z pracy. W opracowaniach proponujących
wprowadzenie tego typu systemu pojawia się pułap 50%. W przypadku Polski przyjęcie nawet takiego
umiarkowanego pułapu doprowadziłoby do wzrostu poziomu świadczeń wypłacanych bezrobotnym.
Mogłoby to skutkować wzrostem poziomu płac w Polsce na skutek wzrostu płacy progowej (reservation
wage), a w konsekwencji pogorszeniem konkurencyjności kosztowej polskiej gospodarki.
d. transfer suwerenności w zakresie polityki fiskalnej i gospodarczej na szczebel europejski
oraz konieczność harmonizacji wybranych regulacji;
Ustanowienie centralnych zasobów fiskalnych na szczeblu strefy euro będzie nieodłącznie wiązać się
z transferem części suwerenności w zakresie polityki fiskalnej i gospodarczej na szczebel strefy euro.
Może to się odbywać poprzez transfer części kompetencji decyzyjnych od władz krajowych do instytucji
zarządzających fiscal capacity i sprawujących nad nią nadzór, a także przez pogłębienie harmonizacji wybranych regulacji. Skala tego transferu zależeć będzie od wielkości uwspólnotowionych środków oraz
przyjętej opcji ich uwspólnotowienia. Jak wskazano w podrozdziale 1.3.2., największy transfer suwerenności miałby miejsce w przypadku ustanowienia budżetu centralnego strefy euro, najmniejszy w przypadku
wprowadzenia systemu transferów opartego na pozycji cyklicznej gospodarki.
Harmonizacja regulacji związana z potrzebą ustanowienia fiscal capacity może wymagać wzmocnienia
konkurencyjności strukturalnej Polski przed jej przystąpieniem do strefy euro. W odniesieniu do potrzeby harmonizacji wybranych regulacji, z punktu widzenia Polski istotne może być w szczególności objęcie nią takich obszarów jak rynek pracy (co byłoby konieczne w przypadku, gdyby wdrażanym rozwiązaniem w zakresie fiscal capacity miał być wspólny system zasiłków dla bezrobotnych, por. ramka 8) czy też
opodatkowanie przedsiębiorstw. Z jednej strony, harmonizacja regulacji może być pożądana, gdyż ograniczy ryzyko, że polska gospodarka będzie reagować odmiennie od innych gospodarek strefy euro na wspólne wstrząsy (por. raport NBP Wyzwania związane z integracją ze strefą euro). Ponadto harmonizacja regulacji
jest niezbędna dla ograniczenia ryzyka wystąpienia trwałych transferów pomiędzy krajami członkowskimi,
jak również ograniczenia ryzyka pokusy nadużycia. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę, że pewne
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rozwiązania regulacyjne (np. niski poziom prawnej ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie
niestandardowych form zatrudnienia, niski w porównaniu z innymi krajami UE poziom zasiłków dla bezrobotnych czy płacy minimalnej) zwiększają konkurencyjność kosztową polskiej gospodarki, można ocenić,
że harmonizacja regulacji we wskazanych wyżej obszarach będzie wymagać wzmocnienia jej konkurencyjności strukturalnej.
Wniosek: Ustanowienie fiscal capacity w strefie euro jest ekonomicznie korzystne z punktu widzenia Polski jako
przyszłego kraju członkowskiego strefy euro, ponieważ pozwoliłoby ograniczyć amplitudę cyklicznych wahań aktywności gospodarczej zarówno u głównych partnerów handlowych Polski ze strefy euro, jak i w polskiej gospodarce.
Wniosek: Konieczność harmonizacji regulacji związana z implementacją takich rozwiązań może przełożyć się na
ograniczenie konkurencyjności kosztowej polskiej gospodarki. Zwiększa to potrzebę poprzedzenia członkostwa w strefie
euro wzmocnieniem konkurencyjności strukturalnej polskiej gospodarki.

Skutki ustanowienia fiscal capacity w okresie, w którym Polska pozostawałaby poza strefą
euro
W przypadku, gdyby rozwiązania z zakresu fiscal capacity miały zostać zaimplementowane w strefie euro
zanim Polska podejmie decyzję o przystąpieniu do niej, można wskazać na następujące implikacje dla Polski:
a.

ryzyko pogłębienia zjawiska „Europy dwóch prędkości”

Ustanowienie fiscal capacity w strefie euro będzie nieodłącznie wiązać się pogłębieniem integracji politycznej pomiędzy tworzącymi ją krajami. Proces ten może negatywnie odbić się na integracji w ramach
Unii Europejskiej („Europa dwóch prędkości”) i pozycji politycznej Polski, gdyby ta zdecydowała się przez
stosunkowo długi okres pozostawać poza strefą euro. Ryzyko to może być ograniczane poprzez uczestnictwo Polski w projektowaniu nowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie fiscal capacity dla strefy euro
opartych na formule EURO+46.
Skala integracji politycznej wymagana przez poszczególne opcje fiscal capacity jest jednak zróżnicowana. Ponadto istnieje możliwość ograniczenia potrzeby jej wdrażania poprzez pogłębianie integracji rynków finansowych w strefie euro. Największa skala integracji politycznej między krajami strefy euro byłaby wymagana w przypadku ustanowienia budżetu centralnego strefy euro, stosunkowo najmniejsza
w przypadku implementacji rozwiązań takich jak systemy transferów oparte na cyklicznej pozycji gospodarek. Dodatkowo, jak wskazano w podrozdziale 1.3.2., choć ustanowenie fiscal capacity w strefie euro poprawiłoby jej funkcjonowanie, nie jest to jedyny możliwy sposób na zapewnienie jej długookresowej stabilności. Przydatność fiscal capacity można ocenić jako wysoką przede wszystkim w przypadku dużych
wstrząsów (np. kryzysy bankowe), gdzie łagodzenie skutków za pomocą krajowej polityki fiskalnej może
zagrozić stabilności sektora finansów publicznych. W tym kontekście, należy zauważyć, że ryzyko wystą-

Formuła ta zakłada otwarcie nowych projektów integracyjnych na zainteresowane państwa spoza strefy euro. Była ona stosowana w przypadku Paktu Euro Plus, Paktu Fiskalnego i dwóch pierwszych filarów unii bankowej.
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pienia takiej sytuacji zostało już w pewnym stopniu ograniczone przez wprowadzenie rozwiązań z zakresu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz ustanowienie unii bankowej, w tym poprzez
ustanowienie Single Resolution Fund finansowanego ze składek od banków (por. rozdział 3). Dalsze ograniczenie tego ryzyka wymaga jednak – po pierwsze – zmian regulacyjnych, które zwiększyłyby integrację
rynków kapitałowych w strefie euro (np. częściowa harmonizacja prawa upadłościowego, podrozdział 2.2.
oraz Cœuré 2014). Po drugie zaś, zasadne byłoby uzupełnienie unii bankowej o odpowiedni mechanizm
zabezpieczający (backstop), który mógłby być wykorzystany w sytuacji, w której zasoby SRF zostałyby wyczerpane (co może mieć miejsce w przypadku dużych kryzysów), oraz o wspólny system gwarantowania
depozytów, którego wprowadzenie zmniejszyłoby zależność między sytuacją sektora finansów publicznych pojedynczego kraju a sytuacją jego sektora bankowego. Jednocześnie można ocenić, że ustanowienie
mechanizmu zabezpieczającego dla unii bankowej i wspólnego systemu gwarantowania depozytów będzie
wymagało mniejszej skali integracji politycznej pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro niż ustanowienie budżetu centralnego, wspólnego systemu zasiłków dla bezrobotnych czy systemu transferów opartego na pozycji cyklicznej gospodarek. Podsumowując, uzupełnienie unii bankowej o mechanizm zabezpieczający i wspólny system gwarantowania depozytów można uznać za substytut ustanowienia centralnych
zasobów fiskalnych w strefie euro, wymagający istotnie mniejszego stopnia integracji politycznej pomiędzy
jej krajami.
b.

możliwość obniżenia wielkości budżetu Unii Europejskiej

Wpływ ustanowienia fiscal capacity na wielkość środków otrzymywanych przez Polskę ze wspólnego
budżetu UE jest niemożliwy do ustalenia na tym etapie ze względu na planowane reformy Wieloletnich
Ram Finansowych. Jeżeli kraje strefy euro zdecydują się na ustanowienie wspólnych zasobów fiskalnych,
nakierowanych na stabilizowanie ich gospodarek, może to wpłynąć negatywnie na wysokość środków
uwspólnotowionych w ramach budżetu Unii Europejskiej lub – w przypadku gdyby fiscal capacity zostało
ustanowione jako część budżetu UE47 – na wysokość środków z budżetu przekazywanych wszystkim krajom UE, w tym tych przeznaczanych na wspieranie procesu ich konwergencji. Na tym etapie nie można
jednak stwierdzić, w jakim stopniu ewentualne zmniejszenie środków przeznaczanych na finansowanie
wydatków kierowanych do wszystkich państw UE przełożyłoby się na pozycję Polski, która pozostaje beneficjentem netto budżetu UE. Ze względu na krytykę budżetu UE48 oraz podejmowane na szczeblu unijnym inicjatywy mające na celu jego reformę 49, istnieje bowiem znaczna niepewność co do rozmiaru, kształtu i sposobu finansowania przyszłego budżetu UE (tj. który miałby obowiązywać po Wieloletnich Ramach
Finansowych na lata 2014-2020).

Zgodnie z raportem sporządzonym przez służby prawne Parlamentu Europejskiego, przepisy prawne dopuszczają możliwość wyodrębnienia w ramach budżetu UE wydatków, które byłyby „przypisane” do określonej grupy krajów UE, w tym
przypadku krajów strefy euro.
48 Budżet UE krytykowany jest m.in. za to, że w zbyt małym stopniu wspiera on działania prowzrostowe, takie jak inwestycje w
badania i rozwój czy transgraniczne projekty infrastrukturalne, czy też działania nakierowane na wzrost zatrudnienia.
49 25 lutego br. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady oficjalnie zainicjowali prace grupy pod
przewodnictwem Mario Montiego, która ma przedstawić propozycje dotyczące alternatywnych w stosunku do opartego na
składkach od krajów członkowskich sposobu finansowania budżetu UE.
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c.

zwiększenie zakresu dostosowań prawnych i administracyjnych niezbędnych do wprowadzenia
przed przyjęciem wspólnej waluty.

Skutkiem ustanowienia centralnych zasobów fiskalnych w strefie euro będzie wzrost kosztów dostosowań prawnych i administracyjnych niezbędnych dla przyjęcia wspólnej waluty. Jak wskazano
w podrozdziale 1.3.3., ustanowienie wspólnych zasobów fiskalnych w strefie euro może się łączyć ze zmianami w TFUE oraz harmonizacją części regulacji, co będzie niosło ze sobą także konieczność dostosowań
prawodawstwa krajowego.
Wniosek: Pogłębianie integracji fiskalnej w strefie euro wiąże się z ryzykiem „Europy dwóch prędkości”, tj. pogłębienia podziałów politycznych w UE wskutek głębszej integracji w ramach strefy euro. Skala tego ryzyka różni się jednak
istotnie w zależności od przyjmowanych rozwiązań: jest ono najmniejsze w przypadku wzmacniania zabezpieczeń
fiskalnych dla unii bankowej, największe zaś w przypadku budżetu centralnego strefy euro. Pogłębianie integracji
fiskalnej poprzez wprowadzenie fiscal capacity będzie także zwiększać zakres niezbędnych dostosowań w Polsce przed
przyjęciem euro.

Ewentualny opt-in
W przypadku, gdyby strefa euro podjęła działania mające na celu ustanowienie centralnych zasobów
fiskalnych i gdyby przewidziano dla nich zasadę opt-in, rozważając przystąpienie Polski do tego typu
mechanizmu w sytuacji pozostawania poza strefą euro, można zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Po pierwsze, dysponując niezależną polityką pieniężną i kursową Polska ma mniejszą potrzebę wprowadzania alternatywnych mechanizmów łagodzących dostosowania do wstrząsów asymetrycznych czy też
wstrząsów wspólnych dla polskiej gospodarki i strefy euro.
Po drugie, ustanowienie fiscal capacity – niezależnie od jego ostatecznej formy – będzie łączyło się
z transferem suwerenności w zakresie wybranych obszarów polityki fiskalnej i gospodarczej na szczebel
europejski, a więc z ograniczeniem swobody w kształtowaniu krajowej polityki makroekonomicznej.
Po trzecie, niezależnie od przyjętej opcji centralizacji zasobów fiskalnych istnieje ryzyko, że transfery pomiędzy krajami generowane przez przyjęte rozwiązania będą miały relatywnie trwały charakter. Nie można więc wykluczyć, że Polska będzie płatnikiem netto w ramach takiego systemu.
Po czwarte, przystąpienie do ww. mechanizmów na zasadzie opt-in ograniczy problem pozostawania poza
głównym nurtem integracji europejskiej związany z brakiem przynależności do strefy euro.

Skutki uwspólnotowienia zadłużenia państw strefy euro dla Polski
Uwspólnotowienie zadłużenia państw członkowskich strefy euro, choć nie jest niezbędne dla zachowania
jej integralności, przyniosłoby istotne korzyści opisane w podrozdziale 1.3.3. Zwiększenie stabilności finansowej, poprawa funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i wzmocnienie dyscypliny
fiskalnej byłoby pożądane zarówno z punktu widzenia Polski jako kraju poza strefą euro, jak i przyszłego
członka strefy. Jak wskazano jednak w podrozdziałach 1.3.3. oraz 1.3.4. zaprojektowanie mechanizmu pozwalającego na osiągnięcie tych korzyści, a jednocześnie akceptowalnego zarówno dla państw o wysokim
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poziomie zadłużenia, jak i o niskim, będzie w praktyce trudnym zadaniem ze względu na ryzyko pokusy
nadużycia oraz zróżnicowanie poziomu zadłużenia pomiędzy krajami, w tym jego wysoki poziom
w gospodarkach peryferyjnych.

Implikacje uwspólnotowienia zadłużenia z punktu widzenia Polski jako przyszłego kraju
strefy euro
W świetle powyższego, aby można było uznać przyjęte rozwiązania w zakresie uwspólnotowienia zadłużenia za sprzyjające poprawie stabilności strefy euro, a w konsekwencji za pożądane dla Polski, muszą one
spełniać określone warunki. Zależą one od przyjętego wariantu uwspólnotowienia zadłużenia – pełnego
lub częściowego.
W przypadku pełnego uwspólnotowienia zadłużenia, zarówno biorąc pod uwagę stabilność strefy euro, jak
i przyszłą odpowiedzialność Polski jako kraju strefy euro za zobowiązania innych państw, niezbędne byłoby wprowadzenie bezwzględnego zabezpieczenia przed pokusą nadużycia, która w takim scenariuszu
stanowiłaby poważne zagrożenie. Zabezpieczenie to musiałoby zapewniać ogółowi krajów strefy euro
wpływ na politykę fiskalną poszczególnych członków. Wiązałoby się to z daleko idącym ograniczeniem
suwerenności państw członkowskich w dziedzinie polityki fiskalnej i z tego względu przyjęcie takiego
rozwiązania jest mało prawdopodobne (por. podrozdział 1.3.4.). W przypadku częściowego uwspólnotowienia zadłużenia, przyjęte rozwiązanie powinno spełniać następujące warunki:


ustalenie limitu wspólnego zadłużenia na poziomie gwarantującym niskie ryzyko niewypłacalności. Prezentowane w debacie propozycje dotyczące częściowego uwspólnotowienia zadłużenia (por.
podrozdział 1.3.3.) spełniają ten postulat, ponieważ wszystkie z nich przewidują limit wspólnego długu na poziomie 60% PKB lub niższym. W połączeniu z uprzywilejowaniem euroobligacji względem
zadłużenia krajowego powinno to zapewnić niskie ryzyko niewypłacalności.



brak elementów uznaniowych w mechanizmach regulujących funkcjonowanie euroobligacji, ponieważ groziłyby one podatnością na presję polityczną. Dotyczy to w szczególności limitu wspólnego
zadłużenia przypadającego na poszczególne kraje. Powinien on zostać określony w sposób zobiektywizowany (jako relacja do PKB) i niepozostawiający pola do interpretacji, nawet w sytuacjach nadzwyczajnych, jak np. rewizja PKB lub głęboka recesja. Ponadto dostęp do finansowania pochodzącego
ze wspólnych obligacji nie powinien być warunkowany spełnieniem kryteriów o charakterze uznaniowym, jak np. wymogów programu pomocowego czy zaleceń w ramach procedury nadmiernego
deficytu. Tego rodzaju rozwiązanie było elementem propozycji eurobonów (Hellwig, Philippon 2011),
jednak rodziłoby ono poważne ryzyko polityczne. Można na przykład wyobrazić sobie sytuację,
w której utrata dostępu do finansowania z euroobligacji/eurobonów doprowadziłaby do napięć rynkowych. Automatycznie skutkowałoby to presją na Komisję Europejską, by uznała, że dany kraj wypełnia swoje zobowiązania co do dostosowań fiskalnych, nawet w sytuacji gdyby nie było ku temu
podstaw merytorycznych. Groziłoby to osłabieniem egzekwowania europejskich reguł fiskalnych
i podważałoby ich wiarygodność.



uwspólnotowienie odpowiednio dużej części już istniejącego zadłużenia, przy zapewnieniu zabezpieczeń przeciwko pokusie nadużycia. Dotyczy to w szczególności zadłużenia krajów peryferyjnych,
pod warunkiem że zadłużenie to zostanie uznane za możliwe do obsługi (sustainable). W sytuacji kiedy znaczna część zobowiązań tych państw będzie miała charakter krajowy i będzie podporządkowana
względem euroobligacji, może okazać się, że zadłużenie to będzie postrzegane jako bardziej ryzykowne, niż jest obecnie, i wzrosną koszty jego obsługi. Takie ryzyko istnieje na przykład w przypadku rea-
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lizacji propozycji Instytutu Bruegel dotyczącej wprowadzenia „niebieskich” i „czerwonych” obligacji.
Duży udział zadłużenia podporządkowanego będzie skutkował wzrostem średniego oprocentowania
długu publicznego, a w konsekwencji pogorszeniem perspektyw fiskalnych. Poprzez spadek wartości
istniejących obligacji w portfelach banków może także negatywnie oddziaływać na stabilność sektora
finansowego. W celu uwspólnotowienia znacznej części długu, a jednocześnie ograniczenia pokusy
nadużycia i uzyskania akceptacji krajów o niskim poziomie zadłużenia, można rozważyć wariant
stopniowo obniżającego się limitu wspólnego zadłużenia.


jasne i obiektywne zasady ewentualnego wykorzystania euroobligacji jako zabezpieczenia fiskalnego unii bankowej lub mechanizmu antycyklicznego (np. możliwość zwiększenia emisji
w przypadku głębokiej recesji w całej strefie euro).

Wniosek: Uwspólnotowienie zadłużenia, choć nie jest konieczne dla zachowania integralności unii walutowej, może
poprawić jej funkcjonowanie. Z punktu widzenia Polski jako przyszłego kraju członkowskiego strefy euro najważniejsze jest, by ewentualnie wdrażane opcje uwspólnotowienia zadłużenia zawierały zabezpieczenia przed pokusą nadużycia (ustalenie odpowiednio niskiego pułapu wspólnego zadłużenia, przyjęcie obiektywnych kryteriów dotyczących
limitu zadłużenia przypadającego na poszczególne kraje).

Implikacje uwspólnotowienia zadłużenia z punktu widzenia obsługi długu publicznego
przez Polskę w okresie pozostawania poza strefą euro
Osobnym aspektem uwspólnotowienia zadłużenia istotnym dla Polski jest ewentualny wpływ takiego
rozwiązania na polski rynek skarbowych papierów wartościowych w sytuacji pozostawania przez Polskę poza strefą euro. Wpływ wprowadzenia wspólnych obligacji strefy euro na rynki finansowe będzie
oczywiście zależał od ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań. Wydaje się jednak, że w każdym wariancie, który spełnia warunki opisane powyżej, wspólne obligacje będą miały charakter instrumentów
bardzo bezpiecznych, a co za tym idzie nisko oprocentowanych. W związku z tym będą one
w ograniczonym stopniu stanowiły konkurencję dla polskich obligacji rządowych, dopóki Polska pozostanie krajem konwergującym do strefy euro i pozostającym poza nią. W takiej sytuacji można bowiem oczekiwać, że stopy procentowe, a co za tym idzie także rentowności obligacji skarbowych, będą w Polsce wyższe niż w strefie euro, co uzasadnia ocenę, że polskie obligacje skarbowe pozostaną atrakcyjne jako instrument jednego z najbardziej wiarygodnych emitentów z grupy emerging markets. Wspólne obligacje państw
strefy euro stanowiłyby konkurencję przede wszystkim dla obligacji Stanów Zjednoczonych, które obecnie
są jedynymi oferującymi płynność rynku zbliżoną do tej, jaką mogłyby uzyskać wspólne obligacje strefy
euro, a przy tym cechują się ratingiem AAA. W przypadku krajów europejskich o wysokim poziomie rozwoju, nienależących do strefy euro, potencjalnie istnieje ryzyko wzrostu kosztów obsługi długu w związku
z uwspólnotowieniem zadłużenia w strefie euro. Problem ten mógłby także dotyczyć Polski, ale w dość
odległej przyszłości, tj. po osiągnięciu poziomu dochodu zbliżonego do krajów strefy euro, pod warunkiem
że do tego czasu nie przyjęlibyśmy wspólnej waluty. Skala tego efektu byłaby jednak ograniczona, ponieważ już utworzenie strefy euro, a w konsekwencji dużego rynku obligacji skarbowych denominowanych
we wspólnej walucie, przyniosło jej uczestnikom korzyści z punktu widzenia płynności rynku skarbowych
papierów wartościowych. Na przykład badanie Bernoth et al. (2006) potwierdza, że stworzenie unii walutowej wyeliminowało premię z tytułu płynności na tym rynku.
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Ewentualny opt-in
Wprowadzenie euroobligacji mogłoby mieć wymierny korzystny wpływ na obniżenie kosztów obsługi
długu w Polsce, w sytuacji gdyby kraje spoza strefy euro również uczestniczyły w uwspólnotowieniu
zadłużenia50. Na koniec 2013 r. zadłużenie Polski z tytułu rynkowych papierów skarbowych denominowanych w walutach obcych wynosiło niecałe 13% PKB, w tym 8% PKB denominowane w euro. To zadłużenie
mogłoby podlegać uwspólnotowieniu. Rozszerzenie dostępu do finansowania ze wspólnych obligacji na
kraje spoza strefy euro wiązałoby się z większym ryzykiem dla pozostałych krajów, ze względu na obecność ryzyka kursowego. Problem ten można jednak rozwiązać poprzez ustalenie odpowiednio niższego
limitu uwspólnotowionego zadłużenia w przypadku krajów spoza strefy euro (np. 20% PKB). Pewną przeszkodą dla uczestnictwa krajów spoza strefy euro w systemie wspólnych obligacji byłoby także ustalenie
zasad ich odpowiedzialności za zobowiązania państw strefy euro. Jednak ze względu na wspomniany
wcześniej bezpieczny charakter wspólnych obligacji i znikome ryzyko ich niespłacenia, sformułowanie tego
rodzaju zasad powinno być osiągalne.
Wniosek: Uwspólnotowienie zadłużenia krajów członkowskich strefy euro w okresie, w którym Polska będzie pozostawała poza strefą euro, nie powinno stanowić zagrożenia dla polskiego rynku obligacji skarbowych. Co więcej, Polska
mogłaby odnieść wymierne korzyści przystępując do projektu częściowego uwspólnotowienia zadłużenia na zasadzie
opt-in, gdyby taka opcja była dopuszczalna.

50

Z ewentualnym wyłączeniem państw z derogacją, które nie mają planów przyjęcia wspólnej waluty.
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Rozdział 2. Integracja gospodarcza
2.1. Bieżący model zarządzania polityką gospodarczą w strefie euro
2.1.1. Charakterystyka bieżącego modelu zarządzania gospodarczego
Zgodnie z obowiązującym modelem instytucjonalnym UGW, prowadzenie polityki gospodarczej
(a dokładnie polityki gospodarczej w odniesieniu do obszarów niepodlegających politykom wspólnym)
pozostaje domeną państw członkowskich UE51. Działania z zakresu polityki gospodarczej podlegają jednak procesowi koordynacji na szczeblu UE. Oprócz polityki fiskalnej (będącej przedmiotem analizy rozdziału 1), proces ten obejmuje w szczególności politykę zatrudnienia i szeroko rozumianą politykę strukturalną.
O ile pierwotny model instytucjonalny UGW zakładał pewne mechanizmy egzekwowania dyscypliny
fiskalnej (reguły fiskalne) oraz nadzór ze strony instytucji UE nad ich przestrzeganiem, o tyle
w przypadku pozostałych obszarów polityki gospodarczej stosowany był głównie tzw. miękki model
koordynacji (ramka 9). Model ten nie obejmował formalnych (tj. wykraczających poza wzajemną presję,
peer pressure) mechanizmów egzekwowania wdrażania formułowanych rekomendacji i przyjmowanych
zobowiązań. Z jednej strony, bazował on na formułowanych na podstawie Strategii Lizbońskiej52
i przyjmowanych przez Radę Europejską wytycznych dla polityki gospodarczej krajów członkowskich
(tzw. zintegrowane wytyczne, Integrated Guidelines)53. Wytyczne te miały być uwzględniane przez kraje
członkowskie przy opracowywaniu i aktualizowaniu Krajowych Programów Reform oraz stanowiły podstawę do kierowania przez KE i Radę rekomendacji do poszczególnych krajów dotyczących ich polityki
gospodarczej. Z drugiej strony, dla koordynacji polityki gospodarczej krajów członkowskich stosowana
była również tzw. otwarta metoda koordynacji, oparta na zasadzie dobrowolności uczestnictwa krajów
członkowskich54.

51

Do obszarów polityki gospodarczej prowadzonych wspólnie należą przede wszystkim jednolita polityka pieniężna w przypadku państw strefy euro oraz polityka handlowa, polityka konkurencji, polityka transportowa, polityka rolna czy polityka
rybołówstwa – w odniesieniu do wszystkich państw UE.
52 Krajowe Programy Reform zostały wprowadzone do zarządzania gospodarczego w UE w 2005 r. i zastąpiły obowiązujące
wcześniej liczne raporty dotyczące polityki gospodarczej realizowanej przez państwa członkowskie.
53 Zintegrowane wytyczne dla polityki gospodarczej zostały przyjęte po raz pierwszy przez Radę Europejską w 2005 r., kiedy to
ogólne wytyczne dla polityki gospodarczej (Broad Economic Policy Guidelines), zawierające rekomendacje dla władz gospodarczych krajów członkowskich dotyczące polityki makroekonomicznej i strukturalnej, zostały zintegrowane z wytycznymi dotyczącymi polityki zatrudnienia (Employment Guidelines).
54 Otwarta metoda koordynacji stanowi ramy koordynacji polityki gospodarczej i międzyrządowej współpracy pomiędzy krajami członkowskimi i obejmuje: 1) ustalenie na poziomie unijnym wspólnych celów do realizacji przez kraje członkowskie, 2)
określenie najlepszych metod osiągania wyznaczonych celów: ustalenie ilościowych i jakościowych wskaźników i punktów
odniesienia (benchmarks), 3) przełożenie wytycznych europejskich na polityki narodowe i regionalne, 4) okresowy monitoring,
ewaluację i wzajemną ocenę działań.
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Ramka 9. Modele koordynacji polityki gospodarczej
Koordynacja polityki gospodarczej w ramach zintegrowanego obszaru gospodarczego może przyjmować rozmaite formy, począwszy od wymiany informacji, przez uzgadnianie wybranych celów polityki
gospodarczej, aż po uzgadnianie wszystkich celów i instrumentów tej polityki. W literaturze wyróżnia
się trzy modele koordynacji polityki gospodarczej, w ramach których możliwe jest łączenie różnych form
koordynacji (por. Znoykowicz-Wierzbicka 2012):
1)

2)

3)

twardy model koordynacji (hard policy coordination), zakładający koordynację w formie wspólnej
polityki. W ramach tego modelu wspólne cele są realizowane przez ponadnarodową instytucję,
posiadającą uprawnienia do podejmowania wiążących dla wszystkich krajów decyzji
w wyszczególnionych dziedzinach polityki gospodarczej.
mieszany model koordynacji, zakładający przyjęcie wiążących dla wszystkich krajów ogólnych
zasad prowadzenia polityki gospodarczej oraz mechanizmów egzekwowania ich przestrzegania
(włączając ewentualne sankcje), przy pozostawieniu prawa do podejmowania decyzji w danej
sferze rządom krajowym.
miękki model koordynacji (soft policy coordination), zakładający, że odpowiedzialność za koordynację polityki gospodarczej spoczywa wyłącznie na rządach krajowych. Model ten obejmuje
ustanowienie niewiążących ogólnych zasad koordynacji oraz możliwość formułowania niemających mocy prawnej rekomendacji dla rządów krajowych przez instytucje ponadnarodowe.

Słabości gospodarek strefy euro, rosnąca dywergencja ich struktur oraz niedoskonałość unijnego systemu nadzoru nad sytuacją makroekonomiczną, które ujawniły się wskutek kryzysu finansowego, wymusiły zmiany w modelu koordynacji polityki gospodarczej w UGW. Przyjęcie wspólnej waluty uruchomiło
procesy, które w warunkach znacznego zróżnicowania gospodarek strefy euro już na etapie jej tworzenia,
nieelastyczności struktur tych gospodarek oraz prowadzenia procyklicznej polityki makroekonomicznej,
doprowadziły do wzrostu dysproporcji w poziomie konkurencyjności poszczególnych państw strefy euro
oraz powstania poważnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, zagrażających stabilności gospodarczej i finansowej strefy euro. Aby ograniczyć ryzyko występowania tego typu zjawisk w przyszłości,
wprowadzono zmiany instytucjonalne nakierowane na wzmocnienie nadzoru instytucji unijnych nad polityką gospodarczą prowadzoną na szczeblu krajowym, a tym samym zwiększono zakres przedmiotowy
procesu koordynacji.
Ramka 10. Podstawy prawne koordynacji polityki gospodarczej w UGW
Koordynacja polityki gospodarczej państw strefy euro jest realizowana przede wszystkim na podstawie przepisów prawa traktatowego. Zgodnie z art. 121 ust. 1 TFUE, państwa członkowskie UE
uznają swoje polityki gospodarcze za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynują je
w ramach Rady UE. Kluczowymi elementami mającymi zapewnić skuteczność procesu koordynacji
są: przyjmowanie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich UE (art. 121
ust. 2) oraz sprawowanie nadzoru nad zgodnością prowadzonej polityki krajowej z ogólnymi kierunkami sformułowanymi w odniesieniu do całej UE (art. 121 ust. 3). Podstawę dla ściślejszej koordynacji w ramach strefy euro stanowi natomiast art. 136, który przewiduje możliwość przyjmowania
w odniesieniu do państw strefy euro środków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania strefy
(ust. 1). Podobne postanowienia w odniesieniu do polityki zatrudnienia zostały zawarte w Tytule IX
Traktatu – „Zatrudnienie” (w art. 145 – 149), który stanowi, że państwa członkowskie UE uznają
wspieranie zatrudnienia za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynują swoje działania
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w tym względzie w ramach Rady UE (art. 146 ust. 2). Natomiast zalecenia dotyczące polityki zatrudnienia realizowanej przez państwa członkowskie UE wydawane są przez Radę UE na podstawie art.
148 ust. 4. Na podstawie tego artykułu Rada UE każdego roku wydaje zalecenia dotyczące implementacji ogólnych wytycznych dla polityki gospodarczej państw strefy euro.
Obecny model koordynacji polityki gospodarczej oparty jest także na przepisach prawa wtórnego.
Należą do nich w szczególności rozporządzenia dotyczące zakłóceń równowagi makroekonomicznej55. Podstawą prawną procesu koordynacji jest również TSGC (por. podrozdział 1.1.). Szereg działań podejmowanych jest ponadto na podstawie zobowiązań umownych o charakterze prawnie niewiążącym, jakie zostały zawarte w Pakcie Euro Plus.

Wprowadzone w reakcji na kryzys zmiany w ramach instytucjonalnych koordynacji polityk gospodarczych krajów strefy euro objęły:


zastąpienie realizowanej w latach 2000-2010 Strategii Lizbońskiej przez jej modyfikację – strategię Europa 2020, będącą nową strategią zatrudnienia i wzrostu w UE. Europa 2020 zawiera priorytety ukierunkowane na inteligentny, zrównoważony i zapobiegający wykluczeniu społecznemu wzrost gospodarczy oraz określone na poziomie UE cele w pięciu obszarach (zatrudnienie, innowacyjność, edukacja, wykluczenie społeczne oraz ochrona klimatu). Inicjatywy podejmowane w związku z realizacją
strategii mają przyczynić się do likwidacji barier ograniczających potencjał rozwojowy państw członkowskich. Kraje członkowskie co roku przedkładają Krajowe Programy Reform, zawierające działania
spójne ze zintegrowanymi wytycznymi dla polityki gospodarczej, sformułowanymi na podstawie strategii Europa 2020.



wprowadzenie Semestru Europejskiego (funkcjonującego od stycznia 2011 r.), w ramach którego ma
miejsce uspójnienie procesu koordynacji polityki fiskalnej, opartego na PSW (por. podrozdział 1.1.),
z procesem koordynacji polityk strukturalnych, oraz ocena zgodności realizowanych działań ze zintegrowanymi wytycznymi, sformułowanymi na podstawie strategii Europa 2020. W porównaniu
z rozwiązaniami z zakresu koordynacji polityki gospodarczej sprzed kryzysu finansowego, zaletą Semestru Europejskiego jest to, że zalecenia dotyczące polityki gospodarczej krajów członkowskich są
formułowane przez instytucje unijne ex ante, tj. zanim opracowywane i zatwierdzane są krajowe budżety.



wprowadzenie procedury zakłóceń równowagi makroekonomicznej (Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP), ustanawiającej sankcje i mechanizmy egzekwowania zaleceń z zakresu polityki gospodarczej,
kierowanych do państw członkowskich, w których występują nadmierne zakłócenia nierównowagi
makroekonomicznej (por. szczegółowo poniżej).



przyjęcie TSGC, ustanawiającego podstawy prawne dla dalszego wzmocnienia procesu koordynacji
polityki gospodarczej krajów będących jego sygnatariuszami.



wzmocnienie monitoringu polityki gospodarczej krajów objętych procedurą nadmiernego deficytu
(poprzez wprowadzenie obowiązku przedłożenia przez te kraje programów partnerstwa gospodarczego, zawierających program reform strukturalnych nakierowanych na poprawę konkurencyjności
oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego) oraz wzmocnienie nadzoru nad polityką gospodarczą tych

55

Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi
makroekonomicznej i ich korygowania oraz Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie
środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro.
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krajów strefy euro, które są zagrożone poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej lub korzystają z PCCL z ESM (por. podrozdział 1.2.; m.in. poprzez wprowadzenie wizyt
kontrolnych ze strony KE, w powiązaniu z EBC, oraz zwiększonych wymogów w zakresie raportowania i dostarczania informacji przez kraj członkowski). W szczególności w ramach wzmocnionego nadzoru KE zyskała możliwość wydania rekomendacji, przyjmowanej przez Radę kwalifikowaną większością głosów, o potrzebie objęcia danego kraju pomocą finansową i sporządzenia programu dostosowań makroekonomicznych. Wprowadzono także sankcje za nieprzestrzeganie programu dostosowań56.


przyjęcie Paktu Euro Plus, którego sygnatariusze przyjęli bardziej ambitne cele w porównaniu
z ustalonymi w strategii Europa 2020 i zgodzili się na wzajemny monitoring ich realizacji przez szefów
rządów lub głów państw, dokonywanej w ramach Semestru Europejskiego (por. szczegółowo poniżej).

Obowiązujący model koordynacji polityk gospodarczych jest systemem opartym na zintegrowanych
rekomendacjach dla poszczególnych krajów formułowanych w ramach Semestru Europejskiego. Proces
koordynacji polityki gospodarczej strefy euro, realizowany w ramach Semestru Europejskiego, obejmuje
następujące elementy:


wyznaczanie na szczeblu unijnym strategicznych celów do osiągnięcia przez Unię Europejską;



ocenę planów przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie w Krajowych Programach
Reform i Programach Stabilności oraz próbę zapewnienia ich zgodności z celami ogólnymi w drodze
formułowania rekomendacji dla poszczególnych krajów (Country Specific Recommendations, CSR)
oraz dla strefy euro jako całości;



ocenę działań podejmowanych przez państwa członkowskie (na podstawie bilateralnych konsultacji
prowadzonych przez KE z państwami członkowskimi), wydawanie zaleceń lub podejmowanie decyzji
dotyczących działań korygujących (w ramach procedury nadmiernych nierównowag, Excessive Imbalance Procedure, EIP).

W proces ten na stałe włączone są najważniejsze instytucje unijne, tj. Rada Europejska oraz Rada UE 57
w fazie decyzyjnej, a także Komisja Europejska – na etapie wnioskowania i monitorowania realizacji zadań.
Ważnym elementem procesu koordynacji jest procedura zakłóceń równowagi makroekonomicznej
(MIP). Jej celem jest odpowiednio wczesne wykrywanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które
mogą zagrażać stabilności nie tylko gospodarki danego państwa, ale też innych państw członkowskich oraz
całej strefy euro i UE. MIP przewiduje podejmowanie przez państwa członkowskie UE działań z zakresu
polityki gospodarczej, które powinny prowadzić do uniknięcia powstawania lub narastania (ramię prewencyjne) oraz do eliminowania występujących nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej
Nieprzestrzeganie programu dostosowań może spowodować zawieszenie zobowiązań lub wstrzymanie płatności na rzecz
danego kraju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejskiego Funduszu Społecznego
(ESF), Funduszu Spójności (CF), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Warto jednocześnie zauważyć, że zgodnie z przyjętymi przez Radę UE w grudniu
2013 r. założeniami polityki spójności na lata 2014-2020 KE może także wnioskować o zawieszenie zobowiązań (wniosek jest
przyjmowany, o ile Rada UE nie odrzuci go kwalifikowaną większością głosów) lub wstrzymanie płatności (może ono nastąpić
decyzją Rady UE podjętą kwalifikowaną większością głosów) w przypadku, gdy dany kraj nie wprowadzi działań korekcyjnych w ramach procedury nadmiernego deficytu czy procedury nadmiernych nierównowag makroekonomicznych.
57 Formalnie decyzje podejmuje Rada UE, z reguły ECOFIN, natomiast w praktyce dyskusja oraz najważniejsze uzgodnienia
dotyczące państw strefy euro zapadają w gronie Eurogrupy, składającej się z ministrów finansów lub gospodarki państw należących do strefy euro.
56
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(ramię korygujące). W ramach procedury można wyróżnić następujące etapy nadzoru nad polityką gospodarczą realizowaną przez państwa członkowskie:


wczesne ostrzeganie. Identyfikacja zjawisk mogących prowadzić do powstania lub narastania nierównowagi makroekonomicznej odbywa się corocznie poprzez dokonywaną przez KE weryfikację
wybranych wskaźników (na tle odpowiednio dobranych dla nich wielkości progowych) odnoszących
się do różnych elementów równowagi zewnętrznej i wewnętrznej gospodarek. Wyniki tej weryfikacji
są przedstawiane w Raporcie Mechanizmu Ostrzegawczego (Alert Mechanism Report, AMR).



szczegółowa analiza sytuacji makroekonomicznej. W przypadku, gdy powyższe wskaźniki kształtują się na poziomie sygnalizującym zakłócenie równowagi makroekonomicznej, KE dokonuje pogłębionej analizy sytuacji ekonomicznej, finansowej i fiskalnej w poszczególnych państwach członkowskich (in-depth review). Na tej podstawie KE stwierdza występowanie poważnych, bardzo poważnych
lub nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Wyniki analizy powinny znaleźć odzwierciedlenie w działaniach przewidzianych do realizacji przez wskazane państwa członkowskie,
zawartych w Krajowych Programach Reform i Programach Stabilności. Wyniki analizy stanowią także
podstawę do zaprezentowania przez KE (pod koniec maja każdego roku) stosownych zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich (CSR), które zatwierdzane są następnie przez Radę Europejską
oraz formalnie przyjmowane przez Radę UE.



uruchomienie procedury nadmiernych nierównowag (EIP). Następuje ono w przypadku państw
członkowskich, w których KE stwierdziła występowanie nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. W takim przypadku KE zaleca państwu członkowskiemu opracowanie planu działań dostosowawczych ze wskazaniem harmonogramu działań i daty dokonania korekty nierównowagi makroekonomicznej. Zalecenie to jest przyjmowane przez Radę UE. Komisja prowadzi bieżący monitoring realizacji działań korygujących.



sankcje. Kary dla państw strefy euro są nakładane w sytuacji, gdy KE stwierdzi brak skutecznego
podjęcia zalecanych działań korygujących. W pierwszej kolejności przewiduje się złożenie oprocentowanego depozytu przez państwo członkowskie. Ostatecznie jednak, przy dalszych problemach ze
skutecznym podjęciem działań naprawczych, Rada UE, na podstawie zalecenia KE, może nałożyć karę
w wysokości maksymalnie 0,1% PKB danego państwa członkowskiego strefy euro.

Kolejnym elementem procesu koordynacji polityki gospodarczej jest Pakt Euro Plus, który został przyjęty przez Radę Europejską 24 marca 2011 r. Porozumienie zostało zawarte przez szefów państw lub rządów
wszystkich państw strefy euro58. Strony umowy uzgodniły gotowość do podejmowania dodatkowych
(w stosunku do tych zawartych w strategii Europa 2020), bardziej ambitnych zobowiązań oraz działań na
rzecz konkurencyjności i konwergencji gospodarczej, wraz z określeniem harmonogramu ich implementacji. Państwa, które przystąpiły do Paktu Euro Plus, zobowiązały się do realizacji wspólnie ustalonych celów, którymi są: poprawa konkurencyjności, wspieranie zatrudnienia, zwiększenie stabilności finansów
publicznych oraz wzmocnienie stabilności finansowej. Sygnatariusze umowy zobowiązali się do corocznego przedstawiania konkretnej listy działań zmierzających do realizacji uzgodnionych celów, które
uwzględniane są w ramach Krajowego Programu Reform i Programu Stabilności. Dobór najbardziej adekwatnych środków do realizacji celów pozostaje w gestii poszczególnych państw, które dokonują tego

58

Do Paktu przystąpiły także: Bułgaria, Dania, Łotwa, Litwa, Polska i Rumunia.
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wyboru, mając na uwadze specyficzne wyzwania z zakresu polityki gospodarczej59. Strony porozumienia
zobowiązały się także do konsultowania ze sobą planów dotyczących wszystkich ważnych reform gospodarczych, których realizacja w jednym państwie może wywierać wpływ na sytuację w innych państwach
członkowskich. Ocena realizacji zobowiązań jest dokonywana raz w roku przez szefów państw i rządów na
podstawie raportu przygotowanego przez KE. Przewagą Paktu w stosunku do rekomendacji KE formułowanych w ramach Semestru Europejskiego jest to, że sygnatariusze sami zobowiązują się do podjęcia określonych działań na rzecz stabilności i konkurencyjności, co sprawia, że kraje mogą w większym stopniu
identyfikować się z tymi zobowiązaniami.
Na wzmocnienie procesu koordynacji polityk gospodarczych nakierowany jest także TSGC, który
wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. Postanowienia dotyczące koordynacji polityki gospodarczej pomiędzy
państwami-stronami umowy zawarte zostały w Tytule IV TSGC (Economic policy coordination and convergence). Zgodnie z art. 9 Traktatu, strony umowy zobowiązują się do wspólnego działania w ramach koordynacji polityki gospodarczej na rzecz prowadzenia polityki gospodarczej, która sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu UGW oraz wzrostowi gospodarczemu poprzez zwiększenie konwergencji i poziomu konkurencyjności. Celem działań realizowanych przez państwa członkowskie – sygnatariuszy umowy – identycznie jak w przypadku Paktu Euro Plus – jest: zwiększenie konkurencyjności, promowanie zatrudnienia,
zwiększenie stabilności finansów publicznych oraz wzmocnienie stabilności finansowej. W art. 10 Traktatu
strony umowy wyraziły wolę wykorzystania instrumentu prawnego, jakim jest przewidziana w TUE
i TFUE wzmocniona współpraca w kwestiach o istotnym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania
strefy euro, z zachowaniem integralności wspólnego rynku. Z kolei art. 11 Traktatu nakłada zobowiązanie
do wzajemnego konsultowania się w sprawie planów najważniejszych reform gospodarczych oraz –
w uzasadnionych przypadkach – do koordynowania ex ante tych planów. Celem tego procesu byłoby
wskazywanie najlepszych praktyk oraz działanie na rzecz większej koordynacji polityki gospodarczej państw – stron umowy.
Kwestią, która odgrywa coraz większe znaczenie w dyskusji na temat dalszej integracji gospodarczej,
jest tzw. społeczny wymiar UGW. W tym zakresie proponuje się uważne monitorowanie sytuacji społecznej oraz sytuacji na rynku pracy w państwach członkowskich UGW, a także zapewnienie ściślejszej koordynacji zarówno polityki społecznej, jak i polityki zatrudnienia państw strefy euro, z poszanowaniem
kompetencji państw członkowskich. Podkreśla się także konieczność włączania w coraz większym zakresie
partnerów społecznych (pracodawców i związków zawodowych) w proces konsultacji propozycji rozwiązań odnoszących się do UGW. Na podstawie propozycji KE60, w październiku 2013 r. Rada Europejska
zatwierdziła umieszczenie, w ramach Wspólnego Sprawozdania o Zatrudnieniu (Joint Employment Report,
stanowiącego część Rocznej Analizy Wzrostu), tabeli zawierającej kluczowe wskaźniki dotyczące kwestii
społecznych i zatrudnienia61. Dodatkowe wskaźniki z tego zakresu zostały także wprowadzone jako uzupełnienie Raportu Mechanizmu Ostrzegawczego, w celu lepszego odzwierciedlenia społecznych konsekwencji zakłóceń równowagi makroekonomicznej i prowadzonego procesu dostosowawczego.
Pakt zawiera przy tym listę dobrych praktyk i sugestii możliwych działań w poszczególnych obszarach, która może być
wykorzystana pomocniczo w ustalaniu narodowej listy inicjatyw.
60 Zawarte w komunikacie „Strengthening the social dimension of the Economic and Monetary Union”, który został opublikowany w
dniu 2 października 2013 r. (Komisja Europejska 2013a).
61 Proponowane przez KE wskaźniki to: 1) wskaźnik uczestnictwa w życiu społecznym, 2) wskaźnik długookresowego bezrobocia, 3) wskaźnik osób młodych z grupy osób pozostających bez pracy, dalszej edukacji lub szkolenia (NEET) oraz 4) wskaźnik
zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
59
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2.1.2. Wyzwania związane z bieżącym modelem zarządzania gospodarczego
w strefie euro
Zmiany w zakresie instytucjonalnych uwarunkowań zarządzania polityką gospodarczą w UGW, wdrożone w reakcji na kryzys finansowy, nie zmieniają w sposób zasadniczy obowiązującego wcześniej modelu integracji gospodarczej. Poza obszarami objętymi wspólną polityką oraz podlegającymi harmonizacji
regulacji na szczeblu wspólnotowym, w UGW nadal w dużej mierze obowiązuje miękki model koordynacji
polityki gospodarczej, oparty na międzyrządowej koordynacji polityk krajów członkowskich oraz rekomendacjach formułowanych przez KE i przyjmowanych przez Radę UE. W porównaniu z rozwiązaniami
obowiązującymi przez kryzysem, wzmocniono jednak możliwość wpływu KE i Rady UE na politykę gospodarczą tych krajów, w których występują istotne nierównowagi makroekonomiczne, w tym fiskalne
(w szczególności krajów, które objęte są procedurą wzmocnionego nadzoru i programami dostosowań
makroekonomicznych). Za istotną sankcję można uznać w szczególności możliwość wydania przez KE
rekomendacji o potrzebie objęcia danego kraju pomocą finansową i programem dostosowań makroekonomicznych.
Obecny model koordynacji nadal zakłada a priori istnienie silnych bodźców (głównie rynkowych) do
podejmowania reform przez władze krajowe, jak również bliską ich współpracę z organami wspólnotowymi, nieposiadającymi prawa inicjatywy ustawodawczej w stosunku do krajów członkowskich.
Instytucje europejskie, przede wszystkim KE, poza rekomendacjami, mogą stosować również inne metody
komunikacji z rządami krajów członkowskich, jednakże zgodnie z zasadą subsydiarności, zarówno hierarchizacja potrzeb reform, jak i dobór środków pozostaje wyłączną prerogatywą państw narodowych.
W rezultacie faktyczne wdrożenie rekomendacji zależy głównie od identyfikacji rządu oraz parlamentu
krajowego ze stanowiskiem KE.
Wobec powyższego wskazać należy na następujące podstawowe czynniki ryzyka dla wdrażania rekomendacji dotyczących polityki gospodarczej, w tym tych dotyczących reform strukturalnych:


Niedostateczne oddziaływanie bodźców rynkowych. Utworzeniu strefy euro towarzyszyło przekonanie, że rynki finansowe będą skutecznie dyscyplinowały rządy krajów członkowskich, wymuszając
na nich prowadzenie polityki gospodarczej sprzyjającej utrzymaniu równowagi makroekonomicznej
(w tym fiskalnej) oraz reform na rzecz konkurencyjności. W praktyce jednak rynkowa wycena ryzyka
kredytowego poszczególnych rządów nie była efektywna: oceny perspektyw makroekonomicznych
części gospodarek strefy euro były nadmiernie optymistyczne i nie uwzględniały adekwatnie ich fundamentalnych słabości. Co więcej, nadmiernie optymistyczna ocena ryzyka kredytowego mogła osłabiać bodźce do prowadzenia reform w przypadku rządów niektórych krajów. Także konkurencja na
wspólnym rynku nie zdyscyplinowała rządów wszystkich krajów członkowskich do prowadzenia reform sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i poprawiających alternatywne - w stosunku do polityki pieniężnej i zmian kursu walutowego - mechanizmy dostosowawcze (zob. ramka 4). Doświadczenie kryzysu zadłużeniowego stanowiło bodziec do rewizji wyceny ryzyka kredytowego rządów
krajów strefy euro. Warto zauważyć, że wprowadzenie rozwiązań oznaczających de facto wzrost
uwspólnotowienia ryzyka makroekonomicznego krajów strefy euro (ESM, program OMT) może negatywnie oddziaływać na dyscyplinowanie polityki krajowej przez rynki finansowe (rozdział 1).



Czynniki natury politycznej. Ze względu na to, że pozytywne społeczne i ekonomiczne skutki reform
strukturalnych są rozłożone w czasie i często widoczne są dopiero w średnim lub długim okresie, na-
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tomiast koszty reform są ponoszone przede wszystkim w krótkim okresie, rządy krajów członkowskich mogą nie być skłonne do podejmowania najbardziej kosztownych społecznie reform, w obawie,
że wpłynie to negatywnie na prawdopodobieństwo ich reelekcji.


Niedostateczne rozumienie potrzeby reform oraz niska identyfikacja z rekomendacjami KE. Mimo
że to same kraje członkowskie (poprzez Radę UE) przyjmują zalecenia dotyczące polityki gospodarczej proponowane przez KE, problemem jest legitymizacja tych zaleceń, związana z brakiem zaangażowania

parlamentów

narodowych

w proces

ich

przyjmowania.

Osłabia

to

identyfikację

z rekomendacjami KE, oddziałując niekorzystnie na ich implementację. Jak wskazują Hallerberg et al.
(2012), poszczególne parlamenty narodowe wykazują bardzo zróżnicowany poziom zainteresowania
dokumentami europejskimi. Ponadto na ogół rekomendacje kierowane do krajów członkowskich
w ramach Semestru Europejskiego cieszą się mniejszym zainteresowaniem członków parlamentów niż
krajowe dokumenty strategiczne62.
W tym kontekście, warto jednak zauważyć, że na szczeblu unijnym podjęte zostały działania nakierowane na wzmocnienie monitoringu realizacji rekomendacji kierowanych do państw członkowskich.
Rozpoczęcie przez KE ścisłego monitoringu stanu implementacji rekomendacji (CSR) zostało zapowiedziane na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24 i 25 października 2013 r. W następstwie tych decyzji,
dokonany został przez KE tymczasowy przegląd63 stanu realizacji dotychczasowych zaleceń Rady UE dotyczących polityk gospodarczych, zarówno przez poszczególne państwa członkowskie, jak i przez strefę euro
jako całość. Przegląd dotyczył postępów poczynionych przez ostatnie trzy lata, z uwzględnieniem reform
podjętych od momentu rozpoczęcia pierwszego cyklu Semestru Europejskiego i jednocześnie określił braki
w realizacji ostatnich zaleceń, przyjętych w 2013 r. Wzmocnienie monitoringu implementacji rekomendacji
jest nakierowane na poprawę rozliczalności (accountability) realizowanych zadań.
W literaturze identyfikuje się następujące słabości obecnego modelu koordynacji polityki gospodarczej
w strefie euro:


brak powiązania hierarchizacji rekomendacji z ważnością wyzwań dla polityki gospodarczej danego kraju i strefy euro. Obecnie hierarchizacja rekomendacji KE formułowanych w ramach Semestru
Europejskiego odzwierciedla status prawny poszczególnych rekomendacji. W pierwszej kolejności
wskazywane są rekomendacje związane z PSW, które są prawnie wiążące, poparte sankcjami
i umocowane TFUE. Są one formułowane w sposób bardziej szczegółowy niż rekomendacje
z obszarów pozostających domeną państw członkowskich. Taki sposób hierarchizacji może niewłaściwie określać hierarchię potrzeb i wyzwań dla polityki gospodarczej krajów strefy euro, a tym samym działań, które powinny być podejmowane w pierwszej kolejności w celu zapobieżenia negatywnym zjawiskom gospodarczym i finansowym. Słabością takiej hierarchizacji rekomendacji jest także

62

O ile wieloletnie plany budżetowe były omawiane podczas sesji plenarnych w 2011 r. w 12 z 17 krajów strefy euro, o tyle
dyskusja plenarna nad Programami Stabilności i Konwergencji (których treść jest zbieżna z wieloletnimi planami budżetowymi) odbyła się jedynie we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Portugalii, Włoszech i na Słowacji. Aż w pięciu krajach (Austria,
Finlandia, Grecja, Holandia, Hiszpania, Malta) ani parlamentarna komisja budżetowa, ani komisja ds. europejskich nie dyskutowały Krajowych Programów Reform, natomiast komisja budżetowa zajmowała się nimi tylko w Luksemburgu, Niemczech,
Francji, Włoszech i Słowenii (Hallerberg et al. 2012).
63 Przegląd ten został opublikowany wraz z Roczną Analizą Wzrostu (Annual Growth Survey) w formie dwóch załączników
(Załącznik 1 – z tabelą prezentującą przegląd zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2013-2014 oraz Załącznik 2: Postęp
osiągnięty w kluczowych obszarach zaleceń dla poszczególnych krajów) oraz dokumentu roboczego służb Komisji Przegląd postępów w
zakresie wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów w podziale na państwa członkowskie, SWD(2013) 800 final.
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to, że nie wskazuje ona, które działania w danym kraju członkowskim są priorytetowe ze względu na
ich największe, bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie unii walutowej i jej pozostałych gospodarek.


wysoki poziom ogólności rekomendacji. Wskazuje się, że wysoki poziom ogólności rekomendacji
może obniżać siłę komunikatu KE i Rady UE. Derruine i Tidemann (2011) zwracają przykładowo
uwagę, że Szwecja i Holandia, osiągające bardzo dobre wyniki w obszarze zatrudnienia, otrzymywały
w ramach Semestru Europejskiego rekomendacje dotyczące polityki zatrudnienia o takiej samej treści,
jak kraje notujące znacząco słabsze wyniki (Estonia, Irlandia, Słowenia). Warto jednak zwrócić uwagę,
że wysoki poziom ogólności rekomendacji pozwala krajom członkowskim na to, by same określały
szczegóły związane z realizacją zaleceń, co może nie tylko zwiększać identyfikację z rekomendacjami
KE i poczucie odpowiedzialności za proponowane działania, ale także może pozwalać na lepsze
uwzględnienie specyfiki danego kraju w projektowaniu rozwiązań nakierowanych na osiągnięcie celów wyznaczanych na szczeblu unijnym.



niewystarczające powiązanie rekomendacji z problematyką funkcjonowania unii walutowej. Rekomendacje dotyczą wielu obszarów polityki gospodarczej, stanowią raczej zbiór rozwiązań aktualnych dla większości gospodarek rozwiniętych i niekoniecznie odwołują się do problematyki samego
funkcjonowania gospodarki w unii walutowej.

2.2. Proponowane opcje pogłębiania integracji w zakresie polityki gospodarczej
w strefie euro
Co do zasady, pogłębiona integracja może być pożądana w tych obszarach polityki, które wpływają na:


systemową stabilność unii walutowej, poprzez ograniczenie ryzyka występowania trwałych nierównowag makroekonomicznych, które zagrażałyby integralności strefy euro;



sprawność mechanizmów dostosowawczych (ramka 4), które zmniejszają straty społeczne, wynikające
z szoków asymetrycznych lub asymetrycznego oddziaływania szoków wspólnych;



spójność wewnętrzną poprzez wzmocnienie mechanizmów wyrównujących dochód poszczególnych
krajów unii walutowej.

Działania na rzecz przyspieszenia integracji gospodarek krajów członkowskich i konwergencji ich
struktur gospodarczych mogą być prowadzone poprzez:


zwiększenie liczby obszarów objętych wspólną polityką;



wzmocnienie koordynacji krajowych polityk gospodarczych;



zwiększenie obszarów objętych harmonizacją regulacji na szczeblu wspólnotowym.

Możliwość rozszerzenia twardego modelu koordynacji polityki gospodarczej w strefie euro na kolejne obszary – zakładająca przeniesienie uprawnień decyzyjnych w zakresie danej sfery polityki gospodarczej do
ponadnarodowej instytucji (wraz z wyposażeniem tej instytucji w niezbędne zasoby finansowe bądź
uprawnienia do ich pozyskania) – jest ściśle związana z pogłębieniem integracji fiskalnej i politycznej pomiędzy krajami tego regionu. Ponieważ zagadnienie to zostało już omówione w rozdziale 1, w dalszej części niniejszego podrozdziału omawiane będą dwie pozostałe możliwości pogłębienia integracji gospodarczej w UGW, a więc zwiększenie stopnia koordynacji krajowych polityk gospodarczych (poprzez koordynację reform strukturalnych oraz wprowadzenie mechanizmów solidarnościowych) oraz harmonizacja
regulacji.
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Koordynacja najważniejszych reform
Najważniejsze argumenty przemawiające za wzmocnieniem stopnia koordynacji polityk gospodarczych
krajów strefy euro poprzez koordynację reform strukturalnych są następujące:
1)

brak koordynacji przy wprowadzaniu reform strukturalnych w krajach strefy euro powoduje, że
stanowią one źródło asymetrycznych szoków, zwiększając zróżnicowanie pozycji cyklicznej poszczególnych gospodarek (Gomes et al. 2011). Może to wpływać niekorzystnie na efektywność wspólnej polityki pieniężnej.

2)

koordynacja reform strukturalnych w krajach członkowskich unii walutowej zwiększyłaby pozytywne efekty reform oraz sprzyjałaby bardziej wyrównanej dystrybucji ich kosztów pomiędzy krajami członkowskimi. Gomes et al. (2011) pokazują, że koordynacja reform nakierowanych na wzrost
konkurencyjności gospodarek zwiększyłaby korzyści z reform odnoszone przez poszczególne kraje
strefy euro. Wskazuje się również, że pozytywnym skutkiem synchronizacji reform strukturalnych
w krajach strefy euro mogłaby być większa możliwość łagodzenia negatywnych krótkookresowych
skutków reform przez wspólną politykę pieniężną (Bentolila, Saint-Paul 2001, Everaert, Schule 2006).

Ramka 11. Koordynacja i integracja polityk gospodarczych w federacjach fiskalnych (obszary koordynacji i integracji)
Podobnie jak w przypadku integracji fiskalnej, pewnym – choć naturalnie niedoskonałym – punktem
odniesienia dla modelu integracji gospodarczej w strefie euro (poprzez zwiększenie stopnia harmonizacji
regulacji, rozszerzenie obszarów wspólnej polityki gospodarczej lub wzmocnienie koordynacji polityk
krajowych) mogą być państwa federacyjne o znacznie dłuższej historii funkcjonowania jako jednolity
obszar walutowy.
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że celem integracji polityk gospodarczych w systemach federacyjnych nie jest pełna harmonizacja regulacji czy reżimów podatkowych, ale ochrona jednolitego rynku
wewnętrznego i zapobieżenie nadmiernemu obniżeniu standardów regulacyjnych w konkurujących ze
sobą regionach (race to the bottom). W warunkach mobilnego kapitału i, w mniejszym zakresie, pracy
obserwowana jest konkurencja państw narodowych i regionów w zakresie regulacji. Ma ona na celu
pozyskanie inwestorów zagranicznych czy wysoko wykwalifikowanych pracowników i podniesienie
potencjału produkcyjnego gospodarki. W krajach federacyjnych rząd centralny ma jednak co do zasady
prawo zmiany regulacji stanowych, jeśli uzna, że zagrażają one pryncypium wspólnego rynku, funkcjonowaniu wspólnej polityki pieniężnej lub mają negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w innych
regionach (Boadway, Shah 2009). Zróżnicowanie regulacji w jednostkach subfederalnych nie jest jednak
traktowane z zasady jako stan niepożądany. Ponadto warto zauważyć, że istnienie nieliniowych zależności pomiędzy stopniem regulacji, np. poziomu negocjacji płacowych (na poziomie firm, sektorów
i całej gospodarki), a konkurencyjnością gospodarki sprawia, że harmonizacja instytucji poprzez „uśrednienie” mogłaby prowadzić do gorszego rezultatu niż jej brak (por. Weyerstrass et al. 2006).
Analizując potencjalne obszary wymagające pogłębienia integracji gospodarczej w strefie euro, warto
zwrócić uwagę na występujące w analizowanych federacjach fiskalnych rozgraniczenie pomiędzy obszarami polityk, które pozostawione są rządom stanów/prowincji (przy pewnej ich koordynacji) oraz obszary będące niemal wyłączną domeną organów federacyjnych. Po pierwsze, obszary polityki gospodarczej
o silnie redystrybucyjnym charakterze, takie jak system emerytalny, system ubezpieczeń zdrowotnych
i pozostałe świadczenia socjalne są finansowane głównie z budżetu centralnego lub federalnych fundu-
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szy celowych. Jest to uzasadnione stabilizacyjnym oddziaływaniem transferów federalnych oraz niższymi przeciętnymi kosztami obsługi systemu (korzyści skali). Po drugie, kwestie polityki przemysłowej
i inwestycyjnej realizowane są na zasadzie subsydiarności, przy czym istnieje podział obowiązków
w zakresie utrzymania infrastruktury. Odpowiedzialność za infrastrukturę logistyczno-transportową
o znaczeniu dla całego kraju spoczywa na organach federalnych, natomiast prowincje mogą otrzymywać
dodatkowo transfery celowe na rozwój infrastruktury regionalnej. Po trzecie, regulacje dotyczące edukacji i rynku pracy pozostawione są na ogół rządom stanów/prowincji, pod warunkiem zgodności
z podstawowymi zasadami ustalanymi na szczeblu krajowym (np. zasada niedyskryminacji pracowników czy standaryzowane egzaminy końcowe, podobny wiek szkolny, harmonizacja programów nauczania). Ma to uzasadnienie w różnych potrzebach lokalnych rynków pracy, choć brak jednolitych regulacji takich jak kodeks pracy może obniżać mobilność siły roboczej. Z drugiej jednak strony, należy zwrócić uwagę, że negatywny wpływ zróżnicowania regulacji w zakresie rynku pracy jest niwelowany przez
wyższą niż w Europie swobodę kształtowania warunków umów pracy w analizowanych krajach (USA,
Kanada, Australia) i dominację jednego języka urzędowego.

Przyjęcie TSGC stworzyło podstawę prawną wzmocnienia koordynacji polityk gospodarczych krajów
strefy euro poprzez koordynację ex ante planów zasadniczych reform. Postanowienia TSGC są jednak
ogólne i wymagają doprecyzowania na poziomie aktów niższego rzędu. Z tego względu na obecnym etapie
nie mają jeszcze zastosowania (art. 10 i 11). Zgodnie z zapowiedzią Rady Europejskiej obradującej 26-27
czerwca 2013 r., KE miała przedstawić jesienią propozycję wniosku legislacyjnego dotyczącego koordynacji
ex ante najważniejszych reform gospodarczych. 20 marca 2013 r. KE opublikowała komunikat dotyczący
koordynacji ex ante planów najważniejszych reform gospodarczych (COM (2013) 166), który rozpoczął proces konsultacji w tej sprawie w ramach UE. Wyniki konsultacji znajdą odzwierciedlenie w projekcie wniosku legislacyjnego, choć na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpi przedstawienie projektu
wniosku legislacyjnego przez KE i powrót do dyskusji w Radzie nad tą kwestią.
Według wstępnych propozycji, koordynacja ex ante reform strukturalnych miałaby przybrać formę dyskusji na szczeblu unijnym planów poszczególnych krajów członkowskich dotyczących najważniejszych
reform. Ocena oraz dyskusja nad tymi planami, jeszcze przed podjęciem ostatecznych decyzji na poziomie
krajowym, miałyby ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania skutków polityki gospodarczej danego
państwa członkowskiego na funkcjonowanie innych krajów oraz całej UGW (m.in. dzięki temu, że pozostałym państwom członkowskim łatwiej byłoby przewidywać i dostosować się do szoków wynikających
z polityki gospodarczej danego państwa). Według wstępnej propozycji KE ogłoszonej w komunikacie
z marca 2013 r. koordynacji mogłyby podlegać reformy dotyczące m.in. konkurencyjności i zatrudnienia,
funkcjonowania rynków produktów i usług oraz sektorów sieciowych, a także reformy systemu podatkowego mogące mieć wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy czy reformy rynków finansowych. Obligatoryjnie koordynacją ex ante miałyby być objęte wszystkie państwa członkowskie strefy euro
(z wyjątkiem tych, które objęte są programem dostosowań makroekonomicznych i z tego tytułu podlegają
rygorystycznym wymogom dotyczącym raportowania i monitorowania)64. Informacje przedkładane byłyby
z inicjatywy kraju członkowskiego lub na wezwanie KE lub Rady. Projekty reform byłyby opiniowane
przez KE, która mogłaby zaproponować zmiany. Koordynacja ex ante miałaby co do zasady stanowić integralną część Semestru Europejskiego, przy wykorzystaniu w tym celu już istniejących instrumentów.
64

Pozostałe kraje członkowskie UE mogły być objęte procesem koordynacji na zasadzie dobrowolności.
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Trudno oczekiwać, by proces koordynacji ex ante reform gospodarczych w kształcie zaproponowanym
przez KE istotnie ograniczył ryzyko związane z niewłaściwym projektem reform lub ich asynchronicznym wprowadzaniem przez kraje strefy euro. Dyskusja planów reform na szczeblu unijnym może mieć
pozytywny wpływ na kształt reform dzięki wymianie informacji na temat doświadczeń innych krajów
i wskazaniu najlepszych praktyk w tym zakresie, co może sprzyjać konwergencji najważniejszych elementów reform wdrażanych przez kraje strefy euro. Aby tak się działo, musi ona mieć jednak miejsce na odpowiednim etapie projektowania reform – kiedy znane są już szczegóły dotyczące kształtu reform, umożliwiające ich ocenę, ale jednocześnie kiedy istnieje jeszcze możliwość wprowadzenia istotnych zmian do
projektu reform – co może być trudne do przeprowadzenia w praktyce. Ponadto, przy braku formalnych
mechanizmów egzekwowania zmian w planach reform zalecanych przez KE i Radę, kraje muszą uznać
zmiany proponowane przez te instytucje za zasadne. Może to być trudne do osiągnięcia w przypadku, gdy
uzasadnieniem dla tego typu zmian jest nie tyle pozytywny wpływ na skutki reform w danym kraju, co ich
ewentualne negatywne oddziaływanie na inne kraje członkowskie (np. reformy zwiększające konkurencyjność kosztową gospodarki notującej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących). Identyfikacja ze zmianami
proponowanymi przez KE i Radę może być również osłabiana w przypadku, gdy poddanie planowanej
reformy ocenie jest inicjowane przez KE, a nie sam kraj. Ponadto, biorąc pod uwagę, że efekty zewnętrzne
reform gospodarczych mogą być trudne do zdefiniowania i oszacowania, istotnym problemem może być
sama identyfikacja reform, które powinny być objęte procesem koordynacji ex ante. Co więcej, ocena
i omawianie planów istotnych reform gospodarczych nie ograniczą istotnie ryzyka związanego z tym, że
wprowadzanie reform przez poszczególne kraje będzie stanowiło źródło szoków asymetrycznych. Proces
koordynacji ex ante nie obejmuje bowiem synchronizacji wprowadzania reform w krajach strefy euro65.
Biorąc pod uwagę istotne wyzwania związane z implementacją mechanizmu koordynacji ex ante planów
najważniejszych reform, trudno oczekiwać, by wdrożenie tego instrumentu przyniosło istotne korzyści
w postaci poprawy funkcjonowania strefy euro i Polski jako jej przyszłego członka. Jak wskazano powyżej, wdrożenie koordynacji ex ante planów zasadniczych reform wiąże się z szeregiem problemów implementacyjnych (problem wyboru reform podlegających ocenie, problem timingu oceny, brak możliwości
egzekwowania zmian w planach reform zaproponowanych przez KE i Radę UE). Dlatego jest mało prawdopodobne, by wprowadzenie tego instrumentu ograniczyło ryzyko, że rządy krajów strefy euro będą
prowadzić politykę gospodarczą, która w długim okresie osłabi ich konkurencyjność, spowoduje narośnięcie znaczących nierównowag i zagrozi stabilności gospodarczej. Taka polityka często jest bowiem nie tyle
konsekwencją wadliwej konstrukcji wprowadzanych reform, co ich braku. Ponadto jest także mało prawdopodobne, by zaproponowany mechanizm koordynacji ex ante doprowadził do konwergencji polityk
i regulacji krajów członkowskich, ograniczając ryzyko, że będą one odmiennie reagować na szoki wspólne.
Tym samym można ocenić, że wpływ tego instrumentu na stabilność makroekonomiczną strefy euro,
a przez to Polski jako jej przyszłego członka, byłby niewielki.

Ewentualny opt-in
Propozycja KE przewiduje możliwość uczestnictwa krajów UE spoza strefy euro w mechanizmie koordynacji ex ante na zasadzie dobrowolności. Jak wskazano wcześniej, narzędzie to miałoby przede wszystTaka synchronizacja wydaje się zresztą mało realistyczna w sytuacji, gdy terminy wdrażania reform zależą od wielu istotnych
czynników krajowych, zaś zarówno same skutki reform, jak i ich rozkład w czasie obarczone są znaczną niepewnością.
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kim charakter platformy do wymiany informacji i najlepszych praktyk, stąd uczestnictwo w nim nie będzie
niosło ze sobą kosztów ekonomicznych. Jednocześnie przystąpienie do mechanizmu koordynacji ex ante już
w okresie poprzedzającym przyjęcie euro będzie korzystne z punktu widzenia ograniczania ryzyka pozostawania przez Polskę poza głównym nurtem integracji europejskiej.
Wniosek: Jest mało prawdopodobne, by wdrożenie koordynacji ex ante planów najważniejszych reform przyniosło
istotne pozytywne korzyści z punktu widzenia działania strefy euro. Tym samym nie ma ono istotnego znaczenia
z punktu widzenia bilansu szans i zagrożeń związanych z przyjęciem euro przez Polskę. Wprowadzenie tego instrumentu nie będzie także miało istotnych skutków o charakterze ekonomicznym dla funkcjonowania polskiej gospodarki
w okresie poprzedzającym jej przystąpienie do strefy euro.

Mechanizmy solidarnościowe wzmacniające skłonność do wprowadzania reform
Wobec niewystarczającej efektywności rynkowych bodźców do prowadzenia reform strukturalnych,
wskazuje się na potrzebę wzmocnienia pozarynkowych mechanizmów zwiększających skłonność krajów członkowskich do podejmowania tych reform. Wprowadzone w reakcji na kryzys zmiany w modelu
zarządzania gospodarczego w strefie euro zwiększyły możliwość inicjowania przez instytucje unijne reform strukturalnych w krajach, w których znacząco naruszona została równowaga makroekonomiczna,
które doświadczają poważnych trudności w odniesieniu do stabilności finansowej lub objęte są programem
dostosowań makroekonomicznych. Pożądane jest jednak stworzenie takich ram instytucjonalnych, które
skłaniałyby kraje strefy euro do podejmowania wysiłku reformatorskiego, zanim narosną nadmierne nierównowagi makroekonomiczne lub dojdzie do utraty konkurencyjności. W szczególności w interesie całej
strefy euro może leżeć wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla państw, które wprowadzają kosztowne społecznie reformy w obszarach, których funkcjonowanie ma bezpośrednie przełożenie na
efektywność działania unii walutowej. Pożądane byłoby także zwiększenie stopnia identyfikacji władz
krajowych z rekomendacjami KE dotyczącymi reform. Odpowiedzią na omawiane ryzyko jest model zobowiązań umownych, wspartych mechanizmem solidarnościowym. Propozycję dotyczącą ogólnych zasad
tego typu rozwiązań przedstawiła KE w swoim komunikacie z marca 2013 r. dotyczącym Instrumentu
Konwergencji i Konkurencyjności (Convergence and Competitiveness Instrument, CCI)66. Instrument ten przewiduje zawieranie umów pomiędzy krajem członkowskim a instytucjami UE/Komisją Europejską,
w ramach których kraje członkowskie zobowiązywałyby się do wprowadzenia reform, nakierowanych na
realizację rekomendacji otrzymanych przez nie w ramach Semestru Europejskiego67. W zamian miałyby
otrzymywać wsparcie finansowe, co miałoby zapewnić odpowiednie poparcie dla reform na poziomie
krajowym. Rada Europejska, która w grudniu 2013 r. uzgodniła główne elementy takiego rozwiązania (nazywanego przez Radę wielostronnie uzgadnianymi porozumieniami umownymi, mutually agreed contractual arrangements, wspartymi mechanizmem solidarności), odłożyła dyskusję na temat szczegółowej konstrukcji tego instrumentu do października 2014 r. Obecnie brakuje więc rozstrzygnięć dotyczących kształtu
Propozycję utworzenia Instrumentu na rzecz Konwergencji i Konkurencyjności Komisja Europejska przedstawiła dwukrotnie: w opublikowanym w listopadzie 2012 r. komunikacie „A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union”
(COM(2012) 777) oraz w komunikacie otwierającym proces konsultacji w tej sprawie w ramach UE, który został opublikowany
w dniu 20 marca 2013 r. (COM(2013) 165).
67 Zgodnie z analizą służb prawnych Parlamentu Europejskiego aktualne rozwiązania traktatowe dopuszczają zawieranie tego
typu porozumień, o ile porozumienia te będą miały charakter prawnie niewiążących Memoranda of Understanding (MoU). Ponadto dochody i wydatki tego mechanizmu będą musiały podlegać prawu i zasadom budżetowym UE, a implementacja porozumienia umownego – kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego.
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towarzyszących porozumieniom umownym mechanizmów solidarności, stanowiących instrument finansowego wsparcia dla krajów podejmujących reformy na rzecz poprawy konkurencyjności i wzmocnienia
konwergencji68. Jak wskazuje van Rompuy (2012) mechanizm solidarności może być zalążkiem przyszłych
wspólnych zasobów fiskalnych dla strefy euro (fiscal capacity).
Porozumienia umowne, nakierowane na zwiększenie skłonności krajów strefy euro do wprowadzania
reform polityki gospodarczej, miałyby być oparte na następujących zasadach:


porozumienia umowne mają być przeznaczone dla wszystkich państw strefy euro, za wyjątkiem tych,
które zostały objęte makroekonomicznym programem dostosowawczym 69;



zakres przedmiotowy reform, które mogłyby być objęte tego typu porozumieniami, jest bardzo szeroki i obejmuje on polityki i działania wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (reformy rynku
pracy i rynku produktów, reformy zwiększające wydajność sektora publicznego, działania wspierające
badania i innowacje, edukację, szkolenia zawodowe, zatrudnienie oraz ograniczające wykluczenie
społeczne).



państwa członkowskie mają same wyznaczać cele polityki gospodarczej oraz środki do ich osiągnięcia.
Pożądane jest także odpowiednie zaangażowanie parlamentów krajowych oraz partnerów społecznych w realizację zobowiązań. Ma to zwiększyć identyfikację władz krajowych z przyjętymi zobowiązaniami (ownership) i poczucie odpowiedzialności za ich realizację.



projekty umów mają być przygotowywane przez zainteresowane państwo członkowskie i uzgadniane
z KE, a następnie przyjmowane przez Radę UE. KE będzie prowadzić monitoring realizacji podjętych
zobowiązań.

Konstrukcja mechanizmów solidarności towarzyszących tym porozumieniom miałaby uwzględniać
następujące wytyczne:


nie mogą one finansowo obciążać państw członkowskich, które nie przystąpiły do systemu partnerstwa;



nie mogą one stanowić narzędzia wyrównywania dochodu pomiędzy krajami członkowskimi;



nie będą one finansowane z ogólnego budżetu UE (Wieloletnich Ram Finansowych);



mają one uwzględniać suwerenność budżetową państw członkowskich;



każde wsparcie finansowe będzie miało charakter prawnie wiążący.

Ocena porozumień umownych oraz towarzyszących im mechanizmów solidarności jest utrudniana
przez to, że nie są znane jeszcze istotne kwestie związane z ich konstrukcją. W szczególności doprecyzowania wymaga to, jaką formę przybiorą instrumenty wsparcia finansowego (np. pożyczek, dotacji czy
gwarancji), w jaki sposób zostaną one sfinansowane, jaka będzie wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten instrument, jaka będzie skala pomocy, którą będzie mogło otrzymać dane państwo. Ponadto
niezbędne jest szczegółowe określenie zasad przyznawania wsparcia finansowego, sposobu monitoringu
realizacji zobowiązań oraz postępowania w przypadku stwierdzenia ich nieprzestrzegania70. Sposób roz-

Dalsze prace nad systemem wielostronnie uzgadnianych porozumień umownych oraz mechanizmów solidarności będą
prowadzone – zgodnie z decyzją Rady Europejskiej – przez jej Przewodniczącego, w ścisłej współpracy z Przewodniczącym KE.
69 Porozumienia mają być również dostępne, na zasadzie dobrowolności, dla krajów UE spoza strefy euro.
70 Według propozycji KE, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania postanowień umowy, KE wzywałaby sygnatariusza
umowy do skorygowania niedociągnięć. Jeśli niedociągnięcia nie zostałyby skorygowane lub miałyby poważny charakter, KE
68
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strzygnięcia powyższych kwestii będzie w istotny sposób determinował skuteczność proponowanych rozwiązań. Przykładowo, jeśli wsparcie finansowe będzie udzielane w formie pożyczek lub gwarancji, jego
wykorzystanie przez potencjalnie najbardziej zainteresowane państwa członkowskie (tj. charakteryzujące
się słabościami strukturalnymi i wysokim poziomem długu publicznego) może być ograniczane przez ich
niechęć do powiększania deficytu sektora finansów publicznych. Jednocześnie istotnym wyzwaniem będzie takie określenie zasad przyznawania wsparcia finansowego, by nie prowadziło ono do celowego
opóźniania reform w celu otrzymania takiego wsparcia. Warto jednak zwrócić uwagę, że ryzyko pokusy
nadużycia – wskazywane jako jeden z kluczowych argumentów przeciw pogłębieniu integracji fiskalnej
w strefie euro – w przypadku mechanizmów solidarności byłoby umiarkowane. Powiązanie mechanizmów
solidarności z porozumieniami umownymi istotnie ogranicza bowiem pokusę nadużycia w porównaniu
z sytuacją, w której dany kraj – będąc członkiem unii fiskalnej – otrzymywałby bezwarunkowe transfery
z budżetu centralnego.
Wprowadzenie odpowiednio zaprojektowanych mechanizmów solidarności mogłoby zmniejszyć – choć
najpewniej w ograniczonym stopniu – ryzyko związane z brakiem centralnych zasobów fiskalnych
w strefie euro. Jak wskazano w rozdziale 1, ograniczony stopień podziału (ex ante) ryzyka makroekonomicznego za pomocą mechanizmów fiskalnych stanowi istotne wyzwanie dla tych gospodarek strefy euro,
które charakteryzują się słabościami strukturalnymi oraz wysokim poziomem zadłużenia publicznego,
ograniczającym możliwość prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej. Rodzi to ryzyko trwałej dywergencji dochodów i struktur gospodarek pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro. Wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla krajów, które decydują się na wprowadzanie społecznie kosztownych reform gospodarczych, mogłoby przyspieszyć reorientację struktury gospodarek krajów peryferyjnych w kierunku sektorów dóbr podlegających międzynarodowej wymianie handlowej czy też ewolucję
specjalizacji eksportowej w kierunku dóbr wyżej przetworzonych, gdzie możliwa jest konkurencja pozacenowa z krajami rozwijającymi się. Ograniczyłoby to zagrożenia dla równowagi zewnętrznej gospodarek
strefy euro, związane z ich funkcjonowaniem w ramach wspólnego obszaru walutowego, sprzyjając jednocześnie zachowaniu spójności ekonomicznej i politycznej strefy euro. Należy jednak oczekiwać, że spadek
ryzyka związanego ze zróżnicowaniem strukturalnym pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro
w następstwie wprowadzenia porozumień umownych wspieranych mechanizmem solidarności będzie
ograniczony. U podstaw słabości części gospodarek strefy euro leży bowiem nie tylko brak reakcji polityki
gospodarczej na sztywności występujące na rynkach pracy i produktów, ale także niekorzystne położenie
geograficzne czy takie czynniki jak np. wykształcenie i specjalizacja siły roboczej, które wprawdzie są skutkiem słabości instytucjonalnych, ale których istotna zmiana możliwa jest tylko w długim okresie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że komplementarnymi rozwiązaniami w tym zakresie są rozwiązania ograniczające bariery w dostępie do finansowania zewnętrznego dla podmiotów prywatnych z tych krajów, tj. zarówno ustanowienie unii bankowej, jak i rozwój możliwości finansowania podmiotów prywatnych w tych
krajach za pośrednictwem rynku kapitałowego.
Część przedstawionych przez KE i Radę Europejską zasad konstrukcji mechanizmów solidarności ogranicza potencjalną skuteczność tych instrumentów jako narzędzia zmniejszającego ryzyko dywergencji
dochodów i struktur gospodarek strefy euro. Po pierwsze, istotną słabością projektowanych rozwiązań

odmawiałaby lub wstrzymywałaby płatności. Podobne działania miałyby być stosowane w przypadku, gdyby reformy lub ich
następstwa zostały odwrócone.
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jest to, że nie dotyczyłyby one krajów objętych programami dostosowań makroekonomicznych. Pomoc
finansowa otrzymywana przez te kraje w ramach programów dostosowawczych służy spłacie zobowiązań
finansowych zaciągniętych przez sektor finansów publicznych. Kraje te nie otrzymują natomiast wsparcia
finansowego, które pomogłoby złagodzić krótkookresowe koszty głębokich reform gospodarczych, które
wprowadzają i których nie mogą łagodzić za pomocą polityki fiskalnej. Warto jednocześnie zwrócić uwagę,
że to właśnie w przypadku tych krajów występuje największe ryzyko trwałej dywergencji dochodów
w stosunku do pozostałych krajów regionu. Po drugie, wymóg, by mechanizmy solidarności nie stanowiły
narzędzia wyrównywania dochodu pomiędzy krajami członkowskimi, także ogranicza potencjalną skuteczność tego instrumentu (wyklucza on w praktyce wsparcie w formie dotacji). Może on być także trudny
do uwzględnienia w praktyce, biorąc pod uwagę, że słabsze strukturalnie gospodarki częściej niż pozostałe
kraje regionu mogą wymagać wsparcia przy wprowadzaniu zmian w polityce gospodarczej. Stąd uniknięcie relatywnie trwałych transferów dochodów do tych krajów może być niemożliwe. Wreszcie, można ocenić, że sens wprowadzenia postanowień umownych jest warunkowany ustanowieniem mechanizmów
solidarności. Bez tych ostatnich trudno oczekiwać, by kraje członkowskie miały wystarczająco silne bodźce
do realizacji zobowiązań wynikających z postanowień umownych.
Wprowadzenie porozumień umownych, wspartych mechanizmem solidarności może mieć następujące
implikacje dla Polski jako przyszłego kraju członkowskiego strefy euro:
a.

pewien, raczej ograniczony, spadek ryzyka związanego z brakiem odpowiednio wczesnych reform strukturalnych w krajach członkowskich strefy euro

Jak wskazano powyżej, wysoki stopień współzależności nakładany na kraje członkowskie strefy euro
przez przyjęcie wspólnej waluty, powoduje, że polityka prowadzona przez jeden kraj może mieć negatywny wpływ na stabilność strefy i pozostałych gospodarek do niej należących. W szczególności brak
działań, które na odpowiednio wczesnym etapie będą zapobiegać narastaniu nierównowag makroekonomicznych, zapobiegać spadkowi konkurencyjności poszczególnych krajów, może na tyle niekorzystnie
wpływać na sytuację makroekonomiczną tych krajów, że w długim okresie może zagrozić integralności
politycznej regionu i stabilności wspólnej waluty. Taka możliwość stanowi ryzyko dla Polski jako przyszłego członka strefy euro. Także ze względu na to, że będąc członkiem strefy euro, Polska będzie musiała
partycypować w kosztach obrony integralności euro przed negatywnymi efektami wskazanych powyżej
zjawisk (wsparcie w ramach ESM, fiskalne skutki programów EBC).
Co do zasady, wprowadzenie instrumentów, które będą ograniczać ryzyko związane ze zbyt późną implementacją reform strukturalnych w krajach członkowskich strefy euro, można więc uznać za pozytywne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Jednakże, jak wskazano wcześniej, ich skuteczność będzie
w dużej mierze zależała od tego, jak ostatecznie zostaną one skonstruowane:


jaka będzie skala pomocy możliwej do pozyskania w ramach takiego instrumentu: im większa skala
pomocy, tym silniejszy bodziec do podejmowania wysiłków reformatorskich;



czy będzie on miał charakter bezzwrotnej dotacji, niskooprocentowanych pożyczek czy gwarancji:
choć drugie i trzecie rozwiązanie w większym stopniu ograniczać będą pokusę nadużycia i skłaniać
władze krajowe do realizacji reform w sposób gwarantujący, że będą przynosiły one pozytywne efekty z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, to taka forma wsparcia może nie gene-
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rować wystarczających bodźców do podejmowania reform (szczególnie w warunkach, w których pozyskiwanie finansowania na rynkach jest relatywnie tanie);


czy zasady ich wykorzystania nie będą prowadziły do sytuacji, w której korzystać ze wsparcia będą
gospodarki niepotrzebujące de facto wsparcia finansowego do wdrażania reform (w tym gospodarki
o wyjściowo wysokiej konkurencyjności strukturalnej).

Uwzględniając to, że na tym etapie kształt porozumień umownych i towarzyszącego im mechanizmu
solidarności nie został jeszcze w pełni określony, trudno dokładnie określić jego skuteczność jako bodźca do implementowania odpowiednio skonstruowanych reform strukturalnych i instytucjonalnych.
Jednocześnie warto zauważyć, że nawet w przypadku wdrażania reform strukturalnych rekomendowanych przez Komisję i Radę UE nie można przyjąć, że bilans korzyści i kosztów związanych
z funkcjonowaniem wewnątrz strefy euro dla najsłabszych strukturalnie gospodarek regionu ulegnie istotnej poprawie w krótkim bądź średnim okresie. Należy więc oczekiwać raczej ograniczonego spadku ryzyka
związanego ze zróżnicowaniem strukturalnym pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro.
b.

możliwość wystąpienia trwałych transferów od polskiej gospodarki do innych gospodarek strefy euro lub w przeciwnym kierunku

Potrzeba wprowadzenia porozumień umownych wspieranych mechanizmem solidarności dotyczy przede wszystkim gospodarek o niskiej konkurencyjności strukturalnej. Gospodarki te mogą częściej niż
pozostałe kraje regionu wymagać wsparcia przy wprowadzaniu zmian w polityce gospodarczej. Stąd uniknięcie relatywnie trwałych transferów dochodów do tych krajów może być niemożliwe, mimo że instrument będzie projektowany w sposób ograniczający powstanie takiego ryzyka. Z punktu widzenia Polski
potrzeba sięgania po mechanizmy solidarności powiązane z porozumieniami umownymi będzie zależała
od tego, jak wysoka będzie jej konkurencyjność strukturalna po przystąpieniu do strefy euro. Im wyższa
będzie konkurencyjność polskiej gospodarki, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że Polska będzie
musiała z takiego instrumentu korzystać, i tym większe prawdopodobieństwo, że będzie płatnikiem netto
w ramach systemu.

Ewentualny opt-in
Podobnie jak w przypadku mechanizmu koordynacji ex ante planów najważniejszych reform, KE przewiduje uczestnictwo krajów spoza UE w porozumieniach umownych, wspieranych mechanizmem solidarności, na zasadzie opt-in. Przystąpienie Polski do tego mechanizmu mogłoby przyspieszyć reformy
strukturalne nakierowane na wzmacnianie konkurencyjności strukturalnej, co jest niezbędne w procesie
przygotowań do przyjęcia euro. Warto zwrócić uwagę, że Polska jest obecnie gospodarką o relatywnie
wysokiej konkurencyjności kosztowej i cenowej na tle innych gospodarek UE, podczas gdy poziom jej konkurencyjności

strukturalnej

pozostaje

stosunkowo

niski

(por.

część

II

raportu).

Uczestnictwo

w mechanizmie będzie jednak łączyło się z dwoma rodzajami kosztów. Po pierwsze, będą to koszty związane z finansowaniem działania mechanizmu (w związku z ograniczeniami prawnymi omawianymi
w podrozdziale 1.3.2. niniejszego opracowania będą to najprawdopodobniej składki od krajów członkowskich). W tym zakresie bardzo ważną kwestią z punktu widzenia Polski będzie sposób określenia warunków udzielania wsparcia finansowego. Za niepożądaną należy bowiem uznać sytuację, w której Polska –
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biorąc pod uwagę relatywnie niski poziom konkurencyjności strukturalnej – byłaby obecnie płatnikiem
netto w ramach tego systemu. Po drugie, kosztem będzie ograniczenie suwerenności w zakresie kształtowania reform strukturalnych, gdyż będą one podlegały ocenie ze strony KE i Rady UE, od której to oceny
będzie zależało, czy porozumienie umowne zostanie podpisane.
Wniosek: Porozumienia umowne, wspierane mechanizmem solidarności, będą mogły jedynie w umiarkowanym stopniu ograniczyć zróżnicowanie strukturalne pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro. Ich wprowadzenie zmieni
więc w niewielkim stopniu bilans szans i zagrożeń związanych z przyjęciem euro przez Polskę. W szczególności jest
wątpliwe, by przełożył się on znacząco na spadek ryzyka dla długookresowej integralności politycznej strefy euro
związanego z tym, że uczestnictwo w unii walutowej jest kosztowne ekonomicznie dla najsłabszych strukturalnie
gospodarek.
Wniosek: Przystąpienie do mechanizmu porozumień umownych, wspieranych mechanizmem solidarności, w okresie
poprzedzającym członkostwo Polski w strefie euro, mogłoby przyspieszyć działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności strukturalnej polskiej gospodarki. Kryteria udzielania wsparcia finansowego w ramach porozumień umownych
powinny jednak zostać ustalone tak, aby wyeliminować ryzyko, że beneficjentami netto systemu będą gospodarki
o wysokiej konkurencyjności strukturalnej kosztem mniej konkurencyjnych gospodarek.

Harmonizacja regulacji
Oprócz wymienionych podstaw do koordynacji i synchronizacji reform strukturalnych, istnieje także
wiele obszarów polityki gospodarczej, w których z punktu widzenia funkcjonowania unii walutowej
zasadna byłaby nie koordynacja, a pełna lub częściowa harmonizacja regulacji. Strefa euro pozostaje
obszarem silnie zróżnicowanym pod względem struktury gospodarek tworzących ją krajów. Choć ta heterogeniczność wynika z szeregu czynników niezależnych od polityki gospodarczej (położenie geograficzne,
warunki przyrodnicze, historia, preferencje społeczne), to jej istotną przyczyną jest również zróżnicowanie
instytucji otoczenia biznesu i regulacji. To zróżnicowanie skutkuje odmienną reakcją poszczególnych gospodarek na szoki popytowe, technologiczne czy szoki związane z globalizacją. Oznacza ono także różną
reakcję gospodarek na zmiany nominalnej stopy procentowej i w efekcie nieadekwatność wspólnej polityki
pieniężnej gospodarek krajów strefy euro (problem one-size-fits-none). Częściowa lub pełna harmonizacja
byłaby pożądana w odniesieniu do regulacji, które wpływają na mobilność pracy i kapitału, zdolność do
realokacji zasobów oraz poziom kosztów społecznych związanych z dostosowaniami popytowo-cenowymi
(np. prawo upadłościowe).
Na wstępie warto jednak zauważyć, że harmonizacja regulacji wiąże się z następującymi wyzwaniami:


jednakowe regulacje mogą funkcjonować odmiennie w różnych środowiskach instytucjonalnych.
Usunięcie zróżnicowania w zakresie reakcji danego obszaru gospodarki na szoki wspólne może raczej
wymagać przyjęcia różnych regulacji, dostosowanych odpowiednio do specyfiki danego kraju.



przy dużym zróżnicowaniu instytucjonalnym krajów strefy euro istnieje ryzyko, że harmonizacja
pewnych tylko elementów systemów instytucjonalnych może obniżyć efektywność całego systemu
w danym kraju (np. taki skutek miałoby przykładowo wydłużenie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych
w krajach o bardziej restrykcyjnych regulacjach w tym zakresie i jednocześnie niewystarczająco efektywnych instytucjach monitorowania i aktywizacji bezrobotnych).
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Obszarem, w którym może być pożądane ujednolicenie instytucji w państwach strefy euro, jest rynek
pracy, który obecnie charakteryzuje się znacznie niższym stopniem harmonizacji niż rynek produktów.
Poza tym, że heterogeniczność regulacji rynku pracy w strefie euro przekłada się na zróżnicowaną reakcję
tych gospodarek na szoki wspólne, wskazuje się również, że może być ona czynnikiem utrudniającym dalszą integrację fiskalną. Przykładowo, ustanowienie fiscal capacity w strefie euro w postaci wspólnego systemu zasiłków dla bezrobotnych przy tak dużym zróżnicowaniu krajowych rynków pracy może rodzić obawę o rzeczywiste zdolności stabilizacyjne takiego rozwiązania (Dullien 2013). Stopniowe zbliżenie instytucji
rynku pracy w krajach strefy euro mogłoby przynieść także korzyści dla finansów publicznych poprzez
zmniejszenie skali tzw. optymalizacji podatkowej, tj. rejestrowania fikcyjnego zatrudnienia w krajach
o niższym klinie podatkowym czy wykorzystywania nieszczelności w systemie transferów socjalnych.
Warto również zwrócić uwagę, że brak harmonizacji w przypadku części instytucji związanych z rynkiem
pracy ogranicza mobilność pracowników pomiędzy krajami. Do regulacji rynku pracy, których harmonizacja mogłaby przynieść największe korzyści dla wzrostu gospodarczego w strefie euro, MFW (2010) zalicza:
opodatkowanie pracy, system zasiłków dla bezrobotnych i regulacje z zakresu prawnej ochrony zatrudnienia.
Kolejnym obszarem, w odniesieniu do którego wskazuje się na potrzebę zwiększenia stopnia harmonizacji regulacji, jest rynek usług. Ponieważ zróżnicowanie regulacji w krajach UE ma negatywny wpływ na
intensywność wymiany handlowej (por. Gill, Raiser 2012, Golub 2003, McCallum 1995), dokończenie budowy wspólnego rynku usług (gdzie regulacje są wciąż bardziej zróżnicowane niż na rynku towarów)
stanowi jeden z priorytetów UE, czego wyrazem jest inicjatywa Single Market Act II (por. Monti 2010, KE
2012). Wskazuje się, że dokończenie budowy wspólnego rynku w zakresie świadczenia usług mogłoby
przynieść istotne korzyści dla gospodarek europejskich, po pierwsze, w związku ze wzrostem poziomu
otwartości rynków, po drugie zaś, w związku z obniżeniem rent oligopolistycznych w sektorach usługowych, zwłaszcza sieciowych (network industries)71. W warunkach stałych kursów walutowych, zmniejszenie
sztywności cenowych wynikających z rent oligopolistycznych w sektorach dóbr pośrednich pozwoliłoby
bowiem poprawić funkcjonowanie kanału realnego kursu walutowego. Przy czym, ze względu na dużą
szczegółowość regulacji krajowych, faktyczne wzmocnienie konkurencji na rynku usług jest możliwe do
osiągnięcia raczej w drodze obligatoryjnej harmonizacji (np. w zakresie barier wejścia, korzystania
z infrastruktury sieciowej, wykonywania zawodów regulowanych, zasad odpowiedzialności usługodawcy
i nadzoru przez korporacje zawodowe etc.) niż poprzez wdrażanie pojedynczych rekomendacji KE
w poszczególnych krajach.
Alokacja pracy i kapitału w krajach strefy euro mogłaby zostać poprawiona także poprzez harmonizację
regulacji wpływających na możliwość prowadzenia transgranicznej działalności usługowej, dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz uczestnictwa w partnerstwie publiczno-prawnym
i przetargach publicznych w innych krajach strefy euro etc. Różny stopień ochrony inwestorów
i partnerów handlowych, w szczególności regulacje dotyczące zatorów płatniczych, prawo upadłościowe
i naprawcze, przekładają się na różną reakcję gospodarek na zmiany nominalnej stopy procentowej, skłonność do zwiększania mocy produkcyjnych i poszukiwania korzyści skali. Warto zwrócić uwagę, że istotna

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że jak wskazują Alegra et al. (2004), Wölfl (2006) i Bourlès et al. (2010), wyższa konkurencja wśród producentów dóbr pośrednich (energia, usługi transportowe i logistyczne, obsługa prawna) oddziaływałaby
pozytywnie na konkurencyjność cenową dóbr końcowych.
71
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część wymienionych obszarów ma zostać uregulowana w ciągu najbliższych lat poprzez transpozycję dyrektyw i rozporządzeń w ramach Single Market Act II.
Konkurencyjność zewnętrzna krajów strefy euro powiązana jest także z funkcjonowaniem strategicznej
infrastruktury transportowej i energetycznej. Z tego powodu poprawa jakości najważniejszych węzłów
komunikacyjnych czy sieci przesyłowych przynosiłaby korzyści większej liczbie krajów, poprawiając
ich międzynarodową konkurencyjność i intensyfikując handel wewnątrz obszaru walutowego. W celu
zminimalizowania ryzyka wystąpienia zachowań oportunistycznych (zjawiska free-ridingu), w warunkach
braku budżetu centralnego strefy euro, korzystne mogłoby być stworzenie podstaw prawnych
i instytucjonalnych dla wspólnego prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych przez członków strefy.
Komplementarnym rozwiązaniem mogłoby być stopniowe ujednolicenie regulacji dotyczących transportu
czy energii, także z przeniesieniem części prerogatyw, ale i środków finansowych, na poziom wspólnotowy.
Z przytoczonymi wcześniej argumentami na rzecz ujednolicenia regulacji i instytucji w krajach strefy
euro łączy się problematyka transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego. Państwa członkowskie, podobnie jak członkowie federacji, mają motywację do zwiększania własnego dobrobytu kosztem
innych członków wspólnego rynku (interjurisdictional competition) poprzez protekcjonistyczne regulacje
krajowe, tam gdzie dany obszar polityki gospodarczej pozostaje autonomiczny lub dobór środków dla
realizacji celu wspólnotowego pozostaje w decyzji kraju (Boadway, Shah 2009). Jak wskazuje Monti (2010),
to kraje strefy euro są tymi, w których częściej niż poza nią transpozycja regulacji wspólnotowych przebiega w sposób wybiórczy, uznaniowy lub nadmiarowy (gold-plating).
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Rozdział 3. Integracja finansowa: unia
bankowa
3.1. Sieć bezpieczeństwa finansowego w strefie euro przed kryzysem
3.1.1. Podstawowe zasady funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego
w strefie euro przed kryzysem
Utworzenie unii walutowej w 1999 r. nie miało bezpośredniego wpływu na politykę regulacyjną systemu finansowego oraz instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej w strefie euro. Od początku jej funkcjonowania w strefie euro obowiązywały te same zasady i podstawy prawne w zakresie
działań na rzecz stabilności finansowej, co w całej Unii Europejskiej.
Również Europejskiemu Bankowi Centralnemu nie powierzono wprost zadania wspierania stabilności
finansowej w strefie euro. Zgodnie z art. 127 ust. 1 TFUE i art. 2 Statutu ESBC i EBC72, podstawowym celem ESBC jest utrzymanie stabilności cen. Tak sformułowany mandat koncentrował misję EBC wokół celów
polityki pieniężnej, nie kładąc nacisku na funkcje związane z dbałością o stabilność systemu finansowego.
W przepisach Traktatu i Statutu odniesienie do stabilności finansowej ma charakter pośredni. Art. 127 ust. 5
Traktatu stanowi, że ESBC przyczynia się do należytego prowadzenia polityki przez właściwe władze
w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i stabilności systemu finansowego.
Ponadto, zgodnie z art. 25 Statutu, EBC może udzielać porad i konsultacji Radzie, Komisji i kompetentnym
władzom państw członkowskich co do zakresu i realizacji prawa związanego z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi i stabilnością systemu finansowego. Rada UE, Komisja Europejska
i kompetentne władze państw członkowskich zobowiązane są konsultować z EBC wszystkie inicjatywy
legislacyjne dotyczące tej tematyki. Funkcje EBC w zakresie nadzoru finansowego i stabilności finansowej
były więc doradcze i opiniotwórcze. Formalnie funkcja wspierania stabilności systemu finansowego została
w momencie powoływania EBC ograniczona do działań na rzecz efektywności i bezpieczeństwa systemu
płatniczego. Natomiast poszczególne krajowe banki centralne Eurosystemu mogły mieć przepisy, które
przyznawały im zadania w zakresie stabilności finansowej, jednak ta kwestia pozostawała w gestii krajowych jurysdykcji. Konkludując, wspieranie stabilności systemu finansowego nie zostało scentralizowane
w EBC w momencie tworzenia strefy euro73.
Kompetencje i odpowiedzialność za stabilność systemu finansowego w UE oraz strefie euro były
w rękach władz krajowych (ramka 12).

Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego stanowi protokół numer IV do TFUE.
Zgodnie z art. 14 ust. 4 Statutu, krajowe banki centralne mogą wykonywać inne funkcje niż określone w Statucie, chyba że
Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich oddanych głosów, uzna, że są one sprzeczne z celami i zadaniami ESBC.
Funkcje te krajowe banki centralne wykonują na własną odpowiedzialność i nie uważa się ich za część funkcji ESBC.
72
73
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Ramka 12. Krajowe sieci bezpieczeństwa finansowego
W skład krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego wchodzą z reguły następujące instytucje:





organ (bądź organy) nadzoru – odpowiedzialny za wydawanie licencji oraz sprawujący bieżący
nadzór ostrożnościowy nad bankami i innymi instytucjami finansowymi;
bank centralny – pełniący funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji (tzw. awaryjne wsparcie
płynnościowe – emergency liquidity assistance, ELA);
ministerstwo finansów – posiadające inicjatywę ustawodawczą i będące dysponentem środków
publicznych;
fundusz gwarantowania depozytów – odpowiedzialny za wypłatę gwarantowanych depozytów
(tzw. pay-box), a także w niektórych przypadkach angażujący się w działania pomocowe dla
banków (tzw. risk-minimizer).

Instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego są względem siebie komplementarne i dopiero jako
całość mogą funkcjonować efektywnie.

W prawodawstwie unijnym wyróżnić można trzy zasady, które mają decydujące znaczenie dla organizacji sieci bezpieczeństwa finansowego w UE i strefie euro:
Zasada pierwsza dotyczy jednolitej licencji bankowej (single passport), która służy zapewnieniu swobody
świadczenia usług bankowych w całej UE. Zgodnie z nią inne państwa członkowskie mają obowiązek
uznawania licencji bankowych wydanych instytucji kredytowej w jej kraju macierzystym. Daje więc ona
bankom prawo do oferowania usług transgranicznych i podejmowania działalności w formie oddziału na
terytorium dowolnego państwa członkowskiego UE bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody organu
nadzorczego kraju goszczącego, a jedynie na podstawie licencji wydanej przez nadzór z kraju pochodzenia
banku (macierzystego), po uprzednim notyfikowaniu woli świadczenia usług na terenie kraju goszczącego.
Zasada druga ustanawia prymat władz nadzorczych kraju macierzystego, czyli kraju, w którym centrala
banku ma główną siedzibę oraz w którym uzyskał on licencję. W przypadku, kiedy bank prowadzi działalność transgraniczną poprzez oddział, oddziały te co do zasady podlegają nadzorowi władz kraju macierzystego74. Gdy bank prowadzi poza granicami kraju macierzystego działalność poprzez spółkę zależną, nadzór nad tymi spółkami sprawują właściwe władze kraju goszczącego. Natomiast nadzór nad działalnością
grupy bankowej jako całości sprawowany jest przez organy nadzorcze kraju macierzystego (nadzór konsolidujący).
Zasada trzecia nakłada na nadzorców macierzystych i goszczących obowiązek współpracy oraz wymiany
informacji. W tym celu dyrektywa ws. wymogów kapitałowych z 2009 r. (tzw. CRD II) nałożyła obowiązek
utworzenia kolegiów nadzorczych dla transgranicznych grup bankowych (art. 1 ust. 33). Przewodnią rolę
odgrywa w nich nadzorca konsolidujący, czyli odpowiedni organ państwa członkowskiego, w którym
główną siedzibę posiada instytucja dominująca (tzw. unijna dominująca instytucja kredytowa).
Kwestia zarządzania kryzysowego w układzie transgranicznym praktycznie nie była zorganizowana
w UE i strefie euro. Relacje pomiędzy władzami krajowymi opierały na niewiążących prawnie porozumieniach o współpracy (MoU), które w głównej mierze koncentrowały się na kwestii wymiany informacji.
Początkowo sygnatariuszami MoU z 2003 r. były tylko organy nadzorcze i banki centralne, natomiast do
74
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MoU z 2005 r. przystąpiły także ministerstwa finansów. Rozwiązania przyjęte w tych porozumieniach okazały się jednak niewystarczające i w czerwcu 2008 r. podpisano kolejne porozumienie, zgodnie z którym
celem zarządzania kryzysowego jest ochrona stabilności finansowej we wszystkich krajach UE. Istotną
nowością była rekomendacja, aby zainteresowane kraje, w których działalność prowadziły transgraniczne
banki, zawarły tzw. dobrowolne porozumienia o współpracy (Voluntary Specific Cooperation Agreements,
VSCA), na podstawie których miały być tworzone grupy transgranicznej stabilności (Cross-Border Stability
Groups, CBSGs) dla konkretnych banków. Celem tych grup miała być lepsza organizacja współpracy pomiędzy krajami na wypadek kryzysu w danym banku.
MoU jako formuła współpracy międzynarodowej okazało się nieskuteczne w czasie ostatniego kryzysu.
Główną słabością MoU jest jego niewiążący prawnie charakter. W sytuacji, gdy za stabilność finansową
odpowiadają władze krajowe, a ewentualne koszty kryzysu ponosi lokalny podatnik, zarządzanie kryzysowe było prowadzone z perspektywy poszczególnych jurysdykcji i krajowej stabilności finansowej. Stąd
też władze nadzorcze podejmowały z reguły jednostronne działania, nie konsultując się z nadzorcami
z innych krajów, w których działała dana grupa bankowa, czy też nie informując ich nawet o zamiarze
podjęcia konkretnych działań. Jednocześnie jednak, co warto podkreślić, koszty działań pomocowych
w większości przypadków były ponoszone przez podatników z krajów, w których grupa bankowa dotknięta kryzysem miała swoją siedzibę (np. Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Austria, Belgia). Ponieważ
w większości przypadków były to duże grupy bankowe, koszty ich ratowania okazały się tak znaczne, że
poważnie nadwyrężyły budżety państw macierzystych. W efekcie kryzys bankowy przeistoczył się
w kryzys zadłużenia i niektóre państwa strefy euro musiały zwrócić się o międzynarodową pomoc finansową UE i MFW (np. Irlandia).

3.1.2. Doświadczenia z kryzysu finansowego katalizatorem zmian instytucjonalnych sieci bezpieczeństwa finansowego w UE
Wnioski z kryzysu stały się impulsem do zmian instytucjonalnych w sieci bezpieczeństwa finansowego
zarówno w UE, jak i w strefie euro. W świetle kryzysu, obserwowane zmiany strukturalne w systemie
finansowym w strefie euro unaoczniły potrzebę wprowadzenia istotnych zmian w regulacjach i procesie
sprawowania nadzoru. Po kryzysie okazało się, że kondycja sektora finansowego ma o wiele większy
wpływ na sferę realną, niż wcześniej uważano, a stabilność cen jest warunkiem koniecznym, acz niewystarczającym, do osiągnięcia stabilności finansowej. Wobec tego wzrosło znaczenie stabilności finansowej jako
celu banku centralnego i sieci bezpieczeństwa finansowego. Wymaga to jednak jednoznacznej alokacji odpowiedzialności za nią i doprecyzowania mandatów banków centralnych w tym zakresie (BIS, 2011).
Kryzys finansowy uwidocznił problemy związane z rozbieżnością pomiędzy transgranicznym modelem
bankowości w UE a zdecentralizowaną odpowiedzialnością za stabilność finansową spoczywającą na
władzach krajowych (Fonteyne et al. 2010) i ponoszeniu przez lokalnych podatników skutków fiskalnych decyzji podjętych w ramach zarządzania kryzysowego. W latach poprzedzających kryzys finansowy
sektor bankowy w UE rozwijał się dynamicznie. Fuzje i przejęcia dokonujące się nie tylko w obrębie krajowym, ale także transgranicznym doprowadziły do powstania banków o systemowym znaczeniu zarówno
w skali danego kraju, jak i całej UE. W 2005 r. EBC zidentyfikował 46 grup bankowych o systemowym znaczeniu, prowadzących znaczną działalność w wymiarze transgranicznym, których aktywa stanowiły około
68% aktywów sektora bankowego UE (Pisani-Ferry et al. 2009). Z kolei na ogłoszonej przez FSB w 2013 r.
(FSB 2013) liście 29 globalnych banków o znaczeniu systemowym (Global Systemically Important Financial
Institutions, G-SIFIs) ponad połowę (15) stanowią banki europejskie. W niektórych krajach wartość akty-
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wów pojedynczego banku przewyższa poziom wypracowanego w tym kraju PKB (np. Nordea w Szwecji,
ING w Holandii, Santander w Hiszpanii, HSBC w Wielkiej Brytanii; wykres 4, lewy panel), a udział dużych
międzynarodowych grup bankowych w aktywach sektora bankowego UE sięga prawie 2/3. Ponadto aktywa sektorów bankowych w krajach UE kilkakrotnie przekraczają PKB (wykres 4, prawy panel). Kryzys
udowodnił, że taka struktura może zagrażać stabilności systemu finansowego i finansów publicznych.

Wykres 4. Aktywa sektora bankowego w relacji do PKB w krajach UE* (lewy panel) oraz aktywa wybranych banków w relacji do PKB kraju pochodzenia (prawy panel).
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Źródło: Liikanen Report (2012).
Uwagi: dla czytelności wykresu nie umieszczono wartości dla Luksemburga (2223%) i Malty (948%).
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych za 2012 r. z ECB Statistical Data Warehouse.

3.1.3. Nadzór mikroostrożnościowy
Kryzys unaocznił potrzebę wzmocnienia koordynacji działań w zakresie wspierania stabilności finansowej na poziomie centralnym UE. Na zlecenie Komisji Europejskiej powołana została Grupa wysokiego
szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a. Na podstawie zaleceń Grupy przeprowadzono
pierwszy etap reformy nadzoru finansowego w UE, w wyniku której z dniem 1 stycznia 2011 r. funkcjonować zaczęły m.in. Europejskie Urzędy Nadzoru (European Supervisory Authorities, ESA) odpowiedzialne za
nadzór mikroostrożnościowy:


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA),



Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority,
ESMA),



Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA).

ESA powstały z przekształcenia wcześniej funkcjonujących Komitetów: Komitetu Europejskich Organów
Nadzoru Bankowego (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), Komitetu Europejskich Organów
Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (Committee of European Securities Regulators, CESR) oraz
Komitetu Europejskich Organów ds. Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
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(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS). Co do zasady ESA nie pełnią bezpośredniego nadzoru nad instytucjami finansowymi w UE. Nadzór ten dalej pozostawał w gestii
odpowiednich organów krajowych. Jednym z głównych zadań ESA jest natomiast ustanawianie wspólnych
standardów oraz praktyk regulacyjnych i nadzorczych dla sektora finansowego UE, w szczególności poprzez opracowywanie projektów wytycznych, zaleceń oraz standardów technicznych. ESA posiadają również uprawnienia do rozstrzygania w drodze mediacji sporów między właściwymi organami krajowymi.

3.1.4. Nadzór makroostrożnościowy
Na podstawie doświadczeń kryzysowych pożądane okazało się również wprowadzenie nadzoru makroostrożnościowego w UE, jako nowego elementu sieci bezpieczeństwa finansowego. Ostatni kryzys finansowy unaocznił, że sprawowanie nadzoru jedynie na poziomie mikro, czyli w odniesieniu do pojedynczych
instytucji finansowych, nie jest wystarczające dla zapewnienia stabilności systemu finansowego jako całości. Istnieje potrzeba spojrzenia na sektor finansowy z perspektywy systemowej. Skupienie się nadzorców
na kondycji poszczególnych podmiotów mogło prowadzić do niedoszacowania negatywnych efektów
zewnętrznych wynikających z zachowania się pojedynczych instytucji, szczególnie tych systemowo ważnych (SIFIs). Istotne okazało się również badanie współzależności między instytucjami i kanałów przenoszenia efektu zarażania. Aby to zrealizować, potrzebny jest nadzór systemowy, tzw. makroostrożnościowy,
który nie tylko identyfikuje i analizuje, ale także aktywnie ogranicza ryzyko systemowe i sprzyja zmniejszaniu

procykliczności

wynikającej

m.in.

z wymogów

kapitałowych

i wahań

koniunkturalnych

w gospodarce. W tym zakresie wskazuje się na konieczność stworzenia solidnych ram instytucjonalnych
i nadania uprawnień w zakresie narzędzi makroostrożnościowych zarówno na poziomie krajowym, jak
i w całej UE.
Właściwe prowadzenie polityki makroostrożnościowej w UE wymaga zatem ustalenia ram instytucjonalnych dla tej polityki zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, wraz z jasnym podziałem
odpowiedzialności na obu szczeblach.
Na poziomie europejskim za nadzór makroostrożnościowy odpowiedzialna jest Europejska Rada ds.
Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board, ESRB). Rada została utworzona w grudniu 2010 r.,
również na podstawie rekomendacji raportu de Larosière’a. Jej zadaniem jest przeciwdziałanie oraz ograniczanie ryzyka systemowego dla stabilności finansowej w UE. W tym celu ESRB może wydawać ostrzeżenia
oraz zalecenia dotyczące niezbędnych działań zaradczych. Mogą być one kierowane w szczególności do
całej Unii, państw członkowskich UE, ESA lub krajowych organów nadzoru. Ostrzeżenia i zalecenia ESRB
nie mają wiążącej mocy prawnej, a zalecenia podlegają zasadzie „działaj lub wyjaśnij” (act-or-explain) –
adresat, do którego zostały one skierowane, musi się do nich zastosować lub odpowiednio uzasadnić niepodjęcie działań (Rozporządzenie ustanawiające ESRB, 2010).
ESRB pełni ponadto istotną rolę mobilizującą kraje członkowskie UE do tworzenia nadzoru makroostrożnościowego na szczeblu krajowym. W grudniu 2011 r. Rada wydała zalecenie ws. mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (Zalecenie ESRB, 2011), zgodnie z którym kraje członkowskie UE
powinny do czerwca 2013 r.75 powołać organ odpowiedzialny za politykę makroostrożnościową. Z kolei
w kwietniu 2013 r. ESRB wydała komplementarne zalecenie ws. celów pośrednich i instrumentów polityki
makroostrożnościowej (Zalecenie ESRB, 2013). Zawiera ono wytyczne przydatne dla krajowych organów
Jednakże ostatecznie, zgodnie z decyzją Rady Generalnej z dnia 18 czerwca 2013r., termin na wdrożenie zalecanych środków
został przesunięty na 28 lutego 2014 r.
75
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makroostrożnościowych oraz zapewnia minimalny poziom ujednolicenia strategii oraz instrumentów dostępnych dla tych organów w krajach UE.
Kluczowa rola organów krajowych. Zalecenie ESRB (Zalecenie ESRB, 2011) wskazuje na potrzebę ustanowienia nadzoru makroostrożnościowego w UE na poziomie krajowym. Również w opinii MFW (MFW,
2011) efektywność działania europejskiej architektury makroostrożnościowej wymaga odpowiednich podstaw instytucjonalnych dla nadzoru makroostrożnościowego na szczeblu krajowym. Pozwoli to na jednoznaczną alokację tej funkcji w ramach krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego, zmniejszenie ryzyka
skłonności władz krajowych do zaniechania działania w przypadku narastania ryzyka systemowego (zjawisko inaction bias) oraz ustalenie zestawu narzędzi do jego ograniczania. Efektywne prowadzenie tej polityki w wymiarze europejskim wymaga zaangażowania władz krajowych oraz zapewnienia im elastyczności w zakresie stosowania narzędzi makroostrożnościowych, ponieważ:


władze krajowe dysponują doświadczeniem i szczegółową wiedzą z zakresu specyfiki funkcjonowania krajowego systemu finansowego;



brak wystarczającej synchronizacji cykli finansowych w krajach strefy euro, przy braku autonomicznej
polityki pieniężnej i kursowej, wymaga elastycznego korzystania z narzędzi makroostrożnościowych
w zależności od ryzyka charakterystycznego dla danego krajowego systemu finansowego.

Bank centralny powinien odgrywać wiodącą rolę w nadzorze makroostrożnościowym – tak stanowią
zarówno rekomendacje MFW (MFW 2011), BIS (BIS 2011), jak i ESRB (Zalecenie ESRB, 2011). Na poziomie krajowym nadzór makroostrożnościowy może być zorganizowany według dwóch podstawowych
modeli, tj. (1) w organie kolegialnym zrzeszającym instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego lub (2)
pozostać w wyłącznej kompetencji jednej instytucji. Modele te w praktyce przyjmują różne zmodyfikowane
formy, w zależności od wielu kryteriów, np. wyboru instytucji wiodącej, roli banku centralnego i ministra
finansów, zakresu kompetencji poszczególnych instytucji (Nier et al. 2011). Niezależnie od przyjętego modelu, w nadzorze makroostrożnościowym wiodącą rolę powinien pełnić bank centralny, głównie ze względu na ugruntowaną niezależność oraz doświadczenie w prowadzeniu analiz makroekonomicznych oraz
systemu finansowego (publikowane w postaci raportów o stabilności finansowej). Banki centralne, dzięki
szerokiemu zakresowi niezależności, będą bardziej skłonne podejmować działania w oderwaniu od cyklu
wyborczego, których pozytywne efekty widoczne są dopiero w dłuższym horyzoncie czasu. Banki centralne mają również silne bodźce do podejmowania działań prewencyjnych, gdyż to one jako pierwsze podejmują działania interwencyjne w przypadku materializacji ryzyka systemowego.
Instrumenty polityki makroostrożnościowej oddane do dyspozycji krajowych organów nadzorczych
zostały również przewidziane w obowiązującym od 2014 r. pakiecie ws. wymogów kapitałowych obejmującym dyrektywę 2012/36/UE (CRD IV, 2013) oraz rozporządzenie 575/2013 (CRR, 2013), w tym
w ramach tzw. klauzuli elastyczności (flexibility package; art. 458 CRR). Pewna swoboda w zakresie kształtowania parametrów polityki makroostrożnościowej jest szczególnie istotna dla krajów należących do strefy euro, które nie mają możliwości wykorzystania polityki stóp procentowych lub kursu walutowego
w reakcji na szoki.

74

Narodowy Bank Polski

Integracja finansowa: unia bankowa

3.1.5. Zarządzanie kryzysowe
Kryzys finansowy uruchomił również zmiany instytucjonalne w zakresie zarządzania kryzysowego
zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, w celu zapewnienia większej koordynacji działań.
Na poziomie krajowym powoływane były komitety stabilności finansowej 76 będące platformą wymiany
informacji i koordynacji działań krajowych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego. Utworzenie takich
komitetów wynikało z zalecenia, jakie jeszcze w 2006 r. przyjął ECOFIN. Natomiast na poziomie europejskim, zgodnie z postanowieniami MoU 2008, tworzone były grupy transgranicznej stabilności (Cross-Border
Stability Groups, CBSGs). Grupy te są tworzone albo dla danej grupy bankowej lub dla danego regionu.
Przykładami regionalnych CBSGs są: Austriacka Grupa Transgranicznej Stabilności (Austrian Cross-Border
Stability Group) skupiająca Austrię i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których filie banków austriackich mają istotny udział w rynku (np. Węgry, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia), i nordycko-bałtycka
Grupa Transgranicznej Stabilności (Nordic-Baltic Cross-Border Stability Group), która skupia 8 krajów skandynawskich i nadbałtyckich. Należy ponadto zauważyć, że równolegle do CBSGs istnieją także Grupy
Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management Groups, CMGs), utworzone pod auspicjami Financial Stability
Board (FSB) dla banków o systemowym znaczeniu w skali globalnej (wśród których znajdują się banki europejskie). Skład CBSGs i CMGs jest podobny i obejmuje przedstawicieli głównych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, tj. organu nadzoru, banku centralnego i ministerstwa finansów z poszczególnych
krajów, w których działa dana grupa bankowa, przy czym CMGs obejmują kraje spoza UE.

3.1.6. Systemy gwarantowania depozytów
Nieskoordynowane działania poszczególnych krajów podejmowane na początku kryzysu, polegające na
podwyższaniu poziomu gwarancji lub nawet wprowadzaniu pełnych gwarancji dla depozytów stały się
bezpośrednią przyczyną nowelizacji dyrektywy ws. gwarancji depozytów (DGS). Problemy banków
w niektórych krajach UE spowodowały drastyczny spadek zaufania deponentów, a nawet run na bank77,
który – jak się wydawało – w dobie systemów gwarantowania depozytów pozostaje zagrożeniem istniejącym tylko teoretycznie. W odpowiedzi na te wydarzenia i w celu zapobieżenia dalszej eskalacji kryzysu
niektóre państwa UE podniosły poziom gwarancji depozytów, w tym także wprowadziły tzw. pełne gwarancje78 (blanket guarantees). Działania te były jednak zgodne z dyrektywą 94/19/WE, która ustanawiała jedynie minimalny poziom gwarancji w wysokości 20.000 EUR. Ze względu na możliwe zagrożenia dla jednolitego rynku usług finansowych i zaburzenia równych zasad funkcjonowania banków (level playing field)
wynikające z braku harmonizacji w zakresie gwarancji depozytów na spotkaniu ECOFIN w październiku
2008 r. podjęto decyzję o podwyższeniu minimalnego poziomu gwarancji. Będąca efektem tych ustaleń
dyrektywa 2009/14/WE79 zobowiązała państwa członkowskie do zapewnienia minimalnego poziomu gwarancji w wysokości 50.000 EUR. Jednocześnie dyrektywa ta ustanowiła zharmonizowany poziom gwarancji
w wysokości 100.000 EUR, który miał zostać osiągnięty do końca 2010 r. Znowelizowana dyrektywa
wprowadziła także skrócenie terminu wypłaty środków gwarantowanych z 3 miesięcy (z możliwością
W czasie kryzysu komitety stabilności finansowej zostały powołane m.in. w Belgii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Włoszech czy
na Litwie. Więcej w EBC (2010).
77 Jaskrawym tego przykładem były problemy banku Northern Rock w Wielkiej Brytanii.
78 Pełne gwarancje wprowadziły Austria, Dania, Niemcy, Irlandia, Słowacja oraz Słowenia. Więcej na temat wykorzystania
pełnych gwarancji w czasie kryzysu w: L. Laeven, F. Valencia, The Use of Blanket Guarantee in Banking Crisis, IMF Working Paper
WP/08/250, International Monetary Fund, October 2008.
79 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/14/WE w sprawie
systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłat, Dz. U. UE L 68/3 z dnia 13.03.2009.
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przedłużenia o kolejne 6 miesięcy) do 20 dni roboczych (z możliwością przedłużenia o kolejne 10 dni roboczych).
W lipcu 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt całościowej nowelizacji Dyrektywy 94/19/WE,
który ma na celu dalsze zwiększenie harmonizacji w zakresie funkcjonowania i finansowania funduszy
gwarantowania depozytów w UE. Nowa Dyrektywa 2014/49/UE80 utrzymuje zharmonizowany poziom
gwarancji depozytów w wysokości 100.000 EUR. Głównymi obszarami, w których nastąpiły zmiany, są: 1)
sposób finansowania krajowych funduszy gwarantowania depozytów – na zasadzie ex ante, 2) docelowy
poziom funduszu gwarantowania depozytów – 0,8% gwarantowanych depozytów81, 3) czas wypłaty środków gwarantowanych – skrócony do 7 dni roboczych w 2024 r.82 Ponadto dyrektywa stanowi, że składki
wpłacane przez banki na poczet funduszu gwarantowania depozytów będą uzależnione od profilu ryzyka
banku. Oznacza to, że banki prowadzące bardziej ryzykowną działalność będą więcej kontrybuować do
funduszu. W przypadku wyczerpania środków w funduszu dyrektywa przewiduje możliwość nałożenia
na banki obowiązku wniesienia dodatkowych składek (na zasadzie ex post) oraz możliwość dokonywania
dobrowolnych pożyczek pomiędzy krajowymi funduszami gwarantowania depozytów, co można traktować jako pewną formę uwspólnotowienia (mutualizacji).

3.1.7. Procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
Istotną słabością przedkryzysowych rozwiązań dotyczących sieci bezpieczeństwa finansowego w UE był
brak regulacji w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie takiego procesu. Nadzorcom brakowało zarówno uprawnień, jak
i narzędzi, aby skutecznie interweniować w bankach, w których problemy finansowe generowały ryzyko
destabilizacji w całym systemie finansowym. W efekcie zarządzanie kryzysowe w UE sprowadzało się do
udzielania pomocy publicznej na szeroką skalę. Działania podjęte w trakcie kryzysu przez państwa członkowskie można ująć w trzech kategoriach instrumentów: rekapitalizacja83, instrumenty wsparcia banków
posiadających aktywa o obniżonej jakości (asset relief measures)84 oraz gwarancje na zobowiązania banków
i wsparcie płynnościowe85 (wykres 5).
Komisja Europejska podjęła działania w celu zharmonizowania i zwiększenia skuteczności regulacji
w zakresie zarządzania kryzysowego. W czerwcu 2012 r. KE przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. U. UE L 173/149 z dnia 12 czerwca 2014.
81 Dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość ustalenia poziomu docelowego na wyższym bądź niższym poziomie,
przy czym poziom ten nie może być niższy niż 0,5% gwarantowanych depozytów.
82 Skrócenie czasu wypłaty środków gwarantowanych może odbywać się stopniowo. Kraje członkowskie mogą wprowadzić
następujące terminy wypłaty środków gwarantowanych w okresie przejściowym (czyli do 2024 r.): 15 dni roboczych – od 1
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz 10 dni roboczych – od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2023 r.
83 W okresie od 2008 r. do 2012 r. na rekapitalizację przeznaczono 413,2 mld EUR (tj. 3,2% PKB UE), z czego najwięcej w Wielkiej
Brytanii (82,4 mld EUR), Niemczech (63,2 mld EUR), Irlandii (62,8 mld EUR) i Hiszpanii (60 mld EUR).
84 W okresie od 2008 r. do 2012 r. wsparcie banków posiadających aktywa o obniżonej jakości było najmniej wykorzystanym
instrumentem. Na tą formę pomocy przeznaczono 178,7 mld EUR (tj. 1,4% PKB UE), z czego najwięcej w Niemczech (80 mld
EUR), Wielkiej Brytanii (40,4 mld EUR), Hiszpanii (28,4 mld EUR) oraz Belgii (17,1 mld EUR).
85 Wykorzystanie instrumentu w postaci gwarancji i wsparcia płynnościowego osiągnęło swoje apogeum w 2009 r., gdy wyniosło prawie 906 mld EUR (tj. 7,7% PKB UE), z czego najwięcej w Irlandii (284,2 mld EUR), Wielkiej Brytanii (165 mld EUR),
Niemczech (135 mld EUR) i Francji (92 mld EUR).
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działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (dyrektywa BRR). Nowa
Dyrektywa 2014/59/UE86 zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
Dyrektywa BRR zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution authorities) oraz wyposażenia ich
w odpowiednie narzędzia oraz uprawnienia w zakresie ingerencji w prawa właścicieli i wierzycieli banków.

Zharmonizowany

pakiet

narzędzi

wykorzystywanych

w procedurze

restrukturyzacji

i uporządkowanej likwidacji banków (resolution) obejmuje: 1) sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa
bankowego do nabywcy sektora prywatnego bez zgody akcjonariuszy banku poddanego resolution, 2)
utworzenie banku pomostowego i przeniesienie do niego części bądź całości aktywów i pasywów banku
poddanego resolution, 3) wydzielenie aktywów (instrument stosowany łącznie z innymi instrumentami),
w ramach którego część aktywów87 banku poddanego resolution będzie transferowana do odrębnego podmiotu zarządzania aktywami oraz 4) umorzenie kapitału i konwersja zobowiązań na kapitał (tzw. bail-in).
W ostateczności, w przypadku kryzysu systemowego kraje członkowskie będą mogły – w ramach działań
nadzwyczajnych – udzielić pomocy publicznej poprzez instrument rekapitalizacji lub czasowej nacjonalizacji. Dyrektywa wprowadza także obowiązek przygotowania planów naprawy88 (recovery plans) oraz planów
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji89 (resolution plans). Ponadto kraje zostaną zobowiązane do
utworzenia krajowych funduszy finansowania procesu resolution opartych na składkach wpłacanych przez
banki na zasadzie ex ante. Fundusze resolution będą miały wyznaczony docelowy poziom w wysokości
przynajmniej 1% gwarantowanych depozytów, który ma zostać osiągnięty w ciągu 10 lat. W celu zwiększenia efektywności zarządzania kryzysowego w wymiarze transgranicznym zostaną utworzone – na wzór
kolegiów nadzorczych – kolegia ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution colleges),
w skład których wchodzić będą przedstawiciele następujących instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego
z krajów, w których działa dana grupa bankowa: 1) organów resolution, 2) organów nadzorczych, 3) banku
centralnego (w przypadku, gdy w danym kraju bank centralny nie pełni funkcji nadzorczych), 4) ministerstw finansów (w przypadku, gdy w danym kraju ministerstwo finansów nie posiada kompetencji
w zakresie resolution), 5) funduszy gwarantowania depozytów. Ponadto członkiem resolution college jest
także przedstawiciel EBA.
Pod wypływem doświadczeń ostatniego kryzysu, wiele państw członkowskich wdrożyło do swoich
porządków prawnych procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wyprzedzając przyjęcie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia
działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE,
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 684/2012, Dz. U. UE L 173/190 z dnia 12 czerwca 2014 r.
87 Transferowi takiemu podlegają najczęściej aktywa o złej jakości, które negatywnie wpływają na wyniki finansowe banku.
88 Plany naprawy mają być przygotowywane samodzielnie przez instytucje, a następnie zatwierdzane przez nadzorcę. Niemniej
jednak odpowiedzialność za przygotowanie, utrzymanie i regularną aktualizację planu spoczywa na instytucji. Plany naprawy
mają zawierać propozycje działań, jakie mogłaby podjąć dana instytucja w reakcji na potencjalne scenariusze szokowe (np.
problemy płynnościowe) w celu samodzielnego odbudowania długoterminowej kondycji i stabilności finansowej.
89 Plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mają być przygotowywane przez organ resolution we współpracy z odpowiednim organem nadzoru. Plany te powinny uwzględniać szereg scenariuszy zarówno o charakterze idiosynkratycznym,
jak i systemowym, oraz identyfikować funkcje kluczowe danej instytucji. Na tej podstawie proponuje się możliwe działania
zaradcze z wykorzystaniem konkretnych instrumentów resolution (np. transfer aktywów do banku pomostowego lub do złego
banku). Istotnym elementem planu resolution jest także określenie finansowania całego procesu. Plany resolution uruchamiane
będą dopiero w momencie, gdy sytuacja danej instytucji okaże się na tyle zła, że zostaną spełnione są przesłanki do wszczęcia
procesu resolution.
86

Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro

77

Integracja finansowa: unia bankowa

unijnej dyrektywy. Procedury obowiązujące w poszczególnych krajach90 różnią się w niektórych kwestiach, np. w zakresie dostępnych narzędzi resolution czy podmiotów zaangażowanych w proces. Przyjęcie
dyrektywy BRR oznacza wprowadzenie pewnej harmonizacji procedur i narzędzi w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w UE. Jest to konieczne w celu zapewnienia, iż w przypadku sytuacji
kryzysowej o wymiarze transgranicznym możliwa będzie szybka i skoordynowana akcja odpowiednich
organów krajowych.
Wykres 5. Formy i rozmiary wsparcia dla sektora finansowego w UE w latach 2008-2012.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

3.2. Unia Bankowa
3.2.1. Przyczyny utworzenia unii bankowej
Kryzys uruchomił negatywne sprzężenie zwrotne między sytuacją finansową banków i rządów, szczególnie w niektórych krajach strefy euro (Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Cypr). Geneza negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy kryzysem finansów publicznych i kryzysem bankowym tkwi
w strukturze sektora finansowego Europy. Przed kryzysem nastąpił znaczący wzrost wartości aktywów
sektorów bankowych w krajach UE. Relacja aktywów bankowych do PKB wynosiła w 2013 r. w UE 334%
i znacznie przewyższa wskaźniki notowane w innych wysokorozwiniętych gospodarkach, np. USA (86%)
i Japonii (196%). W efekcie gospodarka europejska i finanse publiczne są silnie uzależnione od sytuacji
banków. W czasie ostatniego kryzysu utrwaliło się przekonanie, że rządy państw nie mogą pozwolić na
upadek największych banków, ponieważ groziłoby to załamaniem ich systemów gospodarczych.
W przypadku Irlandii i Cypru było to bezpośrednią przyczyną konieczności sięgnięcia po pomoc finansową z UE i MFW.
Polityka nadzorcza nie zawsze właściwie reagowała na narastanie zjawisk mogących prowadzić do kryzysu. Zasada nadzoru kraju macierzystego utrudniała efektywne nadzorowanie dużych, transgranicznie
Własne procedury prawne w zakresie resolution posiadają m.in. Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Holandia, Portugalia i Rumunia.
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działających banków. Wraz z rozwojem kryzysu krajowi nadzorcy wychodzili z założenia, że ujawnienie
słabości banków podlegających ich jurysdykcji mogłoby rozbudzić oczekiwania ze strony rynku dotyczące
konieczności dokapitalizowania tych banków. Tymczasem wysokie zadłużenie sektora finansów publicznych w krajach strefy euro i związana z tym konieczność dostosowań fiskalnych sprawiły, że rządy tych
krajów nie byłyby w stanie ponieść dalszych kosztów wsparcia banków. Dlatego utrwalała się naturalna
tendencja do niedoszacowania faktycznych potrzeb kapitałowych banków i w ten sposób oddalania
w czasie trudnych decyzji, co objawiało się pobłażliwością nadzorców i wzmacniało negatywne sprzężenie
zwrotne pomiędzy kondycją sektora bankowego i sektora finansów publicznych w dłuższym okresie.
W związku z tym, że koncentracja kryzysu finansowego w UE nastąpiła w krajach strefy euro, reformy
(w tym projekt unii bankowej) skupiają się na poprawie zasad jej funkcjonowania. Unia bankowa jest
jednak otwarta na udział krajów spoza strefy euro poprzez nawiązanie tzw. bliskiej współpracy (opt-in), bez
obowiązku uczestnictwa w strefie euro. Koncepcja unii bankowej zakłada przeniesienie ze szczebla krajowego na paneuropejski kompetencji w następujących obszarach:


nadzór ostrożnościowy nad sektorem bankowym (Single Supervisory Mechanism, SSM),



restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków (Single Resolution Mechanism, SRM).

3.2.2. Pierwszy filar unii bankowej – jednolity mechanizm nadzorczy
Propozycja utworzenia unii bankowej stanowi próbę ograniczenia zidentyfikowanych wyżej słabości
przedkryzysowej architektury sieci bezpieczeństwa finansowego. TFUE stwarza możliwości przyznania
EBC określonych uprawnień w zakresie nadzoru bankowego na podstawie art. 127 ust. 691. Ten artykuł dał
podstawę prawną dla projektu utworzenia pierwszego filaru unii bankowej – jednolitego mechanizmu
nadzorczego, którego kształt zaproponowała KE we wrześniu 2012 r. Odwołanie do takiej podstawy prawnej umożliwiło wprowadzenie reformy w relatywnie szybkim czasie – bez konieczności dokonywania
zmian traktatowych w długotrwałej procedurze wielostronnych negocjacji międzyrządowych i ich ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE. Szybkie tempo, z jakim wprowadzano unię bankową, wynika też z zastosowania tego projektu jako narzędzia antykryzysowego w odniesieniu do ostatniego kryzysu
w strefie euro. Rozporządzenie ws. SSM weszło w życie w listopadzie 2013 r.92, a przejęcie funkcji nadzorczych przez EBC nastąpiło 4 listopada 2014 r.
EBC powierzono obowiązki z zakresu nadzoru mikroostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi
w strefie euro. SSM to system (na wzór ESBC) wzajemnie ze sobą powiązanych nadzorców – EBC
i krajowych organów nadzoru. EBC sprawuje bezpośredni nadzór nad bankami systemowo istotnymi,
których wartość aktywów przekracza 30 mld EUR, bądź relacja aktywów banku do PKB kraju przekracza
20%, oraz nad bankami korzystającymi z pomocy EFSF/ESM. Dodatkowo organ krajowy może, jeśli uzna to
za zasadne, przekazać pod bezpośredni nadzór EBC również inne banki lub może to zrobić EBC z własnej
inicjatywy. Niezależnie od wymienionych kryteriów, przepisy rozporządzenia ws. SSM przewidują, że

„Rada jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z EBC i za zgodą Parlamentu Europejskiego, może powierzyć EBC
specyficzne zadania, dotyczące polityk w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych”.
92 Rozporządzenie Rady (UE) Nr 1024/2013 powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (dalej „rozporządzenie ws. SSM”).
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EBC nadzoruje także bezpośrednio co najmniej 3 najistotniejsze banki w danym kraju93. Nadzorcy krajowi
sprawują bieżący nadzór (day-to-day) nad mniejszymi bankami zgodnie ze standardami ustalonymi przez
EBC, wspierają działania realizowane przez EBC, wykonując instrukcje EBC i uczestnicząc we wspólnych
zespołach nadzorczych.
W związku z powierzeniem EBC nowych funkcji, w jego strukturach został utworzony nowy organ wewnętrzny – Rada ds. Nadzoru (Supervisory Board). Zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia ws. SSM, w skład
Rady ds. Nadzoru wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący, czterej przedstawiciele EBC oraz po
jednym przedstawicielu krajowych organów nadzoru mikroostrożnościowego z państw uczestniczących
w SSM. Wszyscy członkowie Rady ds. Nadzoru działają w interesie UE jako całości. Rada ds. Nadzoru nie
jest organem decyzyjnym EBC, a za wszystkie decyzje EBC odpowiedzialna jest formalnie Rada Prezesów. Projekty decyzji mikroostrożnościowych są przygotowywane i przyjmowane przez Radę ds. Nadzoru,
a następnie przekazywane do Rady Prezesów EBC celem finalnego rozpatrzenia. Decyzje Rady ds. Nadzoru podejmowane są, co do zasady, zwykłą większością głosów jej członków (każdy członek ma jeden głos).
Projekt decyzji przygotowany przez Radę ds. Nadzoru przedstawiany jest Radzie Prezesów EBC do zatwierdzenia i zostanie on uznany za przyjęty, chyba że Rada Prezesów zgłosi sprzeciw w określonym czasie (zazwyczaj nie dłuższym niż 10 dni roboczych). Przewidziano również, że w sytuacjach nadzwyczajnych obowiązuje mechanizm umożliwiający rozpatrzenie projektu decyzji w terminie nieprzekraczającym
48 godzin.
SSM, którego członkami z mocy rozporządzenia są kraje strefy euro, jest otwarty na udział krajów UE
spoza strefy euro (tzw. opcja opt-in). Warunkiem objęcia banków z kraju spoza strefy euro jednolitym
mechanizmem nadzorczym jest przyjęcie przez EBC decyzji o nawiązaniu bliskiej współpracy. EBC
wydał decyzję94 regulującą proces nawiązywania, zawieszania i zakończenia bliskiej współpracy. Kraj spoza strefy euro może zwrócić się z wnioskiem o nawiązanie bliższej współpracy do EBC 95. Ustanowienie
bliskiej współpracy odbywa się na podstawie decyzji EBC określającej sposób przekazania uprawnień nadzorczych oraz datę rozpoczęcia bliskiej współpracy. Ponadto EBC z własnej inicjatywy ma możliwość zawieszenia lub zakończenia, a kraj opt-in (na swój wniosek) zakończenia, bliskiej współpracy.
Polityka makroostrożnościowa w ramach SSM co do zasady pozostaje w kompetencji władz krajowych,
chociaż EBC również powierzono pewne kompetencje. Kompetencje EBC w tym zakresie polegają wyłącznie na możliwości zaostrzania parametrów zharmonizowanych 96 narzędzi polityki makroostrożnościowej. Rozporządzenie ustanawiające SSM przewiduje, że EBC może wprowadzić bezpośrednio tylko
wyższe wymogi dotyczące buforów kapitałowych niż ustalone przez władze krajowe, a także zastosować

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ws. SSM. W dniu 4 września 2014 r. EBC opublikował listę 120 istotnych instytucji kredytowych objętych bezpośrednim nadzorem EBC w SSM zgodnie ze wskazanymi kryteriami (na podstawie danych na koniec 2013
r.). Lista będzie aktualizowana co najmniej raz na rok. Aktywa istotnych instytucji kredytowych stanowią około 85% aktywów
sektora bankowego w strefie euro. Ponadto EBC opublikował listę mniej istotnych instytucji, które będą nadzorowane przez
krajowe organy nadzoru.
94 Decision of the European Central Bank of 31 January 2014 on the close cooperation with the national competent authorities of
participating Member States whose currency is not the euro (ECB/2014/5).
95 Wniosek powinien być złożony na co najmniej pięć miesięcy przed wejściem do SSM. Wniosek powinien zwierać zobowiązanie do przestrzegania instrukcji i wytycznych EBC, przekazywania informacji i dokumentacji nadzorczej oraz do wprowadzenia odpowiednich zmian w legislacji krajowej. EBC, w ramach oceny wniosku, dokonuje kompleksowej oceny nadzorowanych
podmiotów i przedstawia wstępną decyzję w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku. Ustanowienie bliskiej współpracy
odbywa się na podstawie decyzji EBC, określającej sposób przekazania uprawnień nadzorczych oraz datę rozpoczęcia bliskiej
współpracy.
96 Uprawnienia EBC dotyczą narzędzi makroostrożnościowych uregulowanych w pakiecie CRDIV/CRR.
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surowsze środki mające ograniczyć ryzyko systemowe 97. Rozporządzenie wprowadziło mechanizm koordynacji stosowania narzędzi makroostrożnościowych między EBC a organami krajowymi. Właściwe organy krajowe są zobowiązane informować EBC z wyprzedzeniem (10 dni roboczych) o zamiarze wprowadzenia instrumentów makroostrożnościowych i odpowiednio uwzględnić ewentualny sprzeciw i sugestie
EBC dotyczące kalibracji stosowanych narzędzi (symetryczna procedura obowiązuje w przypadku zaostrzania narzędzi makroostrożnościowych z inicjatywy EBC). Dodatkowo organ krajowy może zwrócić się
do EBC z wnioskiem o zaostrzenie parametrów narzędzi makroostrożnościowych, w związku z sytuacją,
w jakiej znalazły się system finansowy i gospodarka w danym kraju.
Przed przejęciem obowiązków nadzorczych, EBC przeprowadził wszechstronną ocenę banków i ich
bilansów w krajach uczestniczących w SSM. Celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie swoistego
„bilansu otwarcia” na dzień przejęcia przez EBC odpowiedzialności za nadzór nad bankami w strefie euro.
EBC opublikował listę 130 banków z krajów strefy euro98 objętych oceną. Wszechstronna ocena była przeprowadzana we współpracy z krajowymi organami nadzoru państw uczestniczących w SSM. Ocena składała się z trzech elementów: i) oceny najważniejszych typów ryzyka, ii) przeglądu jakości aktywów (Asset
Quality Review, AQR) oraz iii) testu warunków skrajnych (stress test), realizowanego we współpracy z EBA.
Na posiedzeniu Rady ECOFIN 15 listopada 2013 r. ustalono sekwencję działań w przypadku zidentyfikowania niedoborów kapitału w bankach w wyniku oceny. Instytucje finansowe powinny przygotować
plany naprawy, a potrzeby kapitałowe w pierwszej kolejności mają zostać pokryte ze źródeł prywatnych/rynkowych (m.in. pozyskanie kapitału na rynku, zatrzymanie zysków). W drugiej kolejności, państwa
członkowskie powinny zapewnić dokapitalizowanie banków z narodowych źródeł publicznych przy zachowaniu zasad pomocy publicznej w UE (opublikowanych przez KE w tzw. komunikacje bankowym99)
oraz

zastosowaniu

procedur

resolution.

W trzeciej

kolejności,

niedobory

mogą

zostać

pokryte

z wspólnotowych mechanizmów wsparcia kapitałowego. Może to nastąpić najpierw poprzez pożyczkę
z ESM za pośrednictwem budżetu krajowego, jeśli zostanie wcześniej zastosowany mechanizm bail-in oraz
odbędzie się to zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Pomoc z ESM może przyjąć formę bezpośredniego dokapitalizowania danej instytucji (w ramach limitu 60 mld EUR z funduszu ESM, jakie może
być przeznaczone na ten cel)100.
EBC opublikował zasady dotyczące praktycznego funkcjonowania SSM, które mają służyć doprecyzowaniu przepisów rozporządzenia ws. SSM. EBC wydał 25 kwietnia 2014 r. rozporządzenie ramowe dot.
zasad współpracy w ramach SSM, określające m.in. metodologię oceny systemowego znaczenia instytucji
kredytowych (w celu klasyfikowania, czy będą podlegały bezpośredniemu nadzorowi EBC). Rozporządzenie EBC określa także zasady sprawowania nadzoru i procedury nadzorcze wewnątrz SSM (np. powoływanie wspólnych zespołów nadzorczych). Dokument zawiera zasady współpracy i podział zadań między
EBC a organy krajowe w zakresie nadzoru mikro- i makroostrożnościowego. Określono też język, w jakim

Uprawnienie EBC do zaostrzania parametrów dotyczy tylko instrumentów makroostrożnościowych, które zostały zharmonizowane regulacjami unijnymi, czyli nie uwzględnia takich instrumentów jak loan-to-value (LtV), wskaźnik dźwigni czy
debt-to-income (DtI).
98 EBC jest otwarty na przeprowadzenie podobnej oceny przez nadzorców z krajów spoza strefy euro zgodnie z metodologią
SSM.
99 Communication from the Commission on the application, from 1 August 2013, of State aid rules to support measures in favour of banks in the context of the financial crisis (‘Banking Communication’).
100 Press Release, 3271st Council meeting Economic and Financial Affairs, Brussels, 15 November 2013.
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powinna odbywać się komunikacja, m.in. pomiędzy nadzorcami w ramach SSM101. Jednak rozporządzenie
ramowe EBC ma charakter ogólny i nie wychodzi poza zakres określony w rozporządzeniu ws. SSM, pozostawiając EBC istotny zakres swobody w sposobie wypełniania funkcji nadzorczych.

3.2.3. Dylematy związane z utworzeniem SSM
3.2.3.1 Podstawa prawna
Utworzenie SSM traktowano jako reformę o priorytetowym i pilnym charakterze, więc wykorzystano
istniejące normy prawne (art. 127 ust. 6 TFUE). Funkcjonowanie unii bankowej na bazie obecnego TFUE
powoduje, że kraje opt-in mogą uczestniczyć w unii bankowej w innym środowisku prawnym niż kraje
strefy euro. Wynika to z następujących uwarunkowań traktatowych:


EBC nie ma uprawnień do podejmowania bezpośrednich działań wobec instytucji kredytowych posiadających swoją siedzibę w kraju spoza strefy euro uczestniczącym w SSM. Zgodnie z art. 139 TFUE,
do krajów spoza strefy euro (objętych derogacją) nie stosuje się aktów EBC 102, w tym rozporządzeń,
decyzji oraz zaleceń i opinii. Powoduje to, że nawiązanie bliskiej współpracy wymaga wprowadzenia
przez kraj spoza strefy euro szeregu niezbędnych zmian w legislacji krajowej (m.in. w zakresie kompetencji nadzoru ostrożnościowego), by zapewnić możliwość efektywnego sprawowania nadzoru przez
EBC za pośrednictwem organów krajowych w ramach SSM.



Kraje spoza strefy euro mają ograniczony udział w procesie decyzyjnym SSM (szerzej poniżej).

Dla stabilności i spójności całej unii bankowej pożądane jest, co najmniej w długim okresie, wzmocnienie podstawy prawnej powołania i funkcjonowania SSM. Zmiany traktatowe stanowiłoby szansę na
zapewnienie równego statusu (praw i obowiązków) wszystkich państw członkowskich w SSM, niezależnie od ich uczestnictwa w strefie euro, poprzez zinstytucjonalizowanie mechanizmu bliskiej współpracy. Nadanie Radzie ds. Nadzoru uprawnień decyzyjnych w zakresie kompetencji nadzorczych również
skróciłoby i uprościło obecny proces decyzyjny w SSM.
Podobny postulat dotyczy rozszerzenia ram prawnych związanych z utworzeniem, finansowaniem
i korzystaniem przez banki ze środków ESM. Dla krajów należących do strefy euro funkcjonuje mechanizm wsparcia kapitałowego oparty na Traktacie o utworzeniu ESM. Uruchomienie SSM ma pozwolić na
bezpośrednie dokapitalizowanie banków ze środków ESM, tj. bez pośrednictwa budżetów państw członkowskich. Wsparcie z ESM jest jednak dostępne tylko dla banków ze strefy euro. Tymczasem dla zapewnienia równych warunków funkcjonowania pożądane byłoby umożliwienie bezpośredniego dostępu do
wsparcia kapitałowego z ESM również bankom z krajów spoza strefy euro, które zdecydowałyby się na
opt-in. Mogłoby to przyjąć formę powiązania decyzji o przyjęciu kraju do unii bankowej i jednoczesnego
podpisania przez taki kraj Traktatu o utworzeniu ESM (co jednak wymagałoby zmian m.in. w Traktacie).

Zgodnie z art. 23 i 24 Rozporządzenia EBC określającego ramy współpracy w SSM, EBC i właściwe organy krajowe przyjmują postanowienia dotyczące ich języka, w jakim powinna odbywać się ich wzajemna komunikacja w ramach SSM. Z kolei w
przypadku dokumentów przesyłanych do EBC przez nadzorowane podmioty lub osoby fizyczne lub prawne podlegające
procedurom nadzorczym EBC, dokumenty mogą być sporządzone w każdym z języków urzędowych Unii.
102 Lista aktów EBC jest określona w art. 132 TFUE i obejmuje rozporządzenia, decyzje, zalecenia i opinie.
101

82

Narodowy Bank Polski

Integracja finansowa: unia bankowa

3.2.3.2 Nadzór mikroostrożnościowy
Podział obowiązków między EBC a organy krajowe w zakresie polityki mikroostrożnościowej powinien
być klarowny, ponieważ będzie to stanowić podstawę sprawnego działania SSM. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia ws. SSM, EBC wykonuje swoje zadania w ramach SSM we współpracy z właściwymi organami
krajowymi. EBC odpowiada za skuteczne i spójne funkcjonowanie SSM i powinien ustanowić przejrzyste
ramy porządkujące relacje między EBC a właściwymi organami krajowymi. Ważne jest zatem precyzyjne
ustalenie mechanizmów współpracy między EBC a krajowymi organami nadzoru oraz praktycznego podziału obowiązków między nimi, co pozwoliłoby na uniknięcie dublowania pracy i ograniczenie ryzyka
powstania sporów kompetencyjnych i luk w obszarze nadzoru103. Istotne jest nie tylko, jak wspominano
wyżej, opracowanie i ustalenie ram współpracy, ale również ich sposób wprowadzenia.
Większa rola EBC pozwoliłaby na scentralizowanie mechanizmu zarządzania SSM i działanie w większym
stopniu według wspólnych standardów nadzorczych i zachowanie większej spójności całego mechanizmu.
Znacząca rola EBC sprzyjałaby ograniczaniu ryzyka pobłażliwości ze strony nadzorców krajowych. Jednocześnie większa rola EBC nie powinna odbywać się kosztem zasobów kadrowych na szczeblu krajowym.
Nadzorcy krajowi lepiej znają specyfikę rynku lokalnego i dysponują większym doświadczeniem
w zakresie polityki mikroostrożnościowej niż EBC. Ze względu na ograniczone zasoby kadry nadzorczej,
dylematem w relacjach EBC i organów krajowych jest również znalezienie równowagi między zwiększonymi potrzebami kadrowymi EBC i wykorzystywaniem doświadczenia organów krajowych a ryzykiem
nadmiernego odpływu kadry z organów krajowych. O ile wspominany wyżej projekt ramowych zasad
współpracy w SSM stanowi próbę doprecyzowania relacji między EBC a organami krajowymi, o tyle wciąż
kwestią otwartą pozostaje jego operacjonalizacja i skuteczność funkcjonowania SSM.

3.2.3.3 Nadzór makroostrożnościowy
Pozostawienie polityki makroostrożnościowej, co do zasady, w kompetencjach władz krajowych
i umożliwienie EBC jedynie zaostrzania parametrów jest rozwiązaniem korzystnym. Kluczowa rola organów krajowych jest uzasadniona, gdyż znają one specyfikę rynku lokalnego i dysponują większym doświadczeniem w zakresie polityki makroostrożnościowej, przez co mogą potencjalnie lepiej kalibrować
narzędzia makroostrożnościowe w reakcji na ryzyka specyficzne dla lokalnego rynku. Ponadto cykle finansowe w krajach uczestniczących w SSM nie są w pełni zsynchronizowane, co rodzi potrzebę zapewnienia
możliwości elastycznego stosowania narzędzi makroostrożnościowych w zależności od specyficznych ryzyk systemowych w danych krajach w określonej fazie cyklu. Jest to szczególnie istotne w przypadku braku możliwości swobodnego reagowania na szoki za pomocą narzędzi polityki pieniężnej i kursowej
w krajach strefy euro. Z drugiej strony EBC ma możliwość zaostrzenia polityki makroostrożnościowej na
postawie obiektywnej i niezależnej oceny ryzyka systemowego w danym kraju. Może to być uzasadnione
dążeniem do ograniczania ryzyka systemowego wykraczającego poza jeden kraj uczestniczący w SSM.
Stwarza to także szanse na ograniczenie skłonności władz krajowych do zaniechania działania (inaction
bias), np. w wyniku rozbieżnej oceny ryzyka systemowego lub niesprawności krajowych procesów decyzyjnych. Ponadto EBC może identyfikować potencjalne negatywne efekty transgraniczne zastosowania

Poprawa jakości nadzoru poprzez nadanie EBC nowych uprawnień wymaga dodatkowych nakładów, aby zapewnić EBC
operacyjną zdolność do realizacji funkcji nadzoru – zarówno w formie analiz (off-site), jak i kontroli na miejscu (on-site).
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narzędzi makroostrożnościowych na poziomie krajowym oraz koordynować ich użycie w skali SSM. EBC,
przyjmując perspektywę ponadnarodową, ma także potencjalnie szerszą niż krajowy nadzorca perspektywę dla identyfikacji i oceny ryzyka systemowego o charakterze strukturalnym, np. kwantyfikując systemowe znaczenie danego banku w skali nie tylko kraju, ale także całego obszaru SSM. Niezależnie od tego
budowanie w EBC kompetencji i zasobów w tym zakresie z pewnością będzie wymagało czasu.
Otwartą kwestią pozostaje doprecyzowanie mechanizmu należytego uwzględniania wzajemnych opinii
(sprzeciwów) dotyczących stosowania narzędzi makroostrożnościowych przez władze krajowe i EBC, tj.
na ile będą one wiążące104. Na obecnym etapie nie jest również jasne, jak EBC, zaostrzając narzędzia polityki makroostrożnościowej, będzie uwzględniać specyfikę sytuacji systemu finansowego, sytuację gospodarczą i cykl koniunkturalny w poszczególnych krajach oraz kalibrować parametry narzędzi makroostrożnościowych. Kwestie te będą musiały zostać doprecyzowane na poziomie roboczym w ramach wzajemnej
współpracy pomiędzy EBC i krajowymi władzami makroostrożnościowymi.

3.2.3.4 Bliska współpraca (opcja opt-in)
SSM jest otwarty na udział krajów UE spoza strefy euro (tzw. opcja opt-in). W odróżnieniu od krajów ze
strefy euro, kraje spoza strefy mają możliwość wyboru, a nie obowiązek uczestnictwa w unii bankowej. Nie
określono wiążącego terminu, do którego kraje spoza strefy euro miałyby przystąpić do SSM 105 poprzez
nawiązanie bliskiej współpracy. Może to nastąpić w dowolnym momencie na wniosek danego kraju
i w drodze decyzji EBC o nawiązaniu bliskiej współpracy. Kraj spoza strefy euro zobowiązuje się wtedy do
przestrzegania instrukcji i wytycznych EBC, przekazywania informacji i dokumentacji nadzorczej oraz do
wprowadzenia odpowiednich zmian w legislacji krajowej106. Przed złożeniem wniosku kraj spoza strefy
euro może zatem ocenić, na ile korzyści z uczestnictwa w unii bankowej przekraczają koszty ograniczenia
roli (w przypadku Polski – sprawnie funkcjonującej) krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego.
Trudno na wstępnym etapie ocenić korzyści z uczestnictwa w SSM, gdyż jego skuteczność nie została
jeszcze zweryfikowana. Można dokonać próby jakościowej oceny potencjalnych korzyści dla kraju spoza strefy euro nawiązującego bliską współpracę. Bliska współpraca stanowi szansę dla kraju opt-in na
uczestnictwo w paneuropejskim mechanizmie i ściślejszą integrację europejską, co może przełożyć się na
wzrost atrakcyjności sektora finansowego danego kraju w ocenie inwestorów zagranicznych. Warunkiem
tego jest sprawne funkcjonowanie SSM i zbudowanie zaufania po stronie uczestników rynku. Potencjalne
korzyści z członkostwa w SSM mogą być w większym stopniu dostrzegane przez kraje spoza strefy euro
o słabej kondycji sektora bankowego. Natomiast dla krajów o stabilnym systemie bankowym, takich jak

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia ws. SSM, w przypadku stosowania zharmonizowanych narzędzi makroostrożnościowych
przez organ krajowy, powiadamia on o swoim zamiarze EBC na 10 dni roboczych przed podjęciem takiej decyzji. EBC może
wyrazić swój uzasadniony sprzeciw w ciągu 5 dni roboczych. W tym przypadku organ krajowy należycie uwzględnia uzasadnienie EBC, zanim podejmie kolejne stosowne działania. Symetryczny mechanizm należytego uznawania uzasadniania organów krajowych obowiązuje w przypadku zaostrzania parametrów zharmonizowanych narzędzi makroostrożnościowych z
inicjatywy EBC.
105 Należy zaznaczyć, że wejście kraju do strefy euro wiąże się z automatycznym wejściem do struktur unii bankowej.
106 Według obecnego stanu (2014 r.) i na podstawie wstępnych obliczeń, w przypadku ewentualnego nawiązania przez Polskę
bliskiej współpracy z EBC, bezpośredniemu nadzorowi EBC podlegałyby banki obejmujące około 2/3 aktywów sektora bankowego w Polsce (jako podmioty zależne od banków matek ze strefy euro oraz trzy „najistotniejsze” banki inkorporowane w
Polsce).
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Polska, ma to mniejsze znaczenie. Wspólne standardy nadzorcze i jednolite regulacje mogą także ułatwić
bankom prowadzenie działalności transgranicznej w krajach należących do SSM107. Z tego punktu widzenia
może to również wpłynąć na wspominany wzrost atrakcyjności danego kraju jako kierunku inwestycji
w ocenie międzynarodowych grup bankowych. Z kolei z punktu widzenia organu nadzoru z kraju goszczącego spoza strefy euro, uczestnictwo w SSM daje szansę na łatwiejszy dostęp do informacji nt. spółekmatek z krajów uczestniczących w SSM, czyli zazwyczaj z tych ze strefy euro. Pozwoli to nie tylko lepiej
oceniać kondycję banków-matek, ale także umożliwi uczestnictwo we wspólnych zespołach nadzorczych
nad grupami bankowymi. Uczestnictwo w SSM może zatem również ograniczyć problem koordynacji między krajem goszczącym (np. Polską) i macierzystym (krajem z strefy euro). Jednak sama centralizacja nadzoru nie wydaje się wystarczającą przesłanką dla jego wyższej jakości i trudno ex ante określić skuteczność
działania SSM.
Jednocześnie udział kraju spoza strefy euro w SSM na zasadzie bliskiej współpracy jest związany
z szeregiem ograniczeń wynikających z konstrukcji SSM. Jak wcześniej wspominano, ze względu na
przepisy traktatowe, kraj spoza strefy euro nie ma dostępu do ESM ani do płynności w euro z EBC. Wejście
do unii bankowej na zasadzie bliskiej współpracy tego nie zmienia. W wyniku ograniczeń zawartych
w TFUE, Rada ds. Nadzoru w SSM nie jest organem decyzyjnym EBC, zatem za wszystkie decyzje EBC,
niezależnie od ich charakteru, odpowiedzialna jest formalnie Rada Prezesów. Kraje opt-in mogą uczestniczyć tylko w pracach Rady ds. Nadzoru, wyłączone są natomiast z procesów decyzyjnych na szczeblu Rady
Prezesów, co ogranicza ich wpływ na cały proces decyzyjny w SSM. Tymczasem kraj opt-in będzie musiał
bezwzględnie dostosować się do instrukcji EBC w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, nawet jeśli –
w skrajnym przypadku – będzie ona mogła mieć niepożądany wpływ na sektor bankowy w tym kraju.
W SSM kraj opt-in, w przeciwieństwie do kraju ze strefy euro, ma możliwość zakończenia bliskiej
współpracy. Rozwiązanie to zostało wprowadzone jako środek zabezpieczający w ramach procesu decyzyjnego SSM. Jest to odpowiedź na brak pełnego udziału krajów opt-in w procesie decyzyjnym w ramach
SSM – brak udziału krajów spoza strefy euro w pracach Rady Prezesów EBC jest konsekwencją uwarunkowań traktatowych. Choć zakończenie bliskiej współpracy zawsze następuje na podstawie decyzji EBC, to
jednak decyzja taka może zostać podjęta w dwojakich okolicznościach: z inicjatywy EBC lub na wniosek
kraju opt-in.
EBC ma możliwość zawieszenia lub zakończenia bliskiej współpracy z własnej inicjatywy w dwóch przypadkach:


Jeśli kraj opt-in nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniu ws. SSM (m.in. nie
przestrzega wytycznych i wniosków EBC).



Jeśli Rada Prezesów wyrazi sprzeciw wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru, kraj opt-in może powiadomić EBC, że w sposób uzasadniony nie zgadza się ze sprzeciwem Rady Prezesów.
W przypadku, gdy Rada Prezesów podtrzyma swój sprzeciw, kraj opt-in, może powiadomić EBC

Potencjalną korzyścią dla banków funkcjonujących w Polsce będzie również ujednolicenie standardów nadzorczych, co
ograniczy koszty operacyjne związane z zapewnieniem zgodności.
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o tym, że nie będzie związany potencjalną decyzją dotyczącą ewentualnego zmienionego projektu decyzji Rady ds. Nadzoru108.
Z kolei kraje opt-in również mogą zakończyć bliską współpracę na swój wniosek w dwóch przypadkach:


Jeżeli kraj opt-in nie zgadza się z projektem decyzji Rady ds. Nadzoru, informuje Radę Prezesów
o swoim uzasadnionym braku zgody. Następnie Rada Prezesów podejmuje decyzję w tej sprawie,
z pełnym uwzględnieniem podanego uzasadnienia i przedstawia pisemne uzasadnienie swojej decyzji
danemu państwu członkowskiemu. Po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów w tej sprawie, kraj opt-in
może zwrócić się do EBC z wnioskiem o zakończenie bliskiej współpracy ze skutkiem natychmiastowym – w takim przypadku nie będzie związany przedmiotową decyzją.



Kraj opt-in może zwrócić się do EBC o zakończenie bliskiej współpracy w dowolnym momencie po
upływie trzech lat od ustanowienia bliskiej współpracy.

Nie można jednak wykluczyć, że zakończenie bliskiej współpracy mogłoby wiązać się z ryzykiem reputacyjnym i operacyjnym, szczególnie po stronie kraju spoza strefy euro, z którym bliska współpraca zostałaby
zakończona. Taka decyzja prawdopodobnie spotkałaby się z negatywną reakcją rynków.
Ponadto utworzenie SSM będzie prawdopodobnie sprzyjać zarządzaniu kapitałem i płynnością na najwyższym poziomie konsolidacji grup działających w SSM (Constâncio 2013). EBC (zgodnie z przepisami
art. 7 i 8 CRR) może być potencjalnie skłonny znosić wymogi ostrożnościowe stosowane wobec indywidualnych podmiotów, egzekwując normy tylko na poziomie grup nadzorowanych w ramach SSM, oczekując
od podmiotów dominujących gwarancji transferu aktywów i płynności do spółek zależnych, gdy ich wypłacalność lub płynność będzie zagrożona. W przypadku banków z krajów strefy euro taka sytuacja nie
powinna zwiększać ryzyka z uwagi na dostęp do płynności z EBC i ewentualne finansowanie z ESM. Może
stanowić to jednak zagrożenie dla krajów opt-in, niemających dostępu do wspomnianych mechanizmów.
Ponadto, z perspektywy kraju goszczącego spoza strefy euro, w przypadku nawiązania bliskiej współpracy, nadzorca krajowy nie będzie mógł odwołać się do mediacji EBA i będzie związany wynikiem procesu
decyzyjnego w SSM, na który z kolei ma ograniczony wpływ.
Wniosek: Ze względu na uwarunkowania wynikające z obecnego TFUE i Traktatu o utworzeniu ESM, kraj opt-in ma
ograniczony wpływ na proces decyzyjny w ramach SSM i brak dostępu do mechanizmu wsparcia kapitałowego
z ESM. Ponadto decyzja kraju w sprawie opt-in nie łączy się z przyznaniem dostępu do płynności w euro za pośrednictwem np. swapa walutowego z EBC. W efekcie nawiązanie bliskiej współpracy w ramach SSM na obecnym etapie
łączy się z konkretnymi ograniczeniami i niepewnymi korzyściami, zwłaszcza biorąc pod uwagę stabilną sytuację
polskiego sektora bankowego.
Wniosek: Zmiany traktatowe mające na celu wzmocnienie podstawy prawnej funkcjonowania SSM powinny
uwzględniać potrzebę zrównania praw i obowiązków krajów z i spoza strefy euro w ramach SSM.

W tej sytuacji, przed podjęciem decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu bliskiej współpracy, EBC bierze pod uwagę w szczególności m.in.: i) czy brak takiego zawieszenia lub zakończenia mógłby zagrozić integralności SSM lub mieć negatywne skutki
fiskalne w krajach SSM, ii) czy organ danego kraju przyjął środki, które w ocenie EBC zapewniają, by instytucje kredytowe w
kraju zgłaszającym swój uzasadniony brak zgody nie były traktowane bardziej korzystnie niż te w pozostałych krajach SSM i
czy dane środki są równie skuteczne w zakresie osiągania celów SSM.
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3.2.3.5 Relacje z krajami spoza unii bankowej
W przypadku pozostania kraju UE poza SSM zmiany w ramach unii bankowej nie będą miały bezpośredniego wpływu na sprawowanie nadzoru przez organ krajowy. Należy zauważyć, że niezależnie od
tego, czy Polska nawiąże bliską współpracę czy nie, to ze względu na znaczący udział kapitału zagranicznego (głównie ze strefy euro) w aktywach sektora bankowego w Polsce, banki-matki z krajów ze strefy
euro będą nadzorowane przez EBC. Jednak przy założeniu sprawnego działania SSM i wysokiej jakości
nadzoru EBC, stwarza to szansę na poprawę kondycji banków-matek, co byłoby korzystne z perspektywy
Polski jako kraju goszczącego.
Ważne jest, aby w SSM dbano o zachowanie właściwych relacji z krajami goszczącymi spoza SSM.
Zgodnie z art. 17 rozporządzenia ws. SSM, EBC powinien uwzględnić odpowiednią równowagę między
wszystkimi krajami SSM, a w stosunkach z krajami spoza SSM – równowagę między krajami macierzystymi i goszczącymi. Jednym z aspektów tego układu jest relacja między SSM a krajem goszczącym pozostającym poza unią bankową. Z jednej strony, utworzenie SSM, w którym EBC obejmuje swym zakresem większy obszar niż każdy z dotychczasowych nadzorców konsolidujących, daje szansę z perspektywy kraju
goszczącego na usprawnienie transgranicznej współpracy nadzorczej (pracę kolegiów nadzorczych), np.
poprzez redukcję liczby stron uczestniczących w dyskusji w ramach kolegiów nadzorczych wewnątrz SSM.
EBC reprezentuje w kolegiach kraje macierzyste należące do SSM, co dla krajów goszczących oznacza, że
będą miały jednego partnera w postaci EBC w miejsce kilku lub kilkunastu dotychczasowych nadzorców
macierzystych (z krajów SSM). Powinno to wpłynąć na ujednolicenie zasad działania i ułatwić wypracowanie jednolitej kultury współpracy w kolegiach. Zatem utworzenie SSM zapewne będzie wiązać się
z ułatwieniem koordynacji w relacjach między krajami macierzystymi (z SSM) i goszczącymi (pozostającymi poza SSM). Jednak z drugiej strony, nie jest w pełni wykluczone, że EBC – będąc odpowiedzialnym za
funkcjonowanie całego SSM – będzie skoncentrowany na strefie euro, co może skutkować niedoszacowaniem ryzyk specyficznych tylko dla danego kraju. Może to dotyczyć w szczególności kraju goszczącego
podmioty należące do grupy bankowej z SSM, jeśli będą one mniej istotne z punktu widzenia grupy jako
całości oraz z perspektywy paneuropejskiej.
Wniosek: Z punktu widzenia Polski pozostającej poza unią bankową, korzyścią z powstania SSM będzie wzmocnienie
i ujednolicenie nadzoru nad bankami-matkami z krajów SSM oraz ujednolicenie zasad transgranicznej współpracy
nadzorczej, co stanowi szansę na usprawnienie relacji home-host.

3.2.3.6 Relacje SSM z ESRB
Utworzenie SSM wpłynie na funkcjonowanie ESRB, a istniejące powiązania między EBC i ESRB mogą
skutkować konfliktem interesów i problemem z koordynacją. EBC pełni istotne funkcje wspierające działalność ESRB w wymiarze administracyjnym, statystycznym, analitycznym i badawczym. Za bieżącą działalność ESRB jest odpowiedzialny Sekretariat umiejscowiony przy EBC. Ponadto Prezes EBC przewodniczy
pracom Rady Generalnej ESRB. Po utworzeniu SSM istniejące powiązania między EBC i ESRB mogą skutkować konfliktem interesów. Konflikt interesów może wynikać m.in. z:


możliwości kierowania przez ESRB ostrzeżeń i zaleceń do EBC w funkcji nadzorczej,



przewodniczenia przez Prezesa EBC jednocześnie Radzie Generalnej ESRB, jak i Radzie Prezesów
EBC,
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ryzyka ograniczonych zasobów ESRB (m.in. kadrowych, finansowych), w związku z – z jednej strony
– nowymi zadaniami EBC w zakresie nadzoru, a z drugiej strony – rosnącymi obowiązkami ESRB,



uzależnienia ESRB od dostępu do informacji i danych, których gestorem jest EBC.

Skuteczne funkcjonowanie ESRB wymaga większej niezależności od EBC oraz wzmocnienia jej zasobów analitycznych (MFW, 2013) i finansowych, co pozwoli ten konflikt ograniczyć. Okazją do wprowadzenia zmian jest trwający przegląd funkcjonowania ESRB. Ważne jest wzmocnienie pozycji ESRB i jej roli
w zakresie harmonizacji krajowych ram nadzoru makroostrożnościowego. Istotne jest również wzmocnienie niezależności (m.in. personalnej) ESRB od EBC, co mogłoby się wiązać np. z powołaniem dodatkowego
stanowiska – „dyrektora zarządzającego” ESRB, którego funkcji nie pełniłby Prezes EBC. Wzmocnienie roli
ESRB i jej niezależności od EBC pozwoli na formułowanie przez ESRB niezależnych ocen zagrożeń dla
stabilności finansowej. Zalety ESRB wynikają z jej szerszych kompetencji podmiotowych – kompetencje
ESRB obejmują nie tylko sektor bankowy, ale cały system finansowy w UE. Ze względu na powiązania
między sektorem bankowym a innymi częściami systemu finansowego, ważne jest również analizowanie
przez ESRB, w większym stopniu niż dotychczas, ryzyka systemowego i narzędzi do jego ograniczania
w sektorze niebankowym (np. ubezpieczeniowym). Ponadto szerszy niż w przypadku EBC jest zakres geograficznego oddziaływania ESRB (kraje UE i UE jako całość, a nie tylko kraje unii bankowej). Takie szersze
podejście ESRB pozwoli koordynować działania krajowych organów makroostrożnościowych w UE. Kluczowe jest zapewnienie przez ESRB koordynacji w zakresie działań podejmowanych na rzecz stabilności
sektorów niebankowych zarówno w krajach SSM, jak i w pozostałych krajach UE. Z kolei w przypadku
sektora bankowego, ESRB może wspierać współpracę między SSM a krajami spoza SSM. Zasadne jest aby
ESRB nadal wydawała ostrzeżenia i zalecenia, zarówno adresowane (co wymaga doprecyzowania) do EBC
jako organu nadzorczego, jak i do krajowych organów makroostrożnościowych (w tym także z krajów
SSM). ESRB powinna też wciąż określać ogólne ramy polityki makroostrożnościowej i mieć możliwość
uczestniczenia w kalibracji parametrów instrumentów makroostrożnościowych, przy bliskiej współpracy
z organami krajowymi (MFW, 2013)109.
Szczególnie z perspektywy kraju pozostającego poza SSM, większa rola ESRB postrzegana jest jako
pożądany kierunek reform. Pozwoliłoby to m.in. na lepszą koordynację polityki makroostrożnościowej
między krajami w SSM i poza SSM.
Otwarty na całą UE charakter ESRB powoduje, że kraje spoza strefy euro, w tym Polska, mają obecnie
relatywnie większy udział i wpływ na prace oraz procesy decyzyjne ESRB, niż ma to miejsce
w przypadku prac Komitetu ds. Stabilności Finansowej (Financial Stability Committee, FSC) w EBC,
który zazwyczaj spotyka się tylko w gronie krajów strefy euro (SSM). Dodatkowo, w przypadku Polski,
Prezes Narodowego Banku Polskiego uczestniczy w Komitecie Sterującym oraz Radzie Generalnej ESRB,
a przedstawiciele NBP istotnie angażują się w prace komitetów i grup roboczych ESRB. W efekcie ESRB jest
forum, na którym głos krajów spoza strefy euro jest słyszalny i respektowany.
Wniosek: Zasadne jest popieranie wzmocnienia roli ESRB, jej zasobów oraz większej niezależności od EBC.
Ważne jest uniknięcie także na poziomie operacyjnym dublowania pracy przez komitety i grupy robocze EBC i ESRB oraz
uzyskanie efektów synergii. Do czasu wprowadzenia ew. zmian prawnych dotyczących funkcjonowania ESRB, jej mandat nie
może być okrajany/zawężany o sektor bankowy i o kraje SSM. Ponadto, ze względu na często zbliżony skład osobowy, spotkania Doradczego Komitetu Technicznego ESRB i Komitetu ds. Stabilności Finansowej EBC mogłyby się odbywać w formule backto-back (podobnie jak ich substruktur), wraz z koordynacją agend posiedzeń obu gremiów. Istniejące już struktury organizacyjne mogłyby być jednocześnie wykorzystywane na potrzeby zarówno ESRB, jak i SSM, bazując na dotychczasowej współpracy,
w ramach wsparcia EBC w pracach ESRB.
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3.2.4. Drugi filar unii bankowej – proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (resolution)
Przekazaniu na poziom europejski uprawnień w zakresie sprawowania nadzoru powinno towarzyszyć
także przeniesienie odpowiedzialności za działania na etapie, gdy bank zostanie uznany za niewypłacalny (etap zarządzania kryzysowego). Wraz z powołaniem SSM konieczne jest także zapewnienie na
szczeblu europejskim mechanizmów postępowania z bankami zagrożonymi upadłością.
Dostrzegając tę potrzebę, KE przedstawiła w lipcu 2013 r. projekt rozporządzania ustanawiającego Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Mechanism, SRM), mający być drugim filarem tworzonej unii bankowej. W kwietniu 2014 r. rozporządzenie zostało przyjęte przez
Parlament Europejski, a w lipcu 2014 r. przez Radę UE. Rozporządzenie ws. SRM 110 w pełni wejdzie w życie
w 2016 r.
Rozporządzenie ws. SRM obejmie kraje uczestniczące w SSM, co ma na celu zapewnienie spójności unii
bankowej. Na mocy rozporządzenia zostanie utworzona Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board, SRB) jako organ resolution właściwy dla obszaru
SSM/SRM. SRB będzie funkcjonować w dwóch sesjach: plenarnej i wykonawczej. W skład SRB w sesji plenarnej będą wchodzić przewodniczący, czterech członków mianowanych przez Radę UE (tzw. stali członkowie) oraz po jednym przedstawicielu krajowego organu resolution z każdego państwa uczestniczącego.
Każdemu członkowi SRB przysługuje jeden głos. Dodatkowo w posiedzeniach SRB mogą uczestniczyć (bez
prawa głosu) przedstawiciele KE i EBC jako stali obserwatorzy. Do zadań Rady w sesji plenarnej należy
przyjmowanie rocznego programu prac oraz budżetu na nachodzący rok, a także rocznego sprawozdania
z działalności SRB. Ponadto Rada w sesji plenarnej ma podejmować decyzje inwestycyjne i finansowe dotyczące m.in. konieczności pobrania dodatkowych składek ex post, wzajemnych dobrowolnych pożyczek czy
skorzystania z alternatywnych źródeł finansowania. Ponadto w przypadku gdy dany proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewiduje wykorzystanie środków z funduszu resolution powyżej 5 mld
EUR lub gdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykorzystanych zostało już 5 mld EUR z funduszu, wówczas
o aktywacji procedury resolution wobec danego banku decydować będzie Rada w sesji plenarnej. Jednak, co
do zasady, decyzje dotyczące resolution danej instytucji kredytowej mają zapadać na forum sesji wykonawczej111, której skład jest ograniczony do przewodniczącego, stałych członków i przedstawicieli krajowych
organów resolution z jurysdykcji, w których działa dana grupa. Ponadto na spotkania Rady w sesji wykonawczej mogą być zaproszeni stali obserwatorzy oraz przedstawiciel EBA, a także przedstawiciele krajowych

organów

resolution

z krajów

nieuczestniczących,

w których

działają

filie

bądź

oddziały

o systemowym znaczeniu dla tych jurysdykcji, będące częścią grupy, której dotyczą dyskusje.
Zgodnie z rozporządzeniem, proces decyzyjny w sprawie uruchomienia procedury resolution rozpoczyna się od ustalenia przez SRB, że spełnione są odpowiednie przesłanki, tj. 1) bank jest na progu upadłości

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i
jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w
ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. U. UE L 225/1 z dnia 30 lipca 2014 r.
111 Zadania sesji wykonawczej obejmują także: 1) przygotowanie, ocenę i zatwierdzenie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 2) ustalanie minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla danej
instytucji, 3) stosowanie uproszczonych wymogów dla określonych instytucji, zgodnie z zasadą proporcjonalności.
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lub jest zagrożony upadłością (failing or likely to fail)112, 2) nie ma podstaw, by oczekiwać, że jakiekolwiek
działania sektora prywatnego bądź działania nadzorcze, w tym podjęte w ramach wczesnej interwencji,
zapobiegną upadłości banku, 3) działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji są konieczne w interesie publicznym. Ustalenia, czy dany bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością, dokonuje, co do zasady, EBC113. Jeśli spełnione są wszystkie powyższe przesłanki, wówczas
SRB opracowuje tzw. resolution scheme, czyli konkretny plan przeprowadzenia procesu resolution dla danego
banku, określający jakie instrumenty zostaną wykorzystane, a także czy i ile środków z SRF zostanie przeznaczonych na wsparcie tego procesu. Co do zasady, uzgodnienie resolution scheme odbywa się na forum
sesji wykonawczej SRB, gdzie decyzje są podejmowane na zasadzie kompromisu. W przypadku, gdyby nie
udało się osiągnąć konsensusu, decyzje mają być podejmowane zwykłą większością głosów przez przewodniczącego i stałych członków, przy czym głos przewodniczącego ma być rozstrzygający. W przypadku,
gdy resolution scheme przewidywałby wykorzystanie środków z SRF powyżej 5 mld EUR lub gdy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy wykorzystanie netto środków z SRF osiągnęłoby 5 mld EUR, wówczas decyzja
w sprawie aktywacji procesu resolution podejmowana byłaby przez SRB w sesji plenarnej. Po przyjęciu
resolution scheme przez SRB ma on być przekazany KE, która ma 24 godziny na zatwierdzenie go lub wyrażenie swojego sprzeciwu. W tym czasie KE może zaproponować Radzie UE, aby ta sprzeciwiła się przyjęciu
resolution scheme w związku z faktem, iż kryterium interesu publicznego nie jest spełnione, bądź by podjęła
decyzję (pozytywną bądź negatywną) odnośnie zmiany kwoty funduszy przewidzianych na przeprowadzenie procesu resolution. Oznacza to, że Rada UE może zablokować proces resolution jedynie na podstawie
dwóch przesłanek: 1) braku interesu publicznego oraz 2) wykorzystania środków z funduszu. Resolution
scheme wchodzi w życie, jeśli żadna z tych instytucji nie wyrazi swojego sprzeciwu. Rozporządzenie ws.
SRM wskazuje, że Rada UE podejmuje w tych sprawach decyzje zwykłą większością głosów. Niemniej
jednak ze względu na to, że Rada UE skupia wszystkie państwa członkowskie (a nie tylko te uczestniczące
w unii bankowej), na spotkaniu ECOFIN w grudniu 2013 r. przyjęto także deklarację dotyczącą głosowania
w Radzie UE114 w tych szczególnych przypadkach. Z deklaracji wynika, że w sytuacji, gdy Rada UE ma
podjąć decyzję w którejś z ww. kwestii, członkowie Rady UE z krajów uczestniczących w SSM/SRM ustalają między sobą, czy zaakceptują, odrzucą czy też zgłoszą poprawki do przedstawianej przez KE propozycji.
Natomiast reprezentanci z krajów nieuczestniczących w unii bankowej mają głosować w sposób, który nie
zablokuje przyjęcia decyzji przez Radę UE w sposób ustalony przez kraje uczestniczące w SSM/SRM.
Rozporządzenie wprowadza podział zadań w SRM pomiędzy SRB a krajowe organy resolution. SRB
będzie odpowiedzialna za sprawne i skuteczne funkcjonowanie całego mechanizmu. W szczególności
będzie ona odpowiedzialna za przygotowywanie planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
oraz przyjmowanie decyzji dot. resolution w przypadku banków o systemowym znaczeniu, banków podlegających bezpośrednio nadzorowi EBC i transgranicznych grup bankowych. Natomiast krajowe organy
resolution będą wykonywać zadania w odniesieniu do pozostałych banków, przy czym będą one odpowiedzialne za uruchomienie procesu resolution tylko w przypadku, gdy proces ten nie wymaga wykorzystania
Zgodnie z treścią rozporządzenia uznaje się, że warunek ten jest spełniony, gdy zachodzi co najmniej jedna z niniejszych
okoliczności: 1) bank naruszył, lub istnieją obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić, że w najbliższej przyszłości bank
naruszy, wymogi dot. zezwolenia na działalność, w tym z powodu poniesienia lub prawdopodobieństwa poniesienia straty,
która wyczerpie jego fundusze własne bądź znaczną ich część, 2) wartość aktywów banku jest niższa niż wartość jego zobowiązań lub istnieją obiektywne przesłanki, by stwierdzić, że sytuacja taka zaistnieje w najbliższej przyszłości, 3) bank jest niezdolny, bądź istnieją obiektywne przesłanki, by stwierdzić, że w najbliższej przyszłości nie będzie zdolny, do spłaty swoich zobowiązań w terminie, 4) wymagane jest nadzwyczajne wsparcie publiczne.
113 Również SRB może dokonać takiego ustalenia, jeśli w EBC sam nie dokona odpowiedniej oceny.
114 Tekst deklaracji dostępny na stronie http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2018137%202013%20INIT.
112
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środków z SRF. Wszystkie decyzje dotyczące procesu resolution z wykorzystaniem środków z SRF mają być
podejmowane przez SRB. Tekst rozporządzenia pozostawia państwom członkowskim także możliwość
przekazania SRB wszystkich zadań, które mogą być wykonywane na szczeblu krajowym.
Na mocy rozporządzenia utworzony zostanie Jednolity Fundusz Restrukturyzacji i Uporządkowanej
Likwidacji (Single Resolution Fund, SRF), którego środki będą wykorzystywane na przeprowadzenie procedur resolution. Fundusz finansowany będzie na zasadzie ex ante ze składek sektora bankowego. W okresie
przejściowym, wynoszącym 8 lat od wejścia w życie rozporządzenia, będzie funkcjonował system dualny,
na który będą składać się krajowe subfundusze (national compartments) i część wspólna funduszu (mutual
part).
Zasady przekazywania składek przez państwa uczestniczące do funduszu resolution oraz zasady korzystania ze środków zgromadzonych w nim zostały zawarte w umowie międzyrządowej (intergovernmental agreement, IGA), którą podpisano 21 maja 2014 r.115 Ideą przyjętych rozwiązań jest to, aby koszty procesu resolution były, w okresie przejściowym, w części pokrywane ze źródeł krajowych, a w części ze środków
uwspólnotowionych, przy czym subfundusze krajowe będą stopniowo redukowane, a pula uwspólnotowionych środków będzie się odpowiednio zwiększać. W pierwszym roku 40% środków będzie uwspólnotowionych, a w drugim roku już 60%. Natomiast pozostałe 40% stopniowo przez następne 6 lat. Po upływie
okresu przejściowego pozostanie jeden wspólny fundusz resolution, którego poziom docelowy ustalono na
1% depozytów gwarantowanych zgromadzonych w instytucjach kredytowych mających swoją siedzibę na
terenie SSM/SRM, co zgodnie z danymi za 2011 r. stanowi około 55 mld EUR. IGA przewiduje także możliwość przesuwania środków pomiędzy krajowymi subfunduszami w ramach pożyczek oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania. Należy także zauważyć, że IGA reguluje kwestie finansowe związane z przystąpieniem do SRM kraju UE, którego walutą nie jest euro, w tym wpłacenie odpowiednich
środków na poczet SRF. Natomiast kwestie dotyczące zakończenia bliskiej współpracy i wyjścia z SRM,
w tym zwrot składek wpłaconych do SRF, zostały uregulowane w rozporządzeniu ws. SRM.

3.2.5. Dylematy związane z utworzeniem SRM
3.2.5.1 Proces decyzyjny w SRM
Proces decyzyjny w SRB powinien uwzględniać potrzebę szybkiego reagowania i zapewnić operacyjność procesu resolution. Wymaga to odpowiedniego stopnia centralizacji decyzji, przy uwzględnieniu
głosu państw uczestniczących. Jednocześnie siła głosu organów krajowych nie powinna być uzależniona od
tego, czy jest to kraj macierzysty czy goszczący. Proces decyzyjny powinien być zatem odpowiednio scentralizowany, a jednocześnie zapewniać właściwe proporcje pomiędzy głosami krajów macierzystych
i goszczących. Wydaje się, że przyjęte w rozporządzeniu zasady głosowania SRB w ramach sesji wykonawczej spełniają ten postulat. Członkowie SRB w sesji wykonawczej muszą dążyć do osiągnięcia kompromisu,
w przeciwnym razie decyzję podejmują przewodniczący i stali członkowie zwykłą większością głosów.
Stanowić to może impuls dla krajowych organów resolution do wypracowania kompromisowego rozwiązania, uwzględniającego w najwyższym możliwym stopniu zgłoszone przez nich opinie i uwagi.

115

Sygnatariuszami IGA są wszystkie państwa UE z wyjątkiem Szwecji i Wielkiej Brytanii.
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Procedura ostatecznego zatwierdzenia decyzji o aktywacji procesu resolution wydaje się zbyt skomplikowana i czasochłonna. W sytuacji kryzysowej, gdy czas jest bardzo cenny, decyzje muszą być podejmowanie sprawnie i szybko. Idealnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie całego procesu w ciągu 48 godzin
(tzw. over the weekend), stąd też proces decyzyjny powinien być maksymalnie uproszczony i angażować
ograniczoną liczbę stron. Angażowanie Rady UE wydłuża proces decyzyjny i może wprowadzać dodatkowy element niepewności, wynikający z braku jasnych przesłanek, jakimi kierować się będzie Rada
w swoich rozstrzygnięciach. W optymalnym kształcie uzgodniony przez SRB plan działań dot. procesu
resolution wobec banku problemowego powinien wejść w życie, o ile KE nie zgłosi do niego zastrzeżeń.
Ze względu na dynamiczny i nieprzewidywalny charakter zjawisk kryzysowych może się okazać, że
w trakcie przeprowadzania procesu resolution konieczna będzie rewizja bądź uaktualnienie resolution
scheme. Rozporządzenie przyznaje takie prawo SRB, jednakże wszelkie zmiany muszą być powtórnie poddane procedurze zatwierdzenia z uwzględnieniem KE i Rady UE. Wydaje się, że takie rozwiązanie może
znacznie spowolnić i utrudnić szybką reakcję SRB. Stąd też rozwiązaniem optymalnym byłoby wprowadzenie wymogu powtórnego procesu zatwierdzenia przez KE i Radę UE jedynie tych modyfikacji resolution
scheme, które powodowałyby znaczne zwiększenie wykorzystania środków z SRF.
Wniosek: Proces podejmowania decyzji w ramach procedury resolution jest wieloetapowy i angażuje wiele instytucji,
przez co jest skomplikowany i czasochłonny. W efekcie może to osłabić możliwość szybkiego reagowania w sytuacji
kryzysowej i negatywnie wpłynąć na operacyjność całego procesu resolution w ramach unii bankowej.

3.2.5.2 Finansowanie procesu resolution116
Istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniego finansowania procesu resolution. W związku z tym, że
w unii bankowej kompetencje nadzorcze zostają przeniesione na szczebel europejski, także koszty finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków powinny być finansowane ze wspólnego funduszu. Byłoby to zgodne z zasadą, że odpowiedzialność za podjęte decyzje powinna być ulokowana tam,
gdzie kompetencje decyzyjne, czyli na szczeblu europejskim. Pozwoliłoby to również na zerwanie negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy sytuacją finansów publicznych i sektora bankowego. Dodatkowym argumentem za zasadnością stosowania takiego podejścia jest to, że EBC przed przejęciem obowiązków nadzorczych przeprowadzi wszechstronną ocenę banków i ich bilansów. Ćwiczenie takie ma na celu
zagwarantowanie, iż banki objęte nadzorem EBC są dobrze skapitalizowane i odporne na szoki. Wówczas
trudno już będzie powoływać się na argument, że zła sytuacja banku powstała w wyniku zaniedbań
i niedopatrzeń krajowego nadzorcy, gdyż zidentyfikowane przez EBC niedobory kapitału mają zostać uzupełnione. Zgodnie z założeniem banki wejdą do nowego systemu już z „wyczyszczonymi” bilansami.
Kluczowe powinno być zapewnienie, aby środki zgromadzone w SRF były uwspólnotowione od początku funkcjonowania SRM. Zasada stopniowego dochodzenia do pełnego uwspólnotowienia środków
na resolution w ramach unii bankowej ma co najmniej trzy wady: (1) może konserwować sprzeczności
wynikające z tego, że decyzje w zakresie nadzoru nad bankami i rozpoczęcia procesu resolution zostały

Niniejszy fragment odnosi się wyłącznie do kwestii finansowania z Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji SRF. Należy jednak wspomnieć, że środki z tego funduszu nie stanowią pierwszego i głównego źródła pokrycia
kosztów związanych z resolution. W pierwszej kolejności koszty te mają ponosić akcjonariusze i nieubezpieczeni wierzyciele
banku objętego procedurą resolution poprzez wykorzystanie instrumentu bail-in, czyli umorzenia kapitału i konwersji zobowiązań na kapitał. Ponadto w proces finansowania będą także zaangażowane krajowe fundusze gwarantowania depozytów.
116
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przesunięte na szczebel centralny, a część kosztów wciąż zostaje ponoszona na poziomie krajowym; (2) nie
pozwala na zerwanie bezpośredniego związku pomiędzy sytuacją banków i budżetów państw w krajach
strefy euro (utrzymanie negatywnego sprzężenia zwrotnego); (3) może powodować napięcia i konflikty
interesów pomiędzy decydentami na szczeblu centralnym i krajowym – przedstawiciele władz krajowych
nie będą chcieli zgodzić się na decyzję o wszczęciu procesu resolution wobec banku działającego w ich jurysdykcji, wiedząc, że większość kosztów będzie musiała być pokryta z krajowych środków.
Słabości przyjętego rozwiązania przedstawione powyżej wskazują, iż nie jest ono optymalne. Pożądanym byłoby budowanie jednego wspólnego funduszu już od początku funkcjonowania SRM, bez podziału
na krajowe subfundusze. Przemawiają za tym następujące argumenty:


Jeden wspólny fundusz w SRM oznaczałby uproszczenie decyzji dotyczących finansowania procesu
resolution, w szczególności gdy proces ten dotyczy grupy transgranicznej. Zniknąłby wówczas problem podziału kosztów finansowania procesu resolution pomiędzy poszczególne kraje, gdyż wszystkie
środki byłyby wspólne. Ponadto zostałby wyeliminowany także problem ewentualnych pożyczek
pomiędzy krajowymi subfunduszami. Szybsze ustalenie źródeł finansowania procesu resolution niewątpliwie przyśpieszyłoby ogólny proces decyzyjny dot. aktywacji tego procesu.



W okresie przejściowym jeden wspólny fundusz dysponowałby większymi środkami niż fundusz tylko częściowo uwspólnotowiony, co zwiększałoby jego możliwości finansowania procesu resolution.
Większy i lepiej skapitalizowany SRF przyczyniłby się do sprawniejszego przeprowadzania procesu
resolution, przez co korzystnie wpłynąłby na wiarygodność całego mechanizmu.

Wiarygodność całego mechanizmu finansowania będzie także w dużej mierze zależała od utworzenia
odpowiedniego

mechanizmu

zabezpieczającego

(backstop),

który

mógłby

zostać

wykorzystany

w ostateczności, gdy zostaną wyczerpane zasoby finansowe SRF. Funkcję takiego mechanizmu zabezpieczającego mógłby pełnić ESM, jednak kwestia ta nie została dotychczas ostatecznie rozstrzygnięta. Ponadto
istotnym dylematem jest to, że ze środków ESM mogą korzystać tylko kraje należące do strefy euro.
W związku z powyższym, respektując zasadę równego traktowania wszystkich krajów uczestniczących
w SSM/SRM, otwartą kwestią jest możliwość zapewnienia równoważnego mechanizmu zabezpieczającego
także dla krajów spoza strefy euro bądź nowego mechanizmu dla wszystkich krajów unii bankowej, bez
względu na walutę, którą się posługują.
Należy także wskazać, że w motywach do IGA, która będzie obowiązywać razem z rozporządzeniem ws.
SRM, wskazano, że w okresie przejściowym zostanie opracowany wspólny mechanizm zabezpieczający
(common backstop), który ma ułatwić zaciąganie przez SRF pożyczek. Jednak zanim taki backstop będzie dostępny, państwa członkowskie w okresie przejściowym powinny zapewnić finansowanie pomostowe ze
źródeł krajowych bądź z ESM.
Wniosek: Słabością mechanizmu finansowania procesu resolution w unii bankowej jest brak pełnego uwspólnotowienia środków zgromadzonych w SRF od początku jego funkcjonowania.

3.2.5.3 Udział w SRM na zasadach bliskiej współpracy (opcja opt-in)
W przypadku, gdy kraj spoza strefy euro nawiązuje bliską współpracę z EBC, staje się członkiem zarówno SSM, jak i SRM. Kraj przystępujący wpłaca składkę w kwocie, jaka zostałaby przekazana, gdyby
uczestniczył on w SRM od początku jego istnienia. W przypadku, gdy następuje zakończenie bliskiej
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współpracy z EBC, kraj spoza strefy euro automatycznie też przestaje być członkiem SRM. Oznacza to jednocześnie konieczność utworzenia krajowego funduszu resolution zgodnie z wymogami dyrektywy BRR.
Rozporządzenie SRM przewiduje możliwość zwrotu krajowi wpłaconych składek do SRF, jednak decyzja
w tym zakresie podejmowana jest przez SRB, która bierze pod uwagę następujące kryteria: (i.) przyczynę
zakończenia bliskiej współpracy z EBC, (ii.) ewentualne postępowania resolution w toku, a także (iii.) cykl
gospodarczy w kraju, który opuszcza SSM/SRM. Niemniej jednak środki powinny być zwrócone
w wysokości umożliwiającej danemu krajowi spełnienie wymogów dyrektywy BRR dotyczących posiadania odpowiednio sfinansowanego krajowego funduszu resolution.
Należy zauważyć, że ocena tego rozwiązania z perspektywy strefy euro jest różna od oceny
z perspektywy kraju nienależącego do strefy, a będącego członkiem unii bankowej. Dla krajów strefy
euro zwrot składek już wpłaconych przez kraj opt-in nie jest korzystny, gdyż będzie prowadził do zmniejszenia zasobów SRF. Natomiast z punktu widzenia kraju nienależącego do strefy euro, opuszczającego
SSM/SRM, taka możliwość jest niezwykle istotna. W przeciwnym razie kraj opuszczający unię bankową
byłby zmuszony do zbudowania krajowego funduszu resolution wymaganego przez dyrektywę BRR
w bardzo krótkim czasie, co mogłoby wiązać się ze znacznym obciążeniem sektora bankowego. Ponadto
nie można wykluczyć, że w okresie budowy krajowego funduszu resolution mogłaby zajść potrzeba przeprowadzenia procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na obszarze jego jurysdykcji. Brak dobrze skapitalizowanego funduszu mógłby stanowić zagrożenie dla sprawnego przeprowadzenia tego procesu i tym samym dla utrzymania stabilności finansowej.
Kolejną istotną kwestią dla krajów spoza strefy euro rozważających przystąpienie do unii bankowej jest
mechanizm zabezpieczający. W pewnym stopniu ESM mógłby być traktowany jako taki backstop, jednak
wymaga to zmian w zasadach jego funkcjonowania. Ponadto istotną słabością tego rozwiązania – z punktu
widzenia krajów opt-in – jest to, że nie mogą z niego korzystać kraje nienależące do strefy euro, nawet jeśli
zdecydują się przystąpić do unii bankowej. W optymalnym kształcie unii bankowej powinien być zapewniony jeden backstop, do którego wszystkie kraje uczestniczące miałyby równy dostęp. Zapewnienie takiego
mechanizmu wzmacniającego możliwości finansowe, jak i wiarygodność SRM, mogłoby stanowić zachętę
do przystąpienia do unii bankowej.
Wniosek: Dyskrecjonalność i uzależnienie od decyzji SRB wysokości zwracanych środków przy opuszczaniu SRM
przez kraj opt-in stanowią uwarunkowanie, które pod znakiem zapytania stawia racjonalność decyzji dotyczącej nawiązania bliskiej współpracy z EBC (opt–in). Ponadto z punktu widzenia krajów opt-in słabością mechanizmu finansowania w SRM jest brak mechanizmu zabezpieczającego dla krajów, których walutą nie jest euro.

3.2.5.4 Relacje z krajami spoza unii bankowej
Skomplikowany proces decyzyjny może utrudniać współpracę i koordynację działań kryzysowych pomiędzy SRM a krajami nieuczestniczącymi w unii bankowej. Jest to niezwykle istotne w przypadku resolution grup transgranicznych (w szczególności ze strefy euro), których spółki zależne bądź oddziały działają na obszarze krajów pozostających poza unią bankową. Z perspektywy Polski jako kraju spoza unii bankowej niezwykle ważna jest kwestia przeprowadzania przez SRB należytej analizy skutków działań podejmowanych w ramach SRM na stabilność finansową w krajach nieuczestniczących117.
117

Obowiązek taki wynika z art. 6 rozporządzenia.
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W przypadku, gdy konieczne będzie uruchomienie procesu resolution w odniesieniu do grupy transgranicznej z siedzibą na obszarze SSM/SRM, SRB w sesji wykonawczej będzie współpracować w ramach kolegiów ds. resolution (resolution college) z organami resolution z krajów nieuczestniczących, w których dana
grupa ma swoje filie bądź oddziały. Obowiązek takiej współpracy wynika zarówno z rozporządzenia, jak
i z dyrektywy BRR, która reguluje relacje pomiędzy SRM, reprezentowanym przez SRB, a organami resolution z krajów nieuczestniczących. O ile istnienie takiego obowiązku współpracy należy ocenić pozytywnie
z perspektywy kraju spoza unii bankowej, o tyle jednak można wskazać na dwa aspekty, które mogą
utrudnić sprawną współpracę w praktyce.



W proces wypracowania resolution scheme będzie zaangażowanych bardzo wiele osób. Po stronie SRM
będzie to SRB w sesji wykonawczej i w określonych przypadkach także w szerszym plenarnym składzie. Ponadto w prace te będą także angażowane organy resolution krajów nieuczestniczących,
w których dana grupa ma swoje podmioty. Osiągnięcie kompromisu w zakresie resolution scheme
w ramach tak dużej grupy może być trudnym wyzwaniem, w szczególności w krótkim czasie.



Istnieje możliwość, że decyzje wypracowane na forum kolegium ds. resolution, tj. pomiędzy SRB
a organami resolution z krajów nieuczestniczących, mogą zostać zakwestionowane przez KE bądź Radę UE w ramach wewnętrznego procesu decyzyjnego SRM. W takiej sytuacji kraje pozostające poza
unią bankową nie mogą być pewne, że uzgodniony w ramach kolegium resolution scheme zostanie faktycznie wykonany. W przypadku, gdy zaproponowany przez SRB resolution scheme zostanie zakwestionowany przez KE lub Radę UE i jego ostateczny kształt nie będzie odpowiadał wcześniejszym
uzgodnieniom z organami resolution z krajów spoza unii bankowej, kraje te powinny być przygotowane do podjęcia samodzielnych działań w zakresie resolution.

Należy przy tym wspomnieć, że zgodnie z dyrektywą BRR, krajowy organ resolution może nie zgodzić się
na grupowy resolution scheme i podjąć niezależne działania w celu ochrony stabilności finansowej w swojej
jurysdykcji. Oznacza to, że w przypadku krajów spoza unii bankowej pożądane jest posiadanie silnej krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego oraz dobrze skapitalizowanego funduszu resolution.
Wniosek: Skomplikowany i wymagający zaangażowania wielu stron (SRB, KE, Rada UE) proces decyzyjny stanowi
słabość SRM, która w sytuacji kryzysowej może się zmaterializować i tym samym nie zachęca do przystąpienia do unii
bankowej. Pozostanie poza SRM umożliwi Polsce podejmowanie własnych niezależnych decyzji w kwestii resolution
podmiotów krajowych zgodnie z dyrektywą BRR.

3.2.6. Trzeci filar unii bankowej – gwarantowanie depozytów
Ważnym elementem unii bankowej powinien być jednolity mechanizm gwarantowania depozytów
(Single Deposit Guarantee Scheme, SDGS). W pierwszym raporcie Van Rompuy’a z czerwca 2012 r. (Van
Rompuy 2012a) argumentowano, że częścią zintegrowanych ram finansowych w UE powinien być też europejski system gwarantowania depozytów, lecz w kolejnych edycjach raportu (z października i grudnia
2012 r.) propozycja ta zniknęła. Na początkowym etapie nie planuje się budowy trzeciego filaru unii bankowej, jakim jest jednolity system gwarantowania depozytów. Po uzgodnieniu kompromisowego tekstu
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rozporządzenia ws. SRM ogłoszono zakończenie budowy unii bankowej118, co wskazuje na brak woli politycznej kontynuowania prac w tym zakresie. Odpowiedzialność za gwarantowanie depozytów w strefie
euro spoczywać będzie nadal na władzach krajowych, mimo że nadzór i decyzja o tym, że bank kwalifikuje
się do upadłości, jest w rękach EBC. Problem jednak w tym, że wiarygodność systemu gwarantowania
depozytów zależy od wiarygodności rządu, który za nim stoi. Deponenci mogą obawiać się, że ich depozyty nie zostaną wypłacone w przypadku upadku banku, gdy samo państwo jest w słabej kondycji finansowej – tak działo się w przypadku Irlandii, Cypru, Grecji i Hiszpanii.
Utworzenie wspólnego SDGS wydaje się także ważne w świetle zapisów rozporządzenia ws. SRM.
Zgodnie z rozporządzeniem, krajowe fundusze gwarantowania depozytów mogą być zaangażowane
w proces finansowania resolution119, przez co część odpowiedzialności za decyzje podjęte na szczeblu ponadnarodowym pozostaje na poziomie krajowym, co może powodować dodatkowe napięcia pomiędzy
krajami w procesie decyzyjnym. Utworzenie jednolitego mechanizmu gwarancji depozytów pozwoliłoby
na eliminację tej niekonsekwencji.
Jednak, przynajmniej w średnim okresie, gwarantowanie depozytów w unii bankowej będzie opierać
się na zharmonizowanej sieci krajowych funduszy gwarantowania depozytów, co osiągnięto poprzez
nowelizację dyrektywy ws. DGS. Głównymi obszarami, w których nastąpiła harmonizacja są: (i.) sposób
finansowania krajowych funduszy gwarantowania depozytów – na zasadzie ex ante, (ii.) docelowy poziom
funduszu gwarantowania depozytów – 0,8% gwarantowanych depozytów, (iii.) czas wypłaty środków
gwarantowanych – 7 dni roboczych docelowo w 2024 r. Ponadto wprowadzono możliwość dokonywania
pożyczek pomiędzy krajowymi funduszami gwarantowania depozytów na zasadach dobrowolności. Wydaje się, że przyjęte rozwiązania w ramach dyrektywy DGS polegające na harmonizacji sposobu finansowania krajowych funduszy gwarantowania depozytów i wprowadzeniu dobrowolnych pożyczek pomiędzy krajowymi DGS-ami, to jedyna forma centralizacji, jaką dopuszczono w tym zakresie na początkowym
etapie funkcjonowania unii bankowej.
Jednak skuteczność funkcjonowania unii bankowej wymaga utworzenia wszystkich jej filarów na poziomie
scentralizowanym. Podczas gdy nadzór sprawowany jest przez organ centralny – EBC, również odpowiedzialność za bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach powinna być scentralizowana i w ten
sposób uniezależniona od sytuacji fiskalnej danego państwa.
Oceniając istniejący w Polsce system gwarantowania depozytów, należy podkreślić, że jest on sprawny
i dysponuje wysoko skapitalizowanym funduszem. Nowa dyrektywa ws. DGS wprowadzająca dalszą
harmonizację systemu gwarantowania depozytów w UE nie ma istotnego wpływu na funkcjonowanie
polskiego funduszu gwarantowania depozytów, który od początku jest finansowany na zasadzie ex ante
i już na obecnym etapie przekroczył docelowy poziom wyznaczony w dyrektywie. Skrócenie okresu wypłat do 7 dni jest dostosowaniem o charakterze technicznym. Brak trzeciego filaru unii bankowej w postaci
jednolitego mechanizmu gwarantowania depozytów oznacza, że ewentualne przystąpienie Polski do unii
bankowej na zasadzie opt-in nie wymagałoby zmian w funkcjonowaniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie dotyczącym prowadzenia krajowego systemu gwarantowania depozytów.

Wypowiedź Przewodniczącego Komisji Europejskiej J. M. Barosso z dnia 20 marca 2014 r., http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-14-77_en.htm?locale=en.
119 Zaangażowanie DGS polega na uczestnictwie w finansowaniu procesu za pośrednictwem mechanizmu bail-in, kiedy DGS
miałby wchodzić ze swoimi środkami w miejsce depozytu objętego gwarancjami.
118
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Wniosek: Brak trzeciego filaru unii bankowej należy ocenić jako słabość unii bankowej zarówno z punktu widzenia
strefy euro, jak i krajów nieuczestniczących, w tym Polski. Bez SDGS europejska sieć bezpieczeństwa finansowego nie
zapewni pełnej realizacji celu unii bankowej, jakim było m.in. zerwanie negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy
kondycją banków i stanem finansów publicznych
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Podsumowanie
Kryzys zadłużeniowy ujawnił liczne słabości w strukturze instytucjonalnej strefy euro w obszarach (i)
integracji fiskalnej, (ii) integracji gospodarczej oraz (iii) integracji finansowej. Okazało się, że istniejące
mechanizmy są niewystarczająco efektywne, by zapobiec narastaniu nierównowag fiskalnych, makroekonomicznych i tych w systemie finansowym. Doświadczenia ostatniego kryzysu uwidoczniły ponadto potrzebę wprowadzenia wspólnych mechanizmów zarządzania kryzysowego.
Ujawnione przez kryzys słabości doprowadziły do szeregu zmian instytucjonalnych w strefie euro. Mimo że wdrożone oraz wdrażane reformy obejmują wiele aspektów funkcjonowania wspólnego obszaru
walutowego, nie zmieniają w sposób fundamentalny dotychczasowego modelu instytucjonalnego strefy
euro, opartego na połączeniu wspólnej polityki pieniężnej i zdecentralizowanej polityki fiskalnej
i gospodarczej, koordynowanych – w różnym stopniu – na szczeblu unijnym. W tym zakresie, zmiany dotyczące nadzoru bankowego, gdzie zdecydowano się na centralizację kompetencji na szczeblu ponadnarodowym, można określić jako najdalej idące.

Finansowanie kryzysowe dla rządów i integracja fiskalna
Bardzo ważną reformą było wprowadzenie trwałych mechanizmów finansowania kryzysowego dla rządów strefy euro (ESM) oraz ogłoszenie przez EBC programu warunkowego skupu obligacji rządowych
(program OMT). Wprowadzenie tych mechanizmów znacząco ograniczyło ryzyko tego, że kryzysy płynności na rynkach skarbowych papierów wartościowych, wywołane nagłym wzrostem awersji do ryzyka
wśród uczestników rynków finansowych (niekoniecznie związanym ze zmianami fundamentów gospodarczych), będą zagrażać stabilności finansów publicznych i sektora finansowego zarówno poszczególnych
gospodarek, jak i całej strefy euro. Dzięki wprowadzeniu ESM oraz ogłoszeniu OMT znacząco ograniczone
zostały zagrożenia dla stabilności i integralności strefy euro.
Mimo szeroko zakrojonych zmian wprowadzonych w reakcji na kryzys w zakresie tworzenia
i dyscyplinowania polityki fiskalnej w strefie euro, wśród części ekonomistów istnieje przekonanie
o potrzebie dalszej integracji fiskalnej w regionie. W reakcji na słabości instytucjonalne ujawnione przez
kryzys wprowadzono szereg zmian, spośród których za pozytywne można uznać w szczególności poprawę
konstrukcji reguł fiskalnych i działania nakierowane na wzmocnienie krajowych ram polityki fiskalnej.
Zwiększają one prawdopodobieństwo, że kraje strefy euro będą uwzględniać reguły fiskalne przy formułowaniu krajowej polityki oraz podejmować działania nakierowane na korygowanie odchyleń od przyjętych reguł. Wskazuje się jednak również, że nawet po wprowadzonych zmianach model integracji fiskalnej
w strefie euro charakteryzuje się szeregiem słabości. W szczególności:


Zagrożeniem dla skuteczności koordynacji polityki fiskalnej w strefie euro pozostaje potencjalnie niewystarczająca efektywność mechanizmów egzekwowania obowiązujących reguł, w tym ryzyko upolitycznienia stosowania reguł fiskalnych. Egzekwowanie europejskich reguł, mimo pewnego wzmocnienia roli Komisji Europejskiej, pozostaje w rękach Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Jednocześnie odejście od zasady no bailout oraz wprowadzenie rozwiązań uwspólnotawiających
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ryzyko makroekonomiczne krajów (ESM, OMT) mogło częściowo osłabić efektywność dyscyplinowania polityki fiskalnej za pośrednictwem rynków finansowych.


Bieżący model integracji fiskalnej w strefie euro nie jest w pełni dostosowany do silnej integracji rynków finansowych. Biorąc pod uwagę niekompletność tworzonej unii bankowej, w tym brak zabezpieczenia fiskalnego (backstop) dla Single Resolution Fund oraz uwspólnotowienia ryzyka związanego
z gwarantowaniem depozytów (por. poniżej), nadal istnieje ryzyko występowania negatywnego
sprzężenia zwrotnego pomiędzy sytuacją sektora bankowego w danym kraju a sytuacją jego sektora
finansów publicznych oraz ryzyko fragmentacji rynków finansowych. Może to istotnie ograniczać
efektywność funkcjonowania wspólnej polityki pieniężnej, szczególnie w warunkach kryzysowych.
Powyższe problemy mogłyby zostać ograniczone nie tylko poprzez ustanowienie pełnej unii bankowej, ale także poprzez uwspólnotowienie zadłużenia krajów strefy euro i emisję wspólnych papierów
rządowych, co zwiększyłoby możliwość stosowania w warunkach kryzysowych i w obliczu zagrożenia deflacją takich niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej jak skup obligacji rządowych.



Brak centralnych mechanizmów fiskalnych (fiscal capacity), które pomagałyby łagodzić koszty dostosowań gospodarek do wstrząsów asymetrycznych, przekłada się na wyższą zmienność PKB
i zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym oraz utrudnia odpowiednie kształtowanie policy mix w strefie
euro. W przypadku wystąpienia szoków, kraje są zdane na własną stabilizacyjną politykę fiskalną,
której pole manewru jest uzależnione od dyscypliny finansów publicznych w latach poprzednich. Jak
pokazują doświadczenia z ostatnich lat, fiscal capacity byłoby przydatne szczególnie w przypadku dużych wstrząsów, kiedy łagodzenie negatywnych skutków za pomocą krajowej polityki fiskalnej mogłoby zagrozić stabilności sektora finansów publicznych. Potencjalne korzyści z wdrożenia fiscal capacity są obecnie zwiększane także przez to, że – ze względu na zbyt wysoki poziom zadłużenia – część
krajów strefy euro jeszcze przez szereg lat nie będzie dysponować odpowiednią przestrzenią dla prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej.

Potrzeba wprowadzenia centralnych zasobów fiskalnych może zostać ograniczona przez działania
usprawniające alternatywne mechanizmy dostosowań do wstrząsów makroekonomicznych: ustanowienie pełnej unii bankowej, wzmocnienie krajowych ram dla polityki budżetowej, ograniczenie preferowania
przez inwestorów aktywów krajowych (zjawiska home bias) w zakresie aktywów udziałowych, wspieranie
mobilności siły roboczej oraz zdolności do realokacji zasobów między sektorami, a także dalszy rozwój
jednolitego rynku usług.
Warunkiem pogłębienia integracji fiskalnej w strefie euro poprzez ustanowienie fiscal capacity lub
uwspólnotowienie zadłużenia powinno być wzmocnienie mechanizmów dyscyplinowania polityki
fiskalnej. W szczególności kluczowe wydaje się przywrócenie wiarygodności klauzuli no bailout lub zwiększenie uprawnień kontrolnych instytucji centralnych nad krajową polityką fiskalną, przy jednoczesnym
zwiększeniu stopnia demokratycznej kontroli i rozliczalności tych instytucji.
Pogłębienie integracji fiskalnej pomiędzy krajami strefy euro byłoby korzystne z punktu widzenia Polski jako jej przyszłego kraju członkowskiego, ale pod warunkiem, że rozwiązania w tym zakresie zostałyby odpowiednio skonstruowane. Ustanowienie wspólnych zasobów fiskalnych i uwspólnotowienie
zadłużenia krajów strefy euro mogą poprawić funkcjonowanie unii walutowej. Dla Polski ważne jest jednak, by rozwiązania pogłębiające integrację fiskalną w strefie euro miały jak największą moc stabilizacji
cyklu koniunkturalnego, ale jednocześnie ograniczały ryzyko wystąpienia pokusy nadużycia i skalę ewen-
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tualnych trwałych transferów od polskiej gospodarki do innych gospodarek, lub – w przypadku, gdyby
tego typu transfery miały występować – gwarantowały wysoki stopień demokratycznej kontroli
i rozliczalności instytucji zarządzających tego typu mechanizmami.
Jednocześnie konieczność harmonizacji regulacji związana z dalszym pogłębianiem integracji fiskalnej
w strefie euro może przełożyć się na ograniczenie konkurencyjności kosztowej polskiej gospodarki.
Zwiększa to potrzebę poprzedzenia członkostwa w strefie euro wzmocnieniem konkurencyjności strukturalnej.

Integracja gospodarcza
Podobnie jak w przypadku integracji fiskalnej, zmiany wprowadzone w zakresie zarządzania gospodarczego jedynie modyfikują sposób tworzenia i koordynowania polityk gospodarczych w strefie euro,
który obowiązywał przed kryzysem. Wprowadzone w reakcji na kryzys zmiany w zakresie zarządzania
gospodarczego w strefie euro przede wszystkim nakierowane są na zmniejszenie ryzyka, że władze krajowe nie będą reagować na narastanie nierównowag zagrażających stabilności makroekonomicznej lub finansowej. W porównaniu z rozwiązaniami obowiązującymi przez kryzysem, ważną zmianą jest wzmocnienie
możliwości wpływu KE i Rady UE na politykę gospodarczą tych krajów, w których występują istotne nierównowagi makroekonomiczne, w tym fiskalne.
Choć obecnie trudno jednoznacznie ocenić, czy zmiany te – zgodnie z założeniem – będą skutecznie
ograniczać zagrożenia związane z nierównowagami makroekonomicznymi w krajach strefy euro, można
wskazać na szereg wątpliwości dotyczących takiego założenia:


Rozwiązania z zakresu koordynacji polityki gospodarczej, obowiązujące w odniesieniu do krajów strefy euro – podobnie jak te funkcjonujące przed kryzysem finansowym – zakładają a priori istnienie silnych bodźców rynkowych do podejmowania reform przez władze krajowe, ich wysoką identyfikację
z rekomendacjami instytucji unijnych oraz wysoką skuteczność takich mechanizmów wpływu na politykę gospodarczą, jak wzajemna presja (peer pressure) czy presja opinii publicznej. Doświadczenie
funkcjonowania strefy euro wskazuje jednak na niewystarczającą efektywność tych mechanizmów.



W strefie euro brakuje rozwiązań skłaniających kraje strefy euro do wprowadzania istotnych zmian
w polityce gospodarczej, zanim jeszcze dojdzie do naruszenia nierównowagi makroekonomicznej czy
wystąpienia znaczącego ryzyka dla stabilności finansowej w tych gospodarkach.



Kluczowym wyzwaniem dla polityki gospodarczej w strefie euro, które jedynie w niewielkim stopniu
zostało odzwierciedlone w zmianach wprowadzonych w następstwie kryzysu gospodarczego
w modelu koordynacji polityk gospodarczych krajów członkowskich, jest silne zróżnicowanie strukturalne gospodarek tych krajów. Przekłada się ono na zróżnicowaną reakcję gospodarek na szoki
wspólne i może skutkować trwałą dywergencją dochodów pomiędzy krajami członkowskimi.

Proponowane odpowiedzi na część z wyżej wymienionych słabości obecnego modelu zarządzania gospodarczego obejmują:


Koordynację ex ante planów najważniejszych reform. Instrument ten, który miałby przybrać formę
dyskusji planów reform o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania strefy euro na szczeblu unijnym,
nie rozwiąże najprawdopodobniej zasadniczych problemów związanych z bieżącym modelem koor-
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dynacji polityki gospodarczej. Ocena i omawianie planów istotnych reform gospodarczych nie ograniczą bowiem znacząco ryzyka związanego z tym, że asynchroniczne wprowadzanie reform w krajach
strefy euro będzie stanowić źródło szoków asymetrycznych. Ponadto wobec wyzwań związanych
z identyfikacją reform, które powinny zostać objęte procesem koordynacji, ich efektów zewnętrznych
czy najlepszych praktyk w danym zakresie, a także naturalnych rozbieżności interesów pomiędzy krajami członkowskimi, trudno oczekiwać, by procedura ta miała istotny wpływ na kształt planowanych
reform gospodarczych i funkcjonowanie unii walutowej. Tym samym wdrożenie tego instrumentu nie
będzie miało istotnego znaczenia z punktu widzenia bilansu szans i zagrożeń związanych
z przyjęciem euro przez Polskę.


Wielostronnie uzgadniane porozumienia umowne i towarzyszący im mechanizm solidarności. Instrument ten miałby ustanawiać bodźce dla odpowiednio wczesnych korekt w zakresie polityki gospodarczej. Wprowadzenie tego instrumentu jest pożądane przede wszystkim w kontekście braku
centralnych zasobów fiskalnych w strefie euro, pozwalających na znaczącą poprawę możliwości stabilizacji cyklu koniunkturalnego w tych krajach regionu, które charakteryzują się istotnymi słabościami
strukturalnymi oraz wysokim poziomem zadłużenia publicznego, i przez co narażone są na trwałą
dywergencję dochodów względem pozostałych krajów członkowskich. Aby instrument ten stał się narzędziem ograniczającym ryzyko dywergencji dochodów i struktur gospodarek strefy euro, pożądane
byłoby – wbrew dotychczasowym założeniom – zapewnienie możliwości skorzystania z tego instrumentu krajom objętym programem dostosowań makroekonomicznych. Ponadto formy przyznawania
pomocy powinny uwzględniać to, że kraje, w których zastosowanie tego instrumentu byłoby najbardziej pożądane, notują wysoki poziom zadłużenia sektora finansów publicznych, charakteryzując się
jednocześnie niekorzystną strukturą produkcji. Niemniej, nawet przy odpowiedniej konstrukcji, porozumienia umowne, wspierane mechanizmem solidarności, będą mogły jedynie w umiarkowanym
stopniu ograniczyć zróżnicowanie strukturalne pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro. Ich
wprowadzenie w niewielkim stopniu zmienia więc bilans szans i zagrożeń związanych z przyjęciem
euro przez Polskę. Przystąpienie do mechanizmu porozumień umownych, wspieranych mechanizmem solidarności, w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w strefie euro, mogłoby natomiast
przyspieszyć działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności strukturalnej polskiej gospodarki.

Wobec ograniczonych możliwości pogłębienia integracji gospodarczej pomiędzy krajami członkowskimi strefy euro za pomocą wzmocnienia koordynacji ich polityk, a także zakładając brak zwiększenia
obszarów objętych polityką wspólną, pożądane może być przyspieszenie harmonizacji regulacji
w obszarach, które mają istotne przełożenie na funkcjonowanie unii walutowej, w szczególności tych,
które wpływają na mobilność pracy i kapitału między krajami oraz zdolność do realokacji zasobów między
sektorami i przedsiębiorstwami wewnątrz kraju. Powyższy postulat znalazł odzwierciedlenie w inicjatywie
Single Market Act II, nakierowanej na szybkie dokończenie budowy jednolitego rynku w zakresie świadczenia usług. Obszarem, który może wymagać pogłębienia harmonizacji regulacji w krajach strefy euro, są
także instytucje rynku pracy. Ich zróżnicowanie przekłada się bowiem istotnie na asymetryczną reakcję
gospodarek na szoki wspólne.
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Kryzys przyniósł także istotne zmiany instytucjonalno-regulacyjne w systemie finansowym, mające na
celu zwiększenie stopnia harmonizacji i integracji systemu nadzoru, współmiernie do stopnia integracji
jednolitego rynku, tzn. ograniczenie uprawnień sieci bezpieczeństwa finansowego na szczeblu krajowym
na rzecz wzrostu roli instytucji europejskich. Zostało to dokonane poprzez:


utworzenie Europejskich Urzędów Nadzoru, odpowiedzialnych za ustanawianie wspólnych standardów oraz praktyk regulacyjnych i nadzorczych dla sektora finansowego UE oraz rozstrzyganie
(w drodze mediacji) sporów między właściwymi organami krajowymi.



utworzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, tj. wprowadzenie nadzoru makroostrożnościowego jako nowego elementu sieci bezpieczeństwa finansowego, oraz – zgodnie z jej zaleceniem –
tworzenie organów odpowiedzialnych za politykę makroostrożnościową na szczeblu krajowym.



harmonizację regulacji w zakresie zarządzania kryzysowego (w odniesieniu do działań naprawczych
oraz

z zakresu

restrukturyzacji

i uporządkowanej likwidacji banków) oraz

funkcjonowania

i finansowania funduszy gwarantowania depozytów w UE.


utworzenie unii bankowej, składającej się z jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory
Mechanism, SSM) oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single
Resolution Mechanism, SRM).

Projekt unii bankowej należy uznać za historyczne przedsięwzięcie będące kluczowym – po unii walutowej – elementem budowy pełnej Unii Gospodarczej i Walutowej. Utworzenie unii bankowej stanowi
próbę ograniczenia takich słabości przedkryzysowej architektury sieci bezpieczeństwa finansowego jak:


rozbieżność pomiędzy transgranicznym modelem bankowości w UE a ulokowaniem kompetencji
nadzorczych na poziomie krajowym. W warunkach kryzysu finansowego skutkowała ona powstaniem negatywnych sprzężeń zwrotnych między sytuacją sektora finansów publicznych a sektora bankowego poszczególnych krajów. Ponadto reakcja krajowej polityki nadzorczej na zjawiska kryzysowe
nie zawsze była właściwa (niechęć do ujawniania potrzeb kapitałowych banków).



niewystarczająca efektywność koordynacji działań realizowanych przez poszczególne kraje członkowskie w zakresie wspierania stabilności finansowej oraz w zakresie zarządzania kryzysowego
w skali UE.

Unia bankowa była tworzona w relatywnie szybkim tempie, co wynikało stąd, że projekt ten był wprowadzany jako narzędzie antykryzysowe. Potrzeba szybkiego procedowania wykluczała możliwość wprowadzania reform w drodze zmian traktatowych, co pozwoliłoby wzmocnić podstawę prawną funkcjonowania SSM/SRM oraz uwzględniałoby potrzebę zrównania praw i obowiązków krajów ze strefy euro i tych
krajów strefy euro, które zdecydują się przystąpić do SSM/SRM na zasadzie bliskiej współpracy. Rezultatem takiego sposobu ustanawiania unii bankowej było także powstanie dość skomplikowanych struktur
instytucjonalnych oraz procesów decyzyjnych zarówno w SSM, jak i SRM, które mogą stanowić utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu, a przede wszystkim w sprawnym zarządzaniu sytuacją kryzysową.
Odnosząc się do przyjętych rozwiązań w zakresie pierwszego filaru unii bankowej, tj. jednolitego mechanizmu nadzorczego, można wskazać w szczególności, że:
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ważną kwestią, warunkującą sprawne działanie SSM, będzie precyzyjne ustalenie mechanizmów
współpracy między EBC a krajowymi organami nadzoru w praktyce. Jest to niezbędne w celu uniknięcia dublowania pracy, ograniczenia ryzyka powstania sporów kompetencyjnych i luk w obszarze
nadzoru, a także zapewnienia odpowiedniego podziału zasobów pomiędzy EBC i organy krajowe.



istotne jest rozstrzygnięcie dotyczące faktycznego podziału zadań w zakresie decyzji makroostrożnościowych między Radą ds. Nadzoru a Radą Prezesów EBC. Kompetencje decyzyjne leżą w gestii Rady
Prezesów EBC, która wspierana przez Komitet ds. Stabilności Finansowej EBC ma większe doświadczenie w zakresie analiz i działań na rzecz stabilności systemu finansowego jako całości niż Rada ds.
Nadzoru, będąca organem o charakterze mikroostrożnościowym, w skład której wchodzą przedstawiciele krajowych organów nadzoru.



utworzenie SSM wymagać będzie wzmocnienia roli i niezależności ESRB. EBC w zakresie swoich zadań nadzorczych, będzie – zgodnie z prawnym mandatem – koncentrował się na sektorze bankowym
krajów SSM. Tymczasem wzmocnienie niezależności ESRB pozwoli w większym stopniu na przyjęcie
spojrzenia międzysektorowego i identyfikację ryzyka systemowego w perspektywie średnioi długoterminowej w odniesieniu do całej UE.

Odnosząc się do przyjętych rozwiązań w zakresie ustanowienia drugiego filaru unii bankowej, tj. jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, można ocenić, że charakteryzują się
one następującymi słabościami:


Efektywność procesu podejmowania decyzji: podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu procedury
resolution jest wieloetapowe i angażuje wiele instytucji, przez co jest skomplikowane i czasochłonne.
W efekcie może to osłabić możliwość szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej i negatywnie
wpłynąć na operacyjność całego procesu resolution.



Finansowanie procesu resolution: Dopuszczenie – nawet w okresie przejściowym – modelu,
w którym równolegle funkcjonują krajowe subfundusze (compartments) oraz fundusz wspólny, stanowi odejście od pierwotnej idei unii bankowej. Takie rozwiązanie jest niespójne z przekazaniem na
szczebel europejski kompetencji decyzyjnych w zakresie nadzoru i resolution oraz osłabia możliwość
zerwania negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy sytuacją finansów publicznych i sektora bankowego poszczególnych krajów członkowskich, a także może generować konflikt interesów pomiędzy
decydentami na szczeblu krajowym i centralnym.

Ważnym elementem unii bankowej powinien być także jednolity mechanizm gwarantowania depozytów (Single Deposit Guarantee Scheme, SDGS). W sytuacji, w której nadzór nad instytucjami sektora bankowego w strefie euro i krajach, które zdecydowały się na bliską współpracę, sprawowany jest przez organ
centralny – EBC, również odpowiedzialność za bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach
powinna być scentralizowana i w ten sposób uniezależniona od zasobów lokalnego funduszu gwarantowania depozytów i ostatecznie od sytuacji fiskalnej danego państwa. Brak jednolitego mechanizmu gwarantowania depozytów należy uznać za istotną niespójność unii bankowej, osłabiającą możliwość realizacji
celów przed nią stawianych. Zaniechanie budowy trzeciego filaru unii bankowej sprawia, że w dalszym
ciągu odpowiedzialność fiskalna za koszty kryzysu w bankach spoczywać będzie w dużej mierze na krajach członkowskich.
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Słabości unii bankowej z perspektywy kraju spoza strefy euro, w tym Polski, wpływają negatywnie na
bilans szans i korzyści wynikających z nawiązania bliskiej współpracy z EBC. W szczególności zróżnicowanie pozycji krajów uczestniczących w unii bankowej w zależności od ich członkostwa w strefie euro
powoduje brak spójności paneuropejskich mechanizmów oraz ograniczony wpływ krajów opt-in na proces
decyzyjny w ramach SSM i brak dostępu do mechanizmu wsparcia kapitałowego z ESM. Ponadto kwestią
otwartą jest ograniczanie ryzyka dla krajów opt-in związanego z potencjalnym scentralizowanym zarządzaniem kapitałem i płynnością w SSM. Jak wskazano wcześniej, luką w przyjętych rozwiązaniach jest
również stopniowa mutualizacja funduszu resolution i zrezygnowanie z utworzenia wspólnego systemu
gwarantowania depozytów.
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Część II. Wzmocnienie
potencjału polskiej
gospodarki

Wstęp

Wstęp
Analizy przeprowadzone w NBP przed kryzysem finansowym wskazują na przewagę korzyści nad
kosztami przyjęcia euro. W Raporcie na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie
Unii Gospodarczej i Walutowej (NBP 2009) wskazano, że w przypadku Polski przyjęcie euro powinno doprowadzić do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i w efekcie wzrostu poziomu zamożności
Polaków. Wnioskowanie przedstawione wówczas było następujące. Przyjęcie wspólnej waluty, poprzez
redukcję kosztów transakcyjnych w handlu zagranicznym, eliminację ryzyka wynikającego z wahań kursu
złotego względem euro, spadek stóp procentowych oraz wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej kraju, doprowadzi do intensyfikacji wymiany handlowej oraz wzrostu inwestycji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a w konsekwencji do wzrostu poziomu PKB per capita. Głównym kosztem będzie
natomiast rezygnacja z samodzielnego prowadzenia polityki pieniężnej, niosąca ryzyko wystąpienia boomu kredytowego oraz utraty konkurencyjności w następstwie nadmiernego tempa wzrostu cen i płac.
W podsumowaniu wyników raportu NBP, przedstawionym w Ramach Strategicznych Narodowego Planu
Wprowadzenia Euro (Ministerstwo Finansów 2010), stwierdzono, że „Bilans korzyści i kosztów przyjęcia przez
Polskę euro pokazuje, że korzyści zdecydowanie przewyższają koszty zarówno w krótkim, jak i w długim okresie”.
Doświadczenia ostatniego kryzysu wskazują jednak, że scenariusz przyspieszenia tempa wzrostu PKB
należy traktować wyłącznie jako szansę związaną z przyjęciem wspólnej waluty. Okazało się, że
w wyniku fragmentacji rynków finansowych, prowadzącej do wzrostu kosztów obsługi zadłużenia publicznego

oraz

utrudniającej

dostęp

do

finansowania

bankowego

gospodarstwom

domowym

i przedsiębiorstwom, w części krajów strefy euro obserwowane było zwiększenie amplitudy wahań aktywności gospodarczej. Ponadto analiza tendencji od momentu powstania strefy euro pokazuje, że integracja
rynków finansowych oraz spadek stóp procentowych po przyjęciu euro niosą ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych, np. w postaci bańki na rynku nieruchomości. Powyższe obserwacje pokazują, że szacunki bilansu korzyści i kosztów przyjęcia euro są obarczone zdecydowanie większą niepewnością, niż sądzono przed kryzysem (por. także Ministerstwo Finansów 2014). W tym kontekście scenariusz
przyspieszonego wzrostu po przyjęciu wspólnej waluty powinno się traktować jako szansę, którą należy
umieć wykorzystać.
W świetle powyższego głównym celem tej części raportu jest analiza doświadczeń poszczególnych państw strefy euro, tak aby wyciągnąć z nich lekcje i jak najlepiej móc przygotować polską gospodarkę do
funkcjonowania ze wspólną walutą. W szczególności na podstawie piętnastu lat doświadczeń funkcjonowania strefy euro dokonano próby określenia, które cechy strukturalne gospodarek krajów członkowskich
zwiększały prawdopodobieństwo realizacji scenariusza przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a które
podwyższały ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych i wzmożenia amplitudy wahań cyklicznych. W tym sensie, ta część raportu nie stanowi całościowej analizy skutków przyjęcia euro przez
Polskę. Przedstawia ona wyłącznie rozważania mające na celu zapobieżenie sytuacji, w której Polska powtórzyłaby błędy popełnione przez inne kraje, które zdecydowały się na przyjęcie euro. Nie zajmuje się ani
politycznymi skutkami przyjęcia euro, których waga (jak się wydaje) w ostatnim czasie rośnie, ani szerszym spektrum skutków makroekonomicznych. Koncentruje się wyłącznie na wyzwaniach i w takim sensie
stanowi on listę kontrolną spraw koniecznych do załatwienia przed przyjęciem euro.
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W szczególności określono cztery główne obszary, które stanowią potencjalne wyzwania w kontekście
sprawnego funkcjonowania Polski w strefie euro:


proces konwergencji nominalnej i realnej,



konkurencyjność kosztowo-cenowa i strukturalna,



zróżnicowanie strukturalne gospodarek tworzących strefę euro,



efektywność mechanizmów prewencji i dostosowań.

Każdy z omawianych obszarów stanowi treść kolejnych rozdziałów opracowania.
Przeprowadzone analizy wskazują, że przyjęcie euro powinno być poprzedzone dostosowaniem struktury polskiej gospodarki, tak aby stała się ona gotowa do wykorzystania szans związanych
z członkostwem w strefie euro i jednocześnie była w jak najmniejszym stopniu narażona na zagrożenia
związane z przyjęciem wspólnej waluty. Przyjęcie euro jest „tylko” i „aż” szansą na przyspieszenie tempa
wzrostu PKB i podwyższenie zamożności społeczeństwa. Szansę tę trzeba jednak umieć wykorzystać.
W innym przypadku – jak pokazują doświadczenia ostatniego kryzysu – wspólna waluta może zwiększać
ryzyko narastania nierównowag i wzrostu amplitudy wahań cyklicznych, które czasowo lub trwale będą
spowalniać rozwój gospodarczy kraju. W tej części raportu przeprowadzono analizę doświadczeń
w zakresie zróżnicowania struktury gospodarek oraz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w krajach strefy
euro w celu określenia czynników, które mogą być źródłem sukcesu bądź niepowodzenia po przyjęciu
wspólnej waluty przez Polskę. Wyniki analiz wskazują, że warunkiem koniecznym stabilnego rozwoju
i sukcesu w strefie euro jest wsparcie procesu przyjmowania wspólnej waluty poprzez implementację programu reform, mających na celu wzmocnienie fundamentów gospodarczych, jak również dopasowujących
strukturę polskiej gospodarki do charakterystyk strefy euro.
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Konwergencja realna

Rozdział 1. Konwergencja realna
Poziom PKB per capita jest w Polsce niższy niż w strefie euro, co znajduje odzwierciedlenie w niższym
poziomie cen oraz płac. W 2013 r. PKB per capita według parytetu siły nabywczej był w Polsce o 37% niższy
niż w strefie euro (wykres 1, lewy górny panel). Wyniki obliczeń cen porównywalnych koszyków dóbr,
które są przeprowadzane w ramach International Comparison Program wskazują, że kraje o niskim poziomie
PKB per capita zazwyczaj charakteryzują się niższym poziomem cen niż kraje wysoko rozwinięte. Także
w przypadku Polski, zgodnie z danymi Eurostatu, w 2013 r. poziom cen był o 44% niższy niż przeciętnie
w strefie euro (wykres 1, lewy dolny panel). Połączenie dwóch powyższych faktów powoduje, że dystans
rozwojowy Polski względem strefy euro mierzony poziomem PKB per capita w cenach bieżących w 2013 r.
wyniósł 65% (wykres 1, prawy górny panel). Warto także odnotować, że wynagrodzenia w Polsce są
znacznie niższe niż w strefie euro: w 2013 r. stawki godzinowe w Polsce stanowiły zaledwie 29% płacy
uzyskiwanej średnio przez pracowników w strefie euro (wykres 1, prawy dolny panel).

Wykres 1. Stan realnej i nominalnej konwergencji ze strefą euro w 2013 r. (strefa euro = 100)
PKB per capita (PPS)
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Źródło: Eurostat, AMECO.
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Wraz ze zmniejszaniem się dystansu Polski względem strefy euro, mierzonego poziomem PKB per capita, można spodziewać się konwergencji poziomu cen oraz wynagrodzeń1, czyli aprecjacji realnego kursu
walutowego. Zjawisko aprecjacji kursu realnego w gospodarkach doświadczających relatywnie szybkiego
wzrostu gospodarczego, które zostało określone przez Isarda (2007) jako Penn effect, można uznać za fakt
stylizowany. Najbardziej znane wytłumaczenie tego zjawiska zostało zaproponowane (w oddzielnych
opracowaniach) przez Balassę i Samuelsona. W modelu Balassy-Samuelsona różnice w poziomie cen między krajami wynikają wyłącznie z różnic cen w sektorze dóbr niepodlegających międzynarodowej wymianie handlowej, które z kolei są związane z odmiennym poziomem wynagrodzeń w kraju i za granicą. Poziom wynagrodzeń jest natomiast determinowany przez produktywność pracowników w sektorze dóbr
podlegających wymianie handlowej, tak aby dla tych dóbr zachowane było prawo jednej ceny.
W rezultacie, wraz z procesem zmniejszania dystansu rozwojowego przez kraje słabiej rozwinięte,
z którym związany jest relatywnie szybszy wzrost produktywności w sektorze dóbr wymienialnych, następuje aprecjacja kursu realnego.
Po przystąpieniu do strefy euro presja na aprecjację kursu realnego, wynikającą z konwergencji realnej,
będzie objawiała się wyższą inflacją. Realna aprecjacja może odbywać się poprzez aprecjację nominalnego
kursu walutowego bądź wyższą inflację. W kraju należącym do unii walutowej realna aprecjacja kursu
wymiany w stosunku do partnerów z tego samego obszaru walutowego może przebiegać jedynie poprzez
dostosowania cen. Z powyższych względów, można się spodziewać, że konwergencja poziomu PKB per
capita, ze względu na występowanie Penn effect, będzie powodować dodatkową presję inflacyjną w Polsce.
Tabela 1. Scenariusze konwergencji poziomu cen
Założone tempo konwergencji poziomu cen
Relatywny poziom cen
Dodatkowa presja inflacyjna w pierwszym roku
Relatywny poziom cen po 5 latach
Dodatkowa presja inflacyjna po 5 latach
Relatywny poziom cen po 10 latach
Dodatkowa presja inflacyjna po 10 latach
Źródło: obliczenia własne.
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Uwagi: Dodatkowa presja inflacyjna stanowi wyliczenie wpływu Penn effect na inflację.

Obliczenia wskazują, że skala dodatkowej presji inflacyjnej – która zależy od założonego tempa konwergencji realnej – może wynosić od 0,8 do 2,4 pkt. proc. Przegląd literatury analizującej tempo konwergencji realnej między krajami wskazuje, że tempo z jakim biedniejsze kraje zamykają lukę dochodową względem krajów bogatszych znajduje się w przedziale 1-2% rocznie (Islam 2003). Z kolei oszacowania Komisji
Europejskiej (2004) przeprowadzone na danych z lat 1960-2003 dla krajów UE15 wskazują, że tempo to
wyniosło nieznacznie ponad 2%. Przeszłe doświadczenia Polski oraz pozostałych gospodarek Europy

1

Od przystąpienia do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r. dystans rozwojowy Polski względem strefy euro mierzony PKB per
capita w PPS zmniejszył się o 17 pkt. proc., różnica w poziomie cen spadła o 9 pkt. proc., zaś poziom godzinowych kosztów
pracy w stosunku do średniego poziomu w strefie euro wzrósł o 7 pkt. proc.
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Środkowo-Wschodniej wskazują jednak, że tempo konwergencji po przyjęciu euro może być wyższe niż
2%. Przyjmijmy dalej, że tempo wyrównywania się poziomu cen jest takie samo jak tempo konwergencji
realnej. W takim przypadku osiągnięcie przeciętnego poziomu PKB per capita w strefie euro doprowadzi do
wyrównania się poziomu cen. Przy powyższych założeniach, można obliczyć, jaka może być przewidywalna dodatkowa presja inflacyjna, wynikająca z Penn effect, po przyjęciu euro. Wyniki, które przedstawia
tabela 1, wskazują, że w scenariuszu bazowym (2-procentowe tempo konwergencji) można oczekiwać, że
tempo aprecjacji kursu realnego, a tym samym dodatkowa presja inflacyjna, będzie wynosić 1,6% rocznie.
W scenariuszach alternatywnych wartość ta wyniesie 0,8% i 2,4%, odpowiednio dla wolnego i szybkiego
tempa konwergencji. Warto zaznaczyć, że wraz z postępowaniem procesu konwergencji oraz zanikaniem
różnicy w poziomie cen, dodatkowa presja inflacyjna związana z Penn effect będzie powoli zanikała (por.
kolejne wiersze tabeli 1).

Wykres 2. Różnica pomiędzy realnymi stopami procentowymi w Polsce i strefie euro (pkt. proc.)
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Uwagi: Realne stopy procentowe obliczono poprzez skorygowanie nominalnych 3-miesięcznych stóp procentowych rynku
pieniężnego o roczną stopę inflacji HICP.
Źródło: Eurostat.

Naturalna stopa procentowa w Polsce jest prawdopodobnie wyższa niż w strefie euro. Naturalna stopa
procentowa, definiowana jako stopa realna gwarantująca stabilną inflację i tempo wzrostu gospodarczego
na poziomie potencjału, jest zmienną nieobserwowalną. Trudno jest zatem jednoznacznie określić czy i o ile
jest ona wyższa w Polsce niż w strefie euro. Jednakże, na podstawie badań (np. Brzoza-Brzezina 2006 oraz
NBP 2009) można postawić tezę, że jej poziom w Polsce jest wyższy niż w strefie euro. Przykładowo, szacunki przedstawione w raporcie NBP (2009) wskazują, że stopa naturalna w Polsce wynosi około 4%, zaś
w strefie euro około 2%. Również dane historyczne pokazują, że od przystąpienia do UE realne stopy procentowe w Polsce były przeciętnie o 1,8 pkt. proc. wyższe niż w strefie euro (wykres 2). Dodatkowo, analiza
stabilności makroekonomicznej polskiej gospodarki nie wskazuje na to, aby poziom ten był niedopasowany
do jej potrzeb. Jak wynika z wykresu 3, zmienność luki popytowej i inflacji w Polsce była jedną
z najniższych spośród krajów UE.
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Wykres 3. Równowaga wewnętrzna krajów UE w latach 2004-2013
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat i OECD.

Powyższe rozważania sugerują, że stopy procentowe ustalane przez EBC z dużym prawdopodobieństwem będą zbyt niskie w stosunku do potrzeb polskiej gospodarki. Różnica w poziomie naturalnych
stóp procentowych wraz z dodatkową presją inflacyjną, wynikającą z Penn effect, mogą skutkować niedopasowaniem polityki pieniężnej EBC do polskich uwarunkowań. Przyjmując szacunki z poprzednich punktów można obliczyć, że nominalne stopy procentowe ustalane przez EBC mogą być przeciętnie o 2-3 pkt.
proc. niższe od poziomu spójnego z równowagą polskiej gospodarki. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe szacunki są oparte na szeregu założeń, a tym samym ich wiarygodność może być niska. Dodatkowo,
w kontekście dyskusji wyzwań związanych z przyjęciem wspólnej waluty, różnica poziomów stopy naturalnej w Polsce i strefie euro powinna być rozważana w kategoriach dynamicznych, tj. uwzględniających to,
że można oczekiwać jej zmniejszenia wraz z postępowaniem procesu konwergencji realnej, nominalnej
i strukturalnej.
Długotrwałe utrzymywanie się realnej stopy procentowej poniżej jej poziomu równowagi zwiększa
ryzyko nadmiernej ekspansji kredytowej oraz powstania bańki na rynku nieruchomości. Niski koszt
kapitału (wynikający ze spadku realnej stopy procentowej) po przystąpieniu do strefy euro, w połączeniu
z nadmiernie optymistycznymi oczekiwaniami wzrostu dochodów, zwiększa ryzyko niewłaściwej (nieskierowanej na zwiększanie produktywności gospodarki) alokacji kapitału (Sławiński 2010). Jej przejawami
mogą być nadmierna ekspansja kredytowa ukierunkowana na konsumpcję oraz narastanie baniek
w sektorze nieruchomości. Przykładowo, Angello i Schuknecht (2009), na podstawie danych panelowych
dla 18 gospodarek w latach 1982-2007, wykazują, że poziom krótkoterminowych stóp procentowych (wraz
ze zmianami poziomu dochodów na mieszkańca i globalnej płynności) stanowi jeden z najważniejszych
czynników wpływających na prawdopodobieństwo wystąpienia bańki na rynku nieruchomości. Także
badania OECD (2010) pokazują, że poziom realnych stóp procentowych był głównym czynnikiem odpowiadającym za powstanie baniek na rynkach nieruchomości w Hiszpanii i Irlandii.
Ryzyko powstania bańki na rynku nieruchomości jest większe w krajach o niskim stopniu rozwoju
rynku wynajmu mieszkań. Cuerpo et al. (2014), na podstawie regresji panelowych dla 15 krajów UE z lat
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1970-2011, wskazują, że regulacje promujące rozwój rynku wynajmu istotnie zmniejszają zależność pomiędzy stopą procentową a cenami nieruchomości. Przykładowo, zapewnienie dostępności mieszkań na wynajem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (m.in. ludzi młodych) w fazie narastania bańki na
rynku nieruchomości może zmniejszać presję popytową i ograniczać wzrost cen, a tym samym późniejszą
skalę korekty. W przypadku Polski udział gospodarstw domowych wynajmujących mieszkanie na rynku
prywatnym w 2012 r. wynosił 4%, czyli o 18 pkt. proc. mniej niż w strefie euro (w relacji do Niemiec różnica ta jest znacznie większa – 35 pkt. proc.). Istnieje więc zagrożenie, że niski stopień rozwoju rynku wynajmu w Polsce może stanowić element wzmacniający reakcję polskiej gospodarki na spadek stóp procentowych po przyjęciu euro, a tym samym zwiększać ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych
(szersza dyskusja dotycząca rynku nieruchomości jest przedstawiona w rozdziale 3).
Wykres
4. Trójkąt niespójności w przypadku kraju przechodzącego proces konwergencji realnej
i nominalnej wstępującego do unii walutowej

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe rozważania można zilustrować za pomocą trójkąta niespójności, wskazującego, że w kraju
charakteryzującym się tendencją do aprecjacji kursu realnego i relatywnie wysoką stopą naturalną istnieje wysokie ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych po wstąpieniu do unii walutowej
(wykres 4). Po pierwsze, realna aprecjacja kursu walutowego, związana z procesem konwergencji cen, może się odbywać jedynie poprzez wyższą niż w strefie euro inflację. Po drugie, strefa euro jest ugrupowaniem krajów charakteryzujących się wyższym stopniem rozwoju gospodarczego niż Polska, a zatem poziom stopy naturalnej jest tam prawdopodobnie niższy. Po trzecie, po przyjęciu wspólnej waluty poziom
stóp nominalnych banku centralnego będzie w Polsce taki sam jak w pozostałych krajach strefy euro.
W rezultacie, realna stopa procentowa będzie się z dużym prawdopodobieństwem kształtować poniżej
poziomu równowagi, zwiększając ryzyko nadmiernej ekspansji kredytowej, powstania bańki na rynku
nieruchomości oraz narastania nierównowag makroekonomicznych. Doświadczenia ostatniego kryzysu
w strefie euro pokazują, że w przypadku pęknięcia bańki na rynku nieruchomości powrót do równowagi
może się wiązać z koniecznością przeprowadzenia bolesnych dostosowań.
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Rozdział 2. Konkurencyjność strukturalna
Bardzo ważnym wyzwaniem po wejściu do strefy euro będzie utrzymanie konkurencyjności polskiej
gospodarki na rynkach światowych. Wejście do strefy euro oznacza utratę możliwości dostosowań kursu
nominalnego (względem partnerów z unii walutowej) w reakcji na zmieniające się uwarunkowania
w handlu światowym. Oznacza to, że dostosowania relatywnych cen i kosztów, wymagające deprecjacji
kursu realnego względem euro, mogą się dokonywać jedynie kanałem wewnętrznej dewaluacji, tj. poprzez
spadek płac, kosztów wytwarzania i relatywnych cen. Doświadczenia wybranych krajów strefy euro pokazują, że może się to wiązać ze zwiększoną amplitudą wahań oraz przejściowo podwyższonym poziomem
stopy bezrobocia. Można zatem postawić tezę, że bardzo ważnym elementem przygotowań do uczestnictwa w strefie euro jest zagwarantowanie, aby konkurencyjność polskiej gospodarki miała mocne fundamenty.
Od powstania strefy euro obserwowane jest silne zróżnicowanie w zakresie zmian udziału poszczególnych gospodarek UE w handlu światowym (export market share, EMS). W latach 1999-2013 obserwowana
była tendencja utraty rynków eksportowych przez stare kraje UE (UE15) oraz stopniowy wzrost relatywnej
aktywności eksportowej nowych krajów członkowskich (UE10). Zróżnicowanie było zauważalne także
wewnątrz grup UE15 i UE10: spośród krajów UE15 największy spadek odnotowany był w przypadku
Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, zaś najmniejszy dla Niemiec. Spośród krajów UE10 największy wzrost
odnotowała Litwa i Rumunia, zaś najmniejszy Słowenia i Węgry. Warto odnotować, że w analizowanym
okresie wzrost EMS w Polsce był relatywnie wysoki na tle krajów regionu i wyniósł 97% (wykres 5).

Wykres 5. Udział eksportu dóbr i usług w handlu światowym (1999=100)
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Źródło: Eurostat.
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Istnieją dwa wymiary konkurencyjności krajów: kosztowo-cenowa oraz strukturalna. W literaturze wymienia się dwie grupy czynników, które określają konkurencyjność produktów wytwarzanych w kraju na
rynkach międzynarodowych. Tradycyjną miarą konkurencyjności jest relatywny koszt wytwarzania oraz
cena dóbr produkowanych w kraju i za granicą, która jest mierzona przez realny kurs walutowy. Zgodnie
z tradycyjnymi modelami ekonomicznymi, aprecjacja kursu realnego, prowadząca do wzrostu cen produktów krajowych, powinna prowadzić do spadku światowego popytu na krajowe dobra. Alternatywnym
obszarem jest konkurencyjność pozacenowa, czyli strukturalna, która wpływa na jakość oraz różnorodność
oferty eksportowej kraju. W tym przypadku nie ma jednego, ogólnie akceptowalnego miernika. Wskazuje
się jednak, że konkurencyjność strukturalna zależy od otoczenia instytucjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kapitału ludzkiego i społecznego, m.in. poprzez wpływ tych czynników na innowacyjność gospodarki.
W długim okresie sukces na rynkach międzynarodowych zależy przede wszystkim od konkurencyjności
strukturalnej, zaś w mniejszym stopniu od konkurencyjności kosztowo-cenowej. Kaldor (1978), na podstawie obserwacji wielu gospodarek pokazał, że w długim okresie kraje zyskujące udział w handlu światowym, wbrew tradycyjnym modelom ekonomicznym, charakteryzowały się tendencją aprecjacyjną kursu
realnego. Próby wyjaśnienia tej zależności, która określana jest w literaturze jako paradoks Kaldora, są następujące. Kraje, które poprzez wzrost konkurencyjności strukturalnej były w stanie zwiększyć podaż
i poprawić jakość dóbr oferowanych na rynkach zagranicznych, były także krajami, które doświadczały
procesu konwergencji realnej i nominalnej, a tym samym aprecjacji kursu realnego (Fagerberg 1996). Należy zauważyć, że paradoks Kaldora dobrze opisuje zmiany, które miały miejsce w Polsce oraz wybranych
krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich piętnastu latach.
Wykres 6. Stopień zaawansowania technologicznego eksportu
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Uwagi: Zastosowano następujące tłumaczenie klasyfikacji UNCTAD. Dobra wysokich technologii to high-skill and technologyintensive manufactures, dobra średnich technologii to medium-skill and technology-intensive manufactures, zaś dobra niskich technologii to suma grup low-skill and technology-intensive manufactures oraz labour-intensive and resource-intensive manufactures.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie UNCTAD.
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Znaczenie konkurencyjności strukturalnej jest szczególnie istotne w sektorach wysokich technologii.
Relatywne znaczenie konkurencyjności strukturalnej oraz kosztowo-cenowej jest różne w zależności od
sektora gospodarki. Wyniki regresji panelowych na danych sektorowych dla wielu gospodarek wskazują,
że znaczenie konkurencyjności kosztowo-cenowej jest ważniejsze dla sektorów o niskim stopniu zaawansowania technologicznego, zaś konkurencyjność strukturalna jest ważniejsza dla sektorów o wyższym
stopniu zaawansowania technologicznego (np. Magnier i Toujas-Bernate 1994, Wakelin 1998, czy Montobbio i Rampa 2005). W tym zakresie warto zwrócić uwagę, że pomimo postępów w ostatnich latach, technologiczne zaawansowanie polskiego eksportu wciąż pozostaje poniżej średniej dla strefy euro. W 2012 r.
udział dóbr wysokich technologii w polskim eksporcie wyniósł 24%, wobec 38% w strefie euro, zaś udział
dóbr niskich technologii 34%, wobec 22% (wykres 6). Stanowi to oznakę niższej konkurencyjności strukturalnej polskiej gospodarki w porównaniu ze strefą euro. Dodatkowo, jest to czynnik zwiększający ryzyko
tego, że polski eksport będzie bardziej wrażliwy na zmiany relatywnych kosztów wytwarzania
w porównaniu z innymi gospodarkami strefy euro.
Niska konkurencyjność strukturalna zwiększa ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych
po przyjęciu wspólnej waluty. Niezależnie od uczestnictwa w strefie euro, słabości strukturalne stanowią
czynnik obniżający poziom potencjału gospodarczego oraz opóźniający tempo konwergencji realnej. Dzieje
się tak, ponieważ słabości te znajdują swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie i wolniejszym wzroście
łącznej produktywności czynników produkcji (total factor productivity, TFP), niższej stopie oszczędności
krajowych, jak również mają negatywny wpływ na poziom i strukturę zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Jednakże, po przyjęciu wspólnej waluty, ze względu na brak możliwości dostosowań kursu nominalnego oraz rezygnację z niezależnej polityki stóp procentowych, niska konkurencyjność strukturalna
może mieć dodatkowe, negatywne skutki. W szczególności doświadczenia ostatnich lat wskazują, że
w przypadku krajów strefy euro dostosowania do stopniowego narastania nierównowag makroekonomicznych w postaci deficytu na rachunku obrotów bieżących i akumulacji zadłużenia zagranicznego, jak
również utraty udziału w handlu światowym, następują później niż w przypadku krajów znajdujących się
poza unią walutową. Tym samym skala zakumulowanych nierównowag staje się większa, zaś dostosowania bardziej bolesne. Z powyższych względów, bardzo ważne jest, aby zadbać o wysoką konkurencyjność
strukturalną gospodarki jeszcze przed przyjęciem wspólnej waluty.
Na tle krajów strefy euro Polska jest oceniana jako kraj o umiarkowanym stopniu innowacyjności, co
może sugerować problemy z konkurencyjnością strukturalną. Według wskaźnika Innovation Union Scoreboard, opracowanego przez Komisję Europejską w 2014 r., Polska została oceniona relatywnie nisko na tle
pozostałych 26 krajów UE: gorszy wynik zanotowały jedynie Rumunia, Łotwa i Bułgaria (wykres 7). Na
wynik syntetycznego miernika KE złożyło się wielu czynników. Jednym z nich jest sytuacja w polskiej nauce, mierzona m.in. przez liczbę publikacji w renomowanych czasopismach światowych, czy udział zagranicznych studentów na studiach doktoranckich. Drugim czynnikiem jest niska efektywność współpracy
pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Po trzecie, według KE charakter polskiego systemu innowacji opiera się w większym stopniu na absorpcji zagranicznych technologii niż na ich tworzeniu w kraju.
Warto także wskazać na relatywnie wysoki odsetek firm nieraportujących aktywności w obszarze badań
i rozwoju (wykres 8).
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Wykres 7. Ocena innowacyjności krajów UE wg Innovation Union Scoreboard 2014
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Źródło: Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboard 2014.

Wykres 8. Polska względem UE28 wg głównych wskaźników innowacyjności w 2014 r.
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na B&R finansowe z zagranicy

Polska

UE

Źródło: Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboard 2014.
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Z perspektywy makroekonomicznej, relatywnie niska innowacyjność wynika częściowo z niskiego poziomu nakładów na badania i rozwój oraz z ich niekorzystnej struktury. W 2012 r. relacja wydatków na
badania i rozwój do PKB wyniosła w Polsce zaledwie 0,9%, czyli ponad dwukrotnie mniej niż w strefie
euro (2,1%). Niekorzystna jest również ich struktura. Niski jest udział sektora prywatnego w ogóle wydatków na badania i rozwój (32% w Polsce w 2012 r., wobec 56% w strefie euro w 2011 r.). Ponadto,
w przypadku przedsiębiorstw, w 2010 r. aż 75% środków finansowych na innowacje przeznaczana była na
zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania, podczas gdy na wewnętrzne badania i rozwój, czyli na tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach, przeznaczane było zaledwie 13% wydatków na innowacje. Jest to
wyraźnie niższy odsetek niż w głównych krajach strefy euro (wykres 9).
Wykres 9. Struktura wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój w 2010 r.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
DK SE FI

AT FR BE IE ES HR NL SI LU HU IT PT CZ EE RO SK MT PL LV LT BG CY

wewnętrzne B&R

zewnętrzne B&R

pozyskiwanie wiedzy zewnętrznej

zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania

Źródło: Eurostat.

Z perspektywy mikroekonomicznej, ważną barierą dla rozwoju innowacyjności w Polsce jest wysoki
koszt innowacji, w połączeniu z problemami w dostępie do finansowania zewnętrznego. Można wyróżnić następujące bariery dla wzrostu innowacyjności: (i) bariery finansowe, (ii) niska efektywność publicznych mechanizmów wsparcia, (iii) brak współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi,
czy (iv) niewystarczający poziom kapitału ludzkiego. W przypadku działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw, wyniki ankiety Community Innvation Survey z 2010 r. wskazują na istotną rolę czynników
o charakterze finansowym. W porównaniu z firmami z innych krajów UE, polskie przedsiębiorstwa częściej
deklarują, że barierą dla tworzenia innowacji jest ich wysoki koszt, w połączeniu z brakiem dostępu do
finansowania zewnętrznego oraz niewystarczającymi środkami własnymi. Problemy te są po części związane z kształtem polityki innowacyjności państwa, m.in. z niewielkimi możliwościami odpisów podatkowych wydatków poniesionych na badania i rozwój oraz z relatywnie niskim wsparciem w formie grantów
ze środków publicznych2. Warto jednak odnotować, że brak wykwalifikowanego personelu jest relatywnie

Według danych OECD (2013), dla badań z lat 2008 i 2010, jedynie 22% polskich firm z sektora przetwórstwa przemysłowego
wprowadzających innowacje deklarowało wsparcie w formie grantów. Dla porównania, wartości te wyniosły odpowiednio
26%, 29%, 32% i 53% dla Niemiec, Hiszpanii, Włoch oraz Francji.
2
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mniej ważną barierą dla polskich przedsiębiorstw niż dla firm w pozostałych krajach UE, co dobrze świadczy o poziomie kapitału ludzkiego w Polsce (wykres 10).
Wykres 10. Główne bariery dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (różnica między udziałem
przedsiębiorstw deklarujących znaczenie poszczególnych czynników w Polsce a średnią w krajach UE
w pkt. proc.)
8
6
4
2
0
-2
-4

brak wykwalifikowanego personelu
niepewność co do popytu na produkty
brak popytu na rozwiązania innowacyjne
innowacje prowadzone w przeszłości
brak funduszy własnych
innowacje są zbyt kosztowne

brak informacji o rynku
trudność ze znalezieniem partnerów
dominacja silnych przedsiębiorstw na rynku
brak informacji o technologiach
brak finansowania zewnętrznego

Źródło: Eurostat.

Rozwój innowacyjności był w przeszłości ograniczany przez niską efektywność wykorzystania środków
europejskich przyznanych w ramach programów wsparcia innowacyjności. Ewaluacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w latach 2007-2013, która została dokonana przez Bank
Światowy, wskazuje na następujące słabości (Kapil et al. 2012):


nadmierne wsparcie dużych przedsiębiorstw kosztem MŚP i start-upów,



nadmierne wsparcie technologii o niskim i średnim poziomie zaawansowania technologicznego,



nadmierna ilość środków (aż 56%) przeznaczonych na wspieranie procesu badawczego na późnym
etapie badawczym (komercjalizacji), czyli w momencie, gdy ryzyko niepowodzenia wspieranego
projektu jest już relatywnie niskie,



nadmierne wspieranie projektów o niskim ryzyku formą bezzwrotnych grantów (zamiast pożyczek). Zdaniem Banku Światowego bezzwrotne granty powinny być stosowane raczej
w przypadku projektów ryzykownych, tj. na wczesnym etapie procesu badawczego,



zbytnia koncentracja na stronie formalnej projektów oraz preferencja sektora usług w procesie
przyznawania grantów,



niski poziom ewaluacji programów grantowych.

Pomimo niskiej innowacyjności Polska doświadczyła znaczącego wzrostu udziału w handlu światowym. Polska, podobnie jak wybrane kraje regionu, jest ciekawym przypadkiem kraju, który charakteryzuje
się relatywnie dobrymi wynikami historycznymi (wyraźny wzrost EMS) w warunkach niskiej innowacyjności. Istnieją dwa potencjalne wytłumaczenia tego zjawiska. Po pierwsze, tak jak wskazują Montobbio
i Rampa (2005), w przypadku krajów rozwijających się alternatywą dla innowacyjności jest import istnieją-
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cych technologii zagranicznych3. Po drugie, koszty wytwarzania w Polsce kształtowały się na bardzo atrakcyjnym poziomie (por. rozdział 1), co było w coraz większym stopniu wykorzystywane przez zagranicznych i krajowych producentów, wraz z postępującą liberalizacją handlu oraz znoszeniem barier dla inwestycji zagranicznych.
Konwergencja wynagrodzeń po przystąpieniu do strefy euro będzie wymagała wzmocnienia konkurencyjności strukturalnej. Podstawową szansą wynikającą z przystąpienia do strefy euro jest perspektywa
przyspieszenia tempa konwergencji realnej, w tym wzrostu relatywnych dochodów gospodarstw domowych. Oznacza to jednak wzrost relatywnych wynagrodzeń, a tym samym spadek konkurencyjności kosztowo-cenowej. Aby zatem skorzystać z szansy szybszego wzrostu gospodarczego i uniknąć narastania
nierównowagi zewnętrznej należy zadbać o poprawę konkurencyjności strukturalnej. Dodatkowym
wyzwaniem jest to, że dotychczasowe metody poprawy konkurencyjności pozacenowej, m.in. w postaci
importu technologii zagranicznych, mogą okazać się coraz mniej efektywne wraz z postępującym procesem
konwergencji.

„Innovation as such is not crucial for the technological upgrading of developing countries. Imitation activities, adaptation to the local
context of imported technologies, small incremental improvements, and learning-by-doing are more important. The priority for firms competing on international markets is the diffusion and mastering of existing technology, not the creation of new ones.” (Montobbio i Rampa
2005)
3
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Rozdział 3. Odmienność struktur i instytucji
Zróżnicowanie

strukturalne

i instytucjonalne

może

być

źródłem

wstrząsów

asymetrycznych

i wynikającego z nich rozbieżnego przebiegu cykli koniunkturalnych w krajach strefy euro. Ze względu
na odmienne instytucje i struktury gospodarek, kraje członkowskie strefy euro narażone są na występowanie wstrząsów asymetrycznych. Ponieważ skutki takich wstrząsów nie mogą być w pełni łagodzone przez
wspólną politykę pieniężną, ograniczenie kosztów dostosowań w gospodarce po ich wystąpieniu wymaga
sprawnie funkcjonujących mechanizmów dostosowawczych (rozdział 4). W przypadku ograniczonej skuteczności tego typu mechanizmów, istnieje ryzyko pojawienia się różnic w przebiegu cyklu koniunkturalnego w poszczególnych krajach strefy euro, które mogą być dodatkowo utrwalane przez wspólną politykę
pieniężną. Mechanizm ten został opisany przez Waltersa (1990), który wskazał, że wspólna polityka pieniężna będzie ekspansywna (restrykcyjna) w krajach, w których inflacja i dynamika PKB są wyższe (niższe)
niż przeciętnie w strefie euro. W rezultacie, wspólna polityka pieniężna będzie pogłębiać zróżnicowanie
pozycji cyklicznej i różnice inflacyjne pomiędzy krajami członkowskimi i destabilizować ich gospodarki.
Mechanizm ten obecnie jest określany jako krytyka Waltersa.
Heterogeniczność instytucji i struktur gospodarek krajów strefy euro zwiększa prawdopodobieństwo
ich odmiennej reakcji na wstrząsy wspólne. Różnice pomiędzy krajami strefy euro w zakresie struktury
ich gospodarek oraz instytucji istotnych z punktu widzenia transmisji wstrząsów makroekonomicznych
(w tym zmian parametrów wspólnej polityki pieniężnej) również mogą być źródłem dywergencji cyklicznej
w unii walutowej, o potencjalnych konsekwencjach analogicznych do tych, o których mowa powyżej
w przypadku wstrząsów asymetrycznych. W szczególności, jak wskazują Guiso et al. (1999), jednym
z trzech warunków skuteczności polityki pieniężnej w unii walutowej jest brak różnic w zakresie funkcjonowania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Tego typu różnice utrudniają bowiem podejmowanie
skutecznych decyzji dotyczących poziomu stóp procentowych, a zatem wspólna polityka może być nieadekwatna do sytuacji makroekonomicznej w poszczególnych gospodarkach unii walutowej.
Ryzyko

niestabilności

makroekonomicznej

związane

ze

zróżnicowaniem

strukturalnym

i instytucjonalnym pomiędzy krajami strefy euro jest większe niż w innych uniach walutowych ze
względu na niepełny zakres integracji. W części I raportu, w którym omawiane są zmiany instytucjonalne w strefie euro, wskazano, że zróżnicowanie strukturalne i instytucjonalne pomiędzy krajami tworzącymi
unię walutową samo w sobie nie jest czymś negatywnym. Pomiędzy poszczególnymi stanami w Stanach
Zjednoczonych są obserwowane różnice w przebiegu procesów gospodarczych o skali niewiele mniejszej
niż te obserwowane w strefie euro. Negatywne konsekwencje tych różnic są jednak łagodzone przez wyższą mobilność czynników produkcji oraz przez to, że pomiędzy stanami istnieje unia polityczna i fiskalna
oraz wysoki stopień integracji rynków kapitałowych. Skala wygładzania wpływu wstrząsów na poziom
konsumpcji i dochodów w poszczególnych regionach jest więc większa dzięki istnieniu takich mechanizmów podziału ryzyka (risk sharing) pomiędzy regionami jak transfery fiskalne lub międzyregionalna własność aktywów udziałowych. Przy braku pogłębionej integracji pomiędzy krajami strefy euro we wskazanych powyżej obszarach, zróżnicowanie instytucjonalne i strukturalne pomiędzy Polską a głównymi gospodarkami strefy euro będzie więc stanowiło wyzwanie dla sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki po przyjęciu wspólnej waluty.
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Niektóre charakterystyki polskiej gospodarki generują ryzyko istotnie odmiennej transmisji wstrząsów
wspólnych niż w strefie euro. W badaniach na temat strukturalnych uwarunkowań mechanizmu transmisji szoków makroekonomicznych w gospodarce, w tym poświęconych krajom będącym częścią unii walutowej, wskazuje się na szereg czynników mających wpływ na kształt oraz tempo reakcji gospodarki na
zaburzenia. Czynniki te to poziom sztywności cen i płac, struktura zagregowanego popytu, stopień otwartości gospodarki czy struktura i funkcjonowanie sektora finansowego (Guiso et al. 1998 oraz Kokoszczyński
et al. 2002). W tym rozdziale omówione zostaną jedynie dwie charakterystyki strukturalne i instytucjonalne
polskiej gospodarki, które w naszej ocenie w największym stopniu zwiększają prawdopodobieństwo występowania w niej istotnie odmiennej niż w strefie euro transmisji wstrząsów wspólnych. Czynniki te to
instytucje określające funkcjonowanie rynku pracy oraz struktura sektora finansowego i rynku nieruchomości.

3.1. Rynek pracy
Dostosowania na rynku pracy (ekstensywne, intensywne i płacowe) należą do istotnych determinant
mechanizmu transmisji wstrząsów makroekonomicznych. Instytucje rynku pracy wpływają na to,
w jakim stopniu zmiany popytu na pracę będą miały charakter ekstensywny (zmiana liczby zatrudnionych
i bezrobotnych), intensywny (zmiana liczby przepracowanych godzin) oraz płacowy (zmiana wynagrodzeń). Wybrane uwarunkowania instytucjonalne mogą blokować kanały intensywny oraz płacowy
i stymulować kanał ekstensywny, zwiększając ryzyko, że większość dostosowań dokona się poprzez zmianę poziomu zatrudnienia. Tego typu sytuacja miała miejsce w trakcie ostatniego kryzysu w Hiszpanii,
gdzie stopa bezrobocia wzrosła z poziomu 8,2% w 2007 r. do 26,1% w 2013 r. Można postawić tezę, że
w wielu przypadkach, tj. tych nie wymagających trwałej realokacji pracowników między firmami lub sektorami, dostosowania ekstensywne są mniej pożądane społecznie, gdyż koszty dostosowań spadają
w dominującym stopniu na wąską grupę osób tracących pracę.
Kraje strefy euro są silnie zróżnicowane między sobą (a także odmienne względem Polski) w zakresie
instytucji określających funkcjonowanie rynku pracy. Zróżnicowanie pomiędzy krajami strefy euro dotyczy większości czynników instytucjonalnych wpływających na poziom sztywności płac oraz determinujących skalę przepływów na rynku pracy. Wyraźne różnice obserwowane są w odniesieniu do wszystkich
najważniejszych obszarów, takich jak:


kształt systemu ubezpieczeń od bezrobocia4 (tabela 2),



stopień uzwiązkowienia (tabela 3),



obowiązujące modele negocjacji płacowych (tabela 3),



regulacje określające sztywności płac w dół (Dickens et al. 2009),



poziom płacy minimalnej (tabela 3),



mechanizmy indeksacji płac (tabela 3),



skala wydatków na aktywną politykę rynku pracy 5 (wykres 11),

Wysoki poziom zasiłków w relacji do płac w gospodarce lub długi okres wypłaty zasiłków mogą niekorzystnie wpływać na
wysiłek bezrobotnych ponoszony w związku z poszukiwaniem pracy, obniżając efektywność dopasowań na rynku pracy (por.
Boeri i von Ours 2008). O ile efekt ten nie jest łagodzony przez inne czynniki (np. z zakresu aktywnej polityki rynku pracy), jego
skutkiem będą zmniejszone przepływy z bezrobocia do zatrudnienia.
5 Aktywne polityki rynku pracy (Active Labour Market Policies, ALMP) obejmują przede wszystkim wydatki na systemy pośrednictwa pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, subsydiowanie kreacji miejsc pracy oraz inne wydatki mające
4
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zakres prawnej ochrony zatrudnienia6 (Employment Protection Legislation, EPL) oraz różnice w stopniu
ochrony zatrudnienia regularnego (umowy na czas nieokreślony) i bardziej elastycznych form świadczenia pracy (umowy czasowe, umowy cywilnoprawne; wykres 12),



rozwiązania zachęcające do wykorzystywania form zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasowym,
jak również umożliwiające dostosowanie czasu pracy do sytuacji cyklicznej gospodarki.

Warto podkreślić, że wpływ poszczególnych charakterystyk rynku pracy na funkcjonowanie kanałów ekstensywnego, intensywnego oraz płacowego powinien być analizowany w sposób systemowy, tzn.
uwzględniający współzależności występujące pomiędzy poszczególnymi instytucjami.
Tabela 2. Wybrane charakterystyki systemów ubezpieczenia od bezrobocia w krajach strefy euro
Stopa zastąpienia netto*

IT
GR
SK
EE
ES
FR
PT
DE
BE
SI
AT
FI
NL
LU
IE
MT
LV
EA***
PL

Początkowy okres
bezrobocia

Pierwsze pięć lat
bezrobocia

73
44
72
64
76
72
81
74
74
81
69
69
77
87
65
53
84
73
57

9
11
16
20
36
44
36
42
65
20
59
46
30
24
61
48
11
35
15

Maksymalna długość
pobierania zasiłków
w miesiącach

Osoby otrzymujące
zasiłki i inne świadczenia dla bezrobotnych
(% bezrobotnych wg
LFS)

Indeks restrykcyjności
wymagań wobec osób
otrzymujących świadczenia dla bezrobotnych**

8
12
6
12
24
24
28
12
bez limitu
9
9
23
22
12
12
6
9
16
6

50
42
11
18
49
96
46
119
170
37
127
107
163
78
135
88
19
92
20

3,6
2,9
4,3
3,6
3,6
2,8
4,4
2,7
3,0
3,6
2,6
2,6
3,0
3,4
3,3
3,8
brak danych
3,1
3,0

Uwagi: Kolorem żółtym (pomarańczowym) zaznaczono trzy najmniej (najbardziej) hojne w danym wymiarze systemy ubezpieczeń od bezrobocia. * Stopa zastąpienia netto stanowi średnią wysokość zasiłków w relacji do ostatniej płacy dla bezrobotnych
z 4 typów rodzin (samotni, zamężne/żonaci, z dziećmi lub bez) i osiągających dwa pułapy wynagrodzenia w ostatniej pracy
(67% i 100% przeciętnej płacy w gospodarce). Dane dotyczące stóp zastąpienia i osób pobierających zasiłki i inne świadczenia za
2012 r., z wyjątkiem Grecji (2010 r.) oraz Luksemburga, Hiszpanii, Irlandii i Malty (2011 r.) ** Indeks ten, opracowany przez
Venn (2012), stanowi syntetyczną miarę restrykcyjności wymagań względem bezrobotnych pobierających świadczenia dla
bezrobotnych. Uwzględniane są 4 wymiary wymagań: kryteria kwalifikujące do otrzymania zasiłku (m.in. długość zatrudnienia
i okresu składkowego), gotowość do przyjęcia ofert pracy lub uczestnictwa w programach ALMP, monitorowanie wysiłku
związanego z poszukiwaniem pracy, sankcje za brak akceptacji oferty pracy lub uczestnictwa w programach ALMP. Wyższe
wartości indeksu oznaczają większą restrykcyjność wymagań. Indeks skonstruowano na podstawie informacji za 2011 r. ***
EA=średnia ważona udziałem liczby pracujących w danym kraju (według Labour Force Statistics).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD, Eurostat, Venn (2012) oraz Esser et al. (2013).

na celu wspieranie zatrudnienia. Biorąc pod uwagę, że ich celem jest obniżenie kosztów poszukiwań oraz zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez bezrobotnego (poprzez poprawę dopasowania jego kwalifikacji do wymagań rynku
pracy), odgrywają one istotną rolę w kształtowaniu intensywności przepływów z bezrobocia do zatrudnienia.
6 Stopień prawnej ochrony pracowników ma istotne znaczenie z punktu widzenia kosztów zwolnień. Wysokie koszty zwolnień
ograniczają skłonność pracodawców do zwalniania zatrudnionych osób i jednocześnie – podnosząc przeciętny koszt kontraktu
– do zatrudniania nowych pracowników.
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Tabela 3. Wybrane charakterystyki systemów negocjacji zbiorowych w krajach strefy euro

AT
BE
DE

28
50
18

Stopień objęcia
negocjacjami zbiorowymi*
99
96
62

FR
ES
IT
NL
LU
FI

8
16
36
18
37
69

90
84
80
82
58
90

61,5
44,2
Brak
46,9
42
Brak

Brak
Indeksacja w ramach porozumień zbiorowych
Brak
Brak
Powszechny mechanizm indeksacji płac
Indeksacja w ramach porozumień zbiorowych

SI
SK
PT
GR
IE
EE
EA***
PL

24
17
19
25
30
8
21
15

92
40
45
65
44
19
76
38

59,5
47
57,7
43,4
47,6
35,7
46,5

Indeksacja w ramach porozumień zbiorowych
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

Stopień uzwiązkowienia*

Płaca minimalna
(% medianowego wynagrodzenia brutto)*
Brak
50,7
Brak**

Mechanizmy indeksacji płac w negocjacjach
zbiorowych
Brak
Powszechny mechanizm indeksacji płac
Brak

Uwagi: *Dane dot. stopnia uzwiązkowienia za 2011 r., z wyjątkiem danych dla Francji, Hiszpanii, Portugalii, Estonii i Polski
(2010 r.), Luksemburga (2008 r.) i Irlandii (2013 r.). Dane dotyczące objęcia negocjacjami zbiorowymi za 2008 r., z wyjątkiem
Austrii (2010 r.), Niemiec, Włoch, Słowenii, Słowacji, Portugalii i Estonii (2009 r.) oraz Finlandii (2007 r.). Dane dot. płacy minimalnej za 2012 r. **Począwszy od 2015 r. w Niemczech będzie obowiązywać płaca minimalna. ***EA=średnia ważona udziałem
liczby pracujących w danym kraju (według Labour Force Statistics).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD i Eurostat oraz Mongourdin-Denoix i Wolf (2010).

Wykres 11. Wydatki na aktywą politykę rynku pracy (2012 r.)
20

1,6

18

1,4

16
1,2
14
1,0

12
10

0,8

8

0,6

6
0,4
4
0,2

2

tys. EUR na 1 bezrobotnego

LU*

DK

SE

AT

NL

FI

BE

FR

DE

IE*

EA

IT

CY*

ES*

GR**

PL*

PT

SI

EE

SK

MT*

LT

0,0
LV

0

% PKB

Uwagi: * oznaczono kraje, dla których prezentowane dane są za 2011 r., **odpowiednio za 2010 r.
Źródło: dane Eurostat, obliczenia własne. Liczba bezrobotnych według badań aktywności ekonomicznej ludności.
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Wykres 12. Stopień prawnej ochrony zatrudnionych

Zatrudnienie regularne

3,5

Zatrudnienie czasowe

4

3
3

2,5
2

2

1,5
1

1
0,5

NL
IE
DE
FI
AT
PL
PT
SK
BE
SI
IT
GR
EE
ES
FR
LU

0
EE
IE
FI
SK
ES
PL
GR
AT
SI
PT
LU
IT
FR
NL
BE
DE

0

Praca za pośrednictwem agencji
Umowy na czas określony
Średnia dla strefy euro (łącznie zatrudnienie nieregularne)
Średnia dla strefy euro (umowy na czas określony)

Zwolnienia zbiorowe
Zwolnienia indywidualne
Średnia dla strefy euro

Źródło: OECD. Dane za 2013 r.

Zróżnicowanie instytucjonalne rynku pracy ma wpływ na jego strukturę: w przypadku Polski na szczególną uwagę zasługuje wysoki stopień osób zatrudnionych na czas określony. Poprzez wpływ na zachowanie przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w procesie dopasowań na rynku pracy (matching),
jak również na późniejsze interakcje między pracownikiem i pracodawcą, uwarunkowania instytucjonalne
wpływają na dynamikę oraz strukturę zatrudnienia oraz poziom płac. Zróżnicowanie stopnia ochrony osób
zatrudnionych na podstawie różnych typów kontraktów, relatywnie wysoki udział osób młodych wśród
osób aktywnych zawodowo, jak również wysokość klina podatkowego dla różnych form zatrudnienia7
sprawiają, że aktualnie Polska charakteryzuje się najwyższym poziomem dualizmu rynku pracy spośród
krajów UE (wykres 13). Warto tutaj zaznaczyć, że kraje strefy euro o wysokim udziałem pracowników zatrudnionych na czas określony, tj. Hiszpania, Grecja czy Portugalia, charakteryzowały się wyższą zmiennością stopy bezrobocia oraz wahań PKB niż pozostałe kraje strefy euro.
Wykres 13. Udział samozatrudnienia* i pracowników na umowach czasowych w zatrudnieniu ogółem (%,
2013 r.)
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W szczególności możliwość obniżenia klina podatkowego poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej oraz samozatrudnienie
zwiększa atrakcyjność tej formy zatrudnienia.
7
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Uwagi: * Pracownicy samozatrudnieni po odjęciu pracodawców (osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zatrudniające przynajmniej 1 osobę).
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Polska charakteryzuje się również niskim udziałem pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasowym. W 2013 r., w Polsce zaledwie 7% zatrudnionych pracowało w niepełnym wymiarze czasowym, wobec 21% w strefie euro (wykres 14). W długim okresie, możliwość zatrudnienia na część etatu daje
firmom większe możliwości dopasowania poziomu zatrudnienia do prowadzonej działalności, zaś pracownikom umożliwia dostosowanie czasu pracy do możliwości czasowych oraz preferencji 8. Może to prowadzić to do wzrostu aktywności zawodowej, a także poprawy konkurencyjności strukturalnej gospodarki.
Jak wskazują doświadczenia Niemiec z ostatnich lat, dostosowania czasu pracy mogą również stanowić
ważny element absorbcji tymczasowych szoków makroekonomicznych (Brenke et al. 2011). W związku
z powyższym ważne staje się następujące pytanie: jaki jest stopień asymetrii w możliwościach dostosowań
intensywnych (czasu pracy) pomiędzy Polską i strefą euro? Analiza wykresu 14 wskazywałaby, że relatywnie duży. Wniosek ten, jednakże, może być mylący ze względu na wysoki udział osób zatrudnionych
na umowy cywilnoprawne, w przypadku których pracodawca posiada większe możliwości w zakresie
dopasowania czasu pracy w reakcji na zmiany popytu niż w przypadku osób zatrudnionych na etat.
Wykres 14. Odsetek pracujących w niepełnym wymiarze czasowym w zatrudnieniu ogółem (%, 2013 r.)
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Źródło: Eurostat.

Zróżnicowanie w zakresie sztywności płac w krajach tworzących unię walutową pogarsza możliwości
dostosowań do wstrząsów wspólnych. Heterogeniczność krajów strefy euro w zakresie sztywności płac
jest jednym z częściej wskazywanych źródeł zróżnicowania w transmisji wstrząsów wspólnych, w tym tych
związanych ze wspólną polityki pieniężnej. Abbritti i Mueller (2012) – wykorzystując dwukrajowy model
W krajach strefy euro w 2013 r. w niepełnym wymiarze czasowym pracowało 36% zatrudnionych kobiet, zaś w przypadku
mężczyzn odsetek ten wynosił zaledwie 10%.
8
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DSGE – pokazują, że konsekwencją tego typu asymetrii w unii walutowej jest wyraźnie podwyższona
zmienność różnic w poziomie bezrobocia i inflacji w jej krajach członkowskich (wykres 15). Logika modelu
jest następująca. W gospodarce o wysokiej sztywności płac oraz wysokiej elastyczności zatrudnienia reakcja
na zmiany popytu przyjmuje postać znaczących wahań w poziomie zatrudnienia oraz stopy bezrobocia.
Reakcja płac i inflacji jest natomiast umiarkowana. Z kolei w gospodarce o wysokiej sztywności zatrudnienia oraz giętkich płacach, zmiany popytu przekładają się na podwyższoną zmienność płac i inflacji, zaś
reakcja zatrudnienia jest niewielka. W obydwu przypadkach asymetria obniża efektywność wspólnej polityki pieniężnej i skutkuje niższym poziomem dobrobytu w porównaniu z teoretyczną sytuacją, w której
pomiędzy krajami unii walutowej nie występowałyby asymetrie.
Wykres 15. Zróżnicowanie zmienności różnic inflacji i stopy bezrobocia między dwoma krajami tworzącymi unię walutową w zależności od asymetrii instytucji rynku pracy
Zmienność różnic inflacyjnych

Zmienność różnic bezrobocia
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Astymetria sztywności realnych płac
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0

0,5

1

Asymetria sztywności przepływów
z/do bezrobocia

Uwagi: Na osi poziomej przedstawiony został indeks asymetrii, który przyjmuje wartość 0, jeżeli pomiędzy krajami nie
występuje zróżnicowanie w zakresie dwóch wymiarów sztywności na rynku pracy: płac i przepływów do i z bezrobocia. Wraz
ze wzrostem wartości indeksu, rośnie zróżnicowanie pomięzy krajami (średni poziom sztywności na rynku pracy nie ulega
zmianie). Na osi pionowej przedstawiona jest wartość odchylenia standardowego różnic inflacyjnych i różnic w poziomie
bezrobocia pomiędzy krajami.
Źródło: Abbritti i Mueller (2012).

Symetryczność dostosowań krajów unii walutowej do wstrząsów wspólnych jest obniżana również
przez zróżnicowanie w zakresie instytucji wpływających na intensywność przepływów na rynku pracy.
Wspomniany już wcześniej dwukrajowy model Abbrittiego i Muellera (2012) pokazuje, że w unii walutowej pomiędzy krajami o odpowiednio wysokiej i niskiej sztywności w zakresie przepływów na rynku pracy
można oczekiwać wyraźnie wyższej zmienności różnic inflacyjnych i bezrobocia niż w unii, w której nie
występują tego typu asymetrie. W efekcie, w heterogenicznej pod względem ograniczeń w zakresie przepływów na rynku pracy unii walutowej, można oczekiwać niższej efektywności dostosowań do wstrząsów
wspólnych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na badania empiryczne pokazujące, że zróżnicowanie
prawnej ochrony zatrudnienia, która oddziałuje na proces kreacji i destrukcji miejsc pracy w gospodarce,
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jest istotnym czynnikiem wyjaśniającym różnice w zakresie zmienności oraz trwałości zmian stopy bezrobocia, luki popytowej i inflacji obserwowane pomiędzy krajami strefy euro (Merkl i Schmitz 2011; Jaumotte
i Morsy 2012). Co więcej, badania empiryczne wskazują także, iż różnice w poziomie segmentacji rynku
pracy (będącym pochodną zróżnicowanej ochrony osób zatrudnionych na podstawie różnych typów kontraktów) w krajach strefy euro przekładają się na zróżnicowanie zmienności bezrobocia i luki popytowej.
W szczególności, jak wspomniano wcześniej, wyjaśniają one w części relatywnie wysoką na tle strefy euro
zmienność bezrobocia i luki popytowej w takich krajach jak Hiszpania, Grecja czy Portugalia, charakteryzujących się wysokim dualizmem rynku pracy.
Wysoka elastyczność rynku pracy niekoniecznie musi być pożądana w przypadku wstępowania do unii
walutowej charakteryzującej się wysokimi sztywnościami rynku pracy. Wysoka elastyczność rynku pracy, która wzmacnia rynkowe mechanizmy dostosowawcze (por. rozdział 4), jest często postrzegana jako
czynnik zwiększający stabilność makroekonomiczną po wstąpieniu do unii walutowej. Głównym argumentem jest dodatnia zależność między elastycznością rynku pracy oraz zdolnością gospodarki do absorpcji
szoków asymetrycznych. Jednakże, w przypadku wstępowania do unii walutowej charakteryzującej się
wysokimi sztywnościami rynku pracy, wysoka elastyczność rynku pracy może okazać się niepożądana.
Dellas i Tavlas (2005) oraz Campolmi i Faia (2012) – na podstawie modeli unii walutowych heterogenicznych ze względu na sztywności płac – pokazują, że kraje o relatywnie wysokiej elastyczności płac tracą po
wejściu do unii walutowej charakteryzującej się wysokimi sztywnościami rynku pracy ze względu na
wzrost zmienności cyklu koniunkturalnego. Dzieje się tak ponieważ elastyczność płac – po pierwsze – osłabia stabilizacyjne właściwości wspólnej polityki pieniężnej: w reakcji na zacieśnienie polityki pieniężnej
płace i ceny w elastycznej gospodarce obniżają się silniej niż w gospodarce charakteryzującej się sztywnościami. Prowadzi to do pogorszenia się terms-of-trade w elastycznej gospodarce i związanego z tym wzrostu
popytu na dobra przez nią produkowane, co osłabia stabilizujący wpływ wzrostu stóp procentowych. Po
drugie, elastyczność płac wzmacnia efekty wstrząsów podażowych (także poprzez jej wpływ na kształtowanie się terms-of-trade w unii walutowej utworzonej z krajem o wysokich sztywnościach płac).
W rezultacie, można wskazać, że w przypadku wstępowania do unii walutowej o wysokich sztywnościach
rynku pracy występuje dylemat polegający na tym, że wzrost elastyczności rynku pracy prowadzi do
wzmocnienia rynkowych mechanizmów dostosowawczych, ale równocześnie wzmacnia odmienność instytucji rynku pracy względem pozostałych krajów unii.
Charakterystyka polskiego rynku pracy jest istotnie odmienna względem charakterystyk rynku pracy
w głównych krajach strefy euro. Główne aspekty odmienności są następujące.


Niska na tle krajów strefy euro wysokość systemu zasiłków dla bezrobotnych (tabela 2).
W porównaniu z krajami strefy euro, w Polsce zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych pobierane są
przez relatywnie niewielki odsetek wszystkich bezrobotnych. Wyraźnie niższa niż w strefie euro jest
także stopa zastąpienia. Podstawowe charakterystyki systemu zasiłków dla bezrobotnych w Polsce
wskazują więc, że najprawdopodobniej w mniejszym stopniu niż przeciętnie w krajach strefy euro jest
on w stanie łagodzić wpływ wstrząsów makroekonomicznych na konsumpcję gospodarstw domowych i zagregowany popyt. Jednocześnie można ocenić, że niska hojność systemu zasiłków obniża
sztywności płacowe (osłabiając siłę przetargową pracowników w negocjacjach płacowych) oraz
sztywności w przepływach na rynku pracy (system zasiłków w Polsce nie stanowi czynnika osłabiającego bodźce bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia).
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Niski poziom i efektywność aktywnej polityki rynku pracy (wykres 11). Wydatki na aktywną politykę rynku pracy są w Polsce przeciętnie niższe niż w krajach strefy euro. W 2012 r. w strefie euro na
aktywizację bezrobotnych wydawano przeciętnie 3,8-krotnie euro więcej w przeliczeniu na jednego
bezrobotnego niż w Polsce. Na tle krajów strefy euro niska jest także efektywność tych wydatków.
Wskazuje na to m.in. niski odsetek wakatów trafiających do urzędów pracy, który według badań NBP
(2013) wynosi jedynie około 15%. W efekcie koszty dopasowań na rynku pracy (matchingu), zarówno
dla bezrobotnych i przedsiębiorstw, są wysokie, co zwiększa ryzyko utrzymywania się stopy bezrobocia długookresowego na podwyższonym poziomie.



Wysoki poziom dualizmu rynku pracy (wykres 13). Na tle krajów strefy euro Polska charakteryzuje
się najwyższym odsetkiem osób na umowach czasowych oraz samozatrudnionych wśród wszystkich
zatrudnionych. Jak wskazano wcześniej, przekłada się to na niższą w porównaniu z krajami strefy euro sztywność płac. Jednocześnie jednak, konsekwencją tego typu segmentacji rynku pracy po przystąpieniu Polski do strefy euro może być silniejsza niż w pozostałych krajach strefy euro reakcja zatrudnienia, stopy bezrobocia oraz luki popytowej na wstrząsy wspólne.



Niski stopień koordynacji i regulacji negocjacji płacowych (tabela 3). Systemy negocjacji płacowych
w większości krajów strefy euro w znacznie większym stopniu niż w Polsce podlegają koordynacji
przez związki zawodowe. Niski na tle krajów strefy euro stopień uzwiązkowienia i objęcia pracowników układami zbiorowymi, w połączeniu z brakiem zbiorowych mechanizmów indeksacji płac, są
jedną z przyczyn niskiej, w porównaniu z krajami strefy euro, sztywności płac w Polsce. Na uwagę zasługuje również to, że Polska charakteryzuje się wysokim udziałem dodatkowych składników wynagrodzeń, co stanowi czynnik zwiększający elastyczność płac w cyklu koniunkturalnym.

Wyraźna odmienność charakterystyk polskiego rynku pracy względem głównych gospodarek strefy
euro rodzi ryzyko, że dostosowania płac i zatrudnienia w reakcji na szoki będą odmiennie niż przeciętnie w strefie euro. Dostępne analizy wskazują, że skala przepływów na rynku pracy (z bezrobocia do zatrudnienia i w przeciwnym kierunku) jest większa niż przeciętnie w krajach strefy euro (WardWarmedinger i Macchiarelli 2013 oraz NBP 2013). Jest to związane głównie z relatywnie wysoką stopą destrukcji miejsc pracy. Zjawisko to można łączyć z dwoma czynnikami. Po pierwsze, z niską hojnością systemu ubezpieczeń od bezrobocia oraz wysokim dualizmem rynku pracy, które oddziałują w kierunku
wzrostu przepływów na rynku pracy. Po drugie, z niskimi poziomem i efektywnością wydatków na aktywne polityki rynku pracy, które ograniczają przepływy z bezrobocia do zatrudnienia. Jednocześnie,
w porównaniu z krajami strefy euro, Polska charakteryzuje się niższą sztywnością płac w dół (por. poniżej),
co także łączyć można z relatywnie niskim poziomem zasiłków dla bezrobotnych oraz dużą popularnością
elastycznych form zatrudnienia, a ponadto z niskim stopniem koordynacji negocjacji płacowych. Ponadto
wykres 14 sugeruje, że dostosowania intensywne, tj. poprzez zmianę liczby przepracowanych godzin, odgrywają w Polsce mniejszą rolę niż przeciętnie w krajach strefy euro9. Podsumowując, na tle krajów strefy
euro Polska charakteryzuje się:


relatywnie wysoką elastycznością wynagrodzeń,



relatywnie wysokimi możliwościami dostosowań ekstensywnych (zmiana poziomu zatrudnienia), ale
w warunkach niskiej efektywności mechanizmu dopasowań na rynku pracy (matchingu);



relatywnie niską efektywnością kanału intensywnego (liczba przepracowanych godzin).

Należy jednak pamiętać o wysokim odsetku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, w przypadku których możliwości dostosowań intensywnych są relatywnie duże.
9
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Po przystąpieniu do strefy euro efektem powyższej odmienności polskiej gospodarki byłaby najprawdopodobniej jej asymetryczna reakcja na wstrząsy wspólne. W szczególności w świetle wysokiego dualizmu
rynku pracy można oczekiwać podwyższonej zmienności zatrudnienia i bezrobocia krótkookresowego,
a biorąc pod uwagę niską efektywność mechanizmu dopasowań (m.in. ze względu na niską skuteczność
aktywnych polityk rynku pracy) – wyższej stopy bezrobocia długookresowego.

3.2. System finansowy i rynek nieruchomości
Odmienna struktura systemu finansowego może być źródłem asymetrycznej transmisji szoków makroekonomicznych między krajami unii walutowej. System finansowy jest kluczowy z punktu widzenia
wpływu polityki pieniężnej banku centralnego na gospodarkę. Można więc oczekiwać, że różnice pomiędzy strukturą systemów finansowych w krajach strefy euro – podobnie jak w przypadku instytucji rynku
pracy i produktów – będą prowadzić do różnic we wpływie zmian stóp procentowych EBC na aktywność
gospodarczą krajów strefy euro (Cecchetti 1999). Istotne znaczenie z tego punktu widzenia mają m.in. takie
czynniki jak poziom rozwoju poszczególnych segmentów rynku kredytowego i kapitałowego, konkurencja
w sektorze bankowym, jakość bilansów banków, struktura aktywów finansowych podmiotów gospodarczych czy zakres stosowania zmiennego i stałego oprocentowania w umowach kredytowych. Struktura
systemu finansowego ma także duży wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia i transmisję wstrząsów
finansowych. Jak pokazują Hubrich et al. (2013), pomiędzy krajami strefy euro występuje wyraźne zróżnicowanie w zakresie znaczenia wstrząsów finansowych i ich poszczególnych typów10 dla kształtowania się
sytuacji w sferze realnej. Zdaniem autorów źródłem tych różnic są czynniki instytucjonalne.
Potencjalnie bardzo ważnym źródłem asymetrycznej reakcji gospodarek w unii walutowej na wstrząsy
wspólne jest segment kredytów na nieruchomości. Rynek nieruchomości odgrywa ważną rolę
w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej. Wynika to z następujących czynników:


Kredyty na nieruchomości stanowią dominującą część zobowiązań i majątku gospodarstw domowych. W strefie
euro przeciętnie 64% ogółu kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe to kredyty na nieruchomości (wykres 16). Udział nieruchomości w majątku brutto gospodarstw domowych sięga prawie
70%. Zmiany oprocentowania kredytów na nieruchomości w efekcie zmian stóp procentowych banku
centralnego

będą

więc

istotnie

wpływały

na

kształtowanie

się

popytu

konsumpcyjnego

i inwestycyjnego gospodarstw domowych poprzez oddziaływanie na wielkość płatności odsetkowych
i możliwości refinansowania istniejących zobowiązań oraz poprzez wpływ na ceny nieruchomości,
a więc wartość zabezpieczeń dla zaciąganych kredytów i wartość majątku gospodarstw domowych.
W istocie, jak wskazuje Muellbauer (2008), zmiany cen nieruchomości mają większy wpływ na konsumpcję gospodarstw domowych niż zmiany cen innych aktywów.


Kredyty na nieruchomości stanowią dużą część portfela kredytowego banków. W strefie euro stanowią one
przeciętnie 13% wszystkich aktywów monetarnych instytucji finansowych. Stąd można oczekiwać, że
wywołane zmianą stóp procentowych banku centralnego zmiany możliwości finansowania akcji kredytowej w tym segmencie rynku oraz zmiany sytuacji finansowej kredytobiorców będą istotnie
wpływały na zagregowaną podaż kredytu w gospodarce. Relatywnie wysoki udział kredytów hipo-

Rozważane wstrząsy obejmują nieoczekiwane zmiany realnych cen nieruchomości, realnych cen akcji, struktury terminowej
stóp procentowych i dwóch wskaźników dźwigni finansowej (kredytu dla sektora prywatnego w relacji do PKB oraz luki depozytowej).
10
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tecznych w aktywach sektora bankowego wskazuje także na istotne znaczenie sytuacji na rynku nieruchomości dla stabilności finansowej. Potwierdzają to doświadczenia Hiszpanii i Irlandii, gdzie pęknięcie baniek na rynku nieruchomości zagroziło stabilności finansowej i makroekonomicznej tych gospodarek.


Dynamika kredytów na nieruchomości ma istotne znaczenie dla sytuacji w sektorze budowlanym. W krajach,
w których inwestycje budowlane elastycznie reagują na popyt na nieruchomości i zmiany ich cen,
tempo akcji kredytowej w segmencie kredytów na nieruchomości istotnie wpływa na dynamikę inwestycji mieszkaniowych i aktywność w sektorze budowlanym, powodując silną reakcję sfery realnej na
impulsy polityki pieniężnej. Negatywną konsekwencją tego procesu może być nadmierna alokacja zasobów w sektorze budowlanym w okresach szybkiego wzrostu cen nieruchomości i związane z tym
osłabienie konkurencyjności gospodarki (zarówno kosztowej i strukturalnej). Na istotne znaczenie tego kanału oddziaływania na sferę realną wskazują m.in. doświadczenia Hiszpanii, w której boom
w segmencie kredytów na nieruchomości skutkował silnymi wahaniami produkcji i zatrudnienia
w budownictwie. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, można oczekiwać, że zróżnicowanie pomiędzy krajami strefy euro w zakresie funkcjonowania segmentu kredytów na nieruchomości i rynku nieruchomości przyczynia się do zróżnicowanej reakcji tych gospodarek na wstrząsy symetryczne. Warto
jednocześnie zwrócić uwagę, że w krajach o sztywnej podaży nowych nieruchomości można oczekiwać silnego wpływu zmian popytu na ich ceny.

Wykres 16. Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów na nieruchomości w 2013 r. (% PKB,
lewy panel) oraz udział nieruchomości w majątku brutto gospodarstw domowych (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC (lewy panel) oraz Arrondel et al. (2014; prawy panel).

Do czynników związanych z rynkiem nieruchomości, które mogą przekładać się na zróżnicowaną
transmisję polityki pieniężnej i wstrząsów symetrycznych w unii walutowej, zaliczyć można m.in.:


poziom zadłużenia z tytułu kredytów na nieruchomości i udział nieruchomości w majątku gospodarstw domowych,



udział kredytów walutowych, tj. denominowanych w innej walucie niż euro, w kredytach ogółem,
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udział kredytów na nieruchomości w portfelach banków,



charakterystyki umów kredytowych,



sposób finansowania przez banki akcji kredytowej w tym segmencie rynku,



czynniki wpływające na elastyczność inwestycji budowalnych na zmiany popytu na nieruchomości
(np. regulacje dotyczące planowania przestrzennego),



poziom rozwoju rynku wynajmu mieszkań.

Kraje strefy euro wykazują istotne zróżnicowanie w zakresie poziomu zadłużenia z tytułu kredytów na
nieruchomości. W efekcie boomów kredytowych, które wystąpiły w części krajów strefy euro przed kryzysem finansowym, obecnie obserwuje się silne różnice w relacji zadłużenia z tytułu kredytów na nieruchomości do PKB, która waha się od 15% w Słowenii do 72% na Cyprze. Wysokie jest także zróżnicowanie pod
względem udziału zadłużenia z tytułu kredytów na nieruchomości w całości zadłużenia gospodarstw domowych. Najniższy jego poziom notuje się w Belgii (46%), zaś najwyższy na Łotwie (89%). Z teoretycznego
punktu widzenia, nie jest jasne jak różnice w poziomie zadłużenia będą przekładać się na działanie mechanizmu transmisji. Niższy poziom zadłużenia gospodarstw domowych implikuje bowiem, z jednej strony
przeciętnie niższą wrażliwość popytu na zmiany stóp procentowych, co osłabia efektywność stabilizacji
cyklu koniunkturalnego za pomocą wspólnej polityki pieniężnej. Z drugiej strony, w stopniu, w jakim jest
on pochodną ograniczeń w podaży kredytu wynikających z niedorozwoju systemu finansowego, sygnalizuje on mniejsze możliwości wygładzania konsumpcji niż w gospodarkach o lepiej rozwiniętych rynkach
finansowych (Guiso et al. 1998), a więc wyższą wrażliwość popytu na zmiany parametrów polityki pieniężnej. W przypadku krajów strefy euro, istotnym źródłem zróżnicowania w poziomie zadłużenia z tytułu
kredytów na nieruchomości były boomy kredytowe, które miały miejsce w części gospodarek. Przyjmując,
że boomy te prowadziły do nadmiernego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych, można oczekiwać,
że gospodarki te będą przeciętnie bardziej wrażliwe na zmiany parametrów polityki pieniężnej niż pozostałe kraje strefy euro.
Kraje strefy euro różnią się także istotnie pod względem znaczenia nieruchomości w majątku gospodarstw domowych. Według badania Household Finance and Consumption Network, nieruchomości (będące
głównym miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego oraz pozostałe) stanowią około 55% wartości
majątku brutto gospodarstw domowych w Austrii, wobec około 84% w Grecji. W tym ostatnim kraju można więc oczekiwać znacznie silniejszej reakcji konsumpcji gospodarstw domowych na zmiany cen nieruchomości niż przeciętnie w strefie euro, m.in. ze względu na większą skalę efektu majątkowego. Zróżnicowanie pomiędzy krajami strefy euro występuje także w zakresie znaczenia tego segmentu rynku kredytowego dla sytuacji sektora bankowego: portfel kredytów na nieruchomości stanowi 7% całości aktywów
sektora na Malcie, wobec 30% w Estonii. Także z tego tytułu można więc oczekiwać zróżnicowanego
wpływu kształtowania się sytuacji na rynku nieruchomości na wyniki i stabilność sektora bankowego krajów strefy euro.
Ważnym aspektem jest zróżnicowanie krajów strefy euro w zakresie typu oprocentowania kredytów na
nieruchomości (zmienne vs. stałe). EBC (2009) wskazuje, że charakterystyki kredytów na nieruchomości
mają istotne znaczenie z punktu widzenia transmisji polityki pieniężnej, zaś zróżnicowanie między krajami
strefy euro w zakresie tych charakterystyk przekłada się na heterogeniczność transmisji wstrząsów symetrycznych. Jednym z ważniejszych aspektów tego zróżnicowania jest typ oprocentowania kredytów, tj. czy
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jest ono stałe czy zmienne. W gospodarkach o dużym udziale kredytów hipotecznych z oprocentowaniem
zmiennym można bowiem oczekiwać silniejszej propagacji szoków niż w gospodarkach, w których dominują kredyty o stałym oprocentowaniu. Rubio (2011), która sformalizowała powyższy argument w ramach
modelu DSGE, wskazuje, że w przypadku zmiennego oprocentowania zmiany stóp procentowych mają
silniejszy wpływ na wielkość płatności odsetkowych a przez to na konsumpcję zadłużonych gospodarstw
domowych. Ponadto w warunkach zmiennego oprocentowania kredytów na nieruchomości można oczekiwać silniejszej reakcji podaży kredytu na zmiany stóp procentowych banku centralnego. Dzieje się tak,
gdyż reakcja cen nieruchomości (a w konsekwencji wartości zabezpieczenia kredytu) w następstwie zmian
stóp procentowych banku centralnego jest większa w gospodarkach, w których dominuje zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę, że kraje strefy euro różnią się
wyraźnie, jeżeli chodzi o udział kredytów ze zmiennym oprocentowaniem (wykres 17). Źródłem tego
zróżnicowania wydają się zarówno czynniki popytowe (np. różnice w awersji do ryzyka i horyzoncie planowania konsumentów), jak i podażowe (np. dostępność płynnych rynków instrumentów dłużnych
o długim terminie zapadalności; EBC 2009).
Wykres 17. Udział kredytów na nieruchomości ze zmiennym oprocentowaniem w nowoudzielonych kredytach na nieruchomości mieszkaniowe
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Źródło: opracowanie własne na podstawie EBC (2009).

Asymetria transmisji wspólnej polityki pieniężnej może być wzmacniana także przez odmienną strukturę walutową kredytów. W latach poprzedzających kryzys, kredyty denominowane w walutach obcych
odgrywały istotną rolę w finansowaniu zakupu nieruchomości w większości krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, w tym w Polsce. Dotyczyło to zwłaszcza segmentu kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Jak pokazuje wykres18, w Polsce udział należności walutowych
w należnościach monetarnych instytucji finansowych od sektora niefinansowego ogółem w ostatnim dziesięcioleciu oscylował wokół 30%, zaś w przypadku kredytów mieszkaniowych udział ten na koniec 2013 r.
wyniósł 49%. W przypadku głównych gospodarek strefy euro, udział kredytów walutowych jest natomiast
znikomy i kształtuje się poniżej 10% (Yesin 2013). Odmienność w zakresie popularności kredytów walutowych w krajach członkowskich unii walutowej może być wyzwaniem dla prowadzenia wspólnej polityki
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pieniężnej z trzech powodów. Po pierwsze, wydatki oraz majątek podmiotów gospodarczych zadłużonych
w walucie obcej są bardziej wrażliwe na zmiany kursu walutowego oraz zagranicznej stopy procentowej.
Zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia szoków asymetrycznych w gospodarkach unii. Po drugie,
płatności odsetkowe podmiotów zadłużonych w walutach obcych są mniej wrażliwe na parametry krajowej polityki pieniężnej, przede wszystkim w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej. Po trzecie, jak wskazują Brzoza-Brzezina et al. (2010), możliwość zaciągania kredytów denominowanych
w walutach obcych prowadzi do tzw. efektu substytucji. W szczególności wpływ zacieśnienia krajowej
polityki pieniężnej na akcję kredytową jest ograniczany przez wzrost znaczenia nowoudzielonych kredytów walutowych. Warto jednak podkreślić, że znaczenie efektu substytucyjnego w Polsce wyraźnie osłabło
w ostatnich latach, m.in. ze względu na politykę banków jak i zalecenia i rekomendacje KNF. Odzwierciedlone to jest w znikomym udziale nowoudzielonych kredytów walutowych, jak również w spadającym
udziale tychże kredytów w kredytach mieszkaniowych ogółem (wykres 18).
Wykres 18. Udział należności walutowych w należnościach monetarnych instytucji finansowych od sektora niefinansowego ogółem (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Potencjalnie istotnym źródłem asymetrii transmisji polityki pieniężnej w strefie euro, związanym
z funkcjonowaniem rynku nieruchomości, są także różnice w poziomie rozwoju rynku wynajmu. Dobrze rozwinięty rynek wynajmu, oferujący gospodarstwom domowym alternatywną w stosunku do zakupu nieruchomości możliwość konsumpcji usług mieszkaniowych, może ograniczać wpływ zmian popytu
na nieruchomości na ich ceny. Jak wskazują analizy Cuerpo et al. (2014), o których była mowa w rozdziale
1, regulacje dotyczące rynku wynajmu wpływają na siłę reakcji cen nieruchomości na zmiany stóp procentowych: szacowana semi-elastyczność obniża się z 3 w krajach o restrykcyjnych regulacjach dotyczących
wynajmu mieszkań do 0,75 w krajach, w których regulacje sprzyjają rozwojowi rynku wynajmu. Istnienie
efektywnego rynku wynajmu może mieć także istotne implikacje dla stabilności finansowej. Dzieje się tak,
ponieważ gospodarstwa domowe o niskich dochodach są relatywnie bardziej wrażliwe na niekorzystne
zmiany koniunktury, a zatem możliwość wynajmu mieszkania przez tą grupę konsumentów (zamiast jego
zakupu finansowanego kredytem) będzie ograniczała skalę korekt cen nieruchomości w przypadku pęk-
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nięcia baniek spekulacyjnych oraz związane z tym ryzyko dla systemu finansowego. Biorąc pod uwagę
powyższe czynniki można oczekiwać, że różnice pomiędzy krajami strefy euro w zakresie rozwoju rynku
najmu będą miały odzwierciedlenie w asymetrii transmisji polityki pieniężnej. Istotnie, jak pokazują symulacje przeprowadzone przez Rubio (2014) z wykorzystaniem modelu DSGE, w krajach o niskim udziale
rynku wynajmu można oczekiwać wyższej zmienności PKB i inflacji. Polityka pieniężna w takich gospodarkach jest bowiem mniej skuteczna w stabilizowaniu wahań koniunktury, ponieważ zmiany cen nieruchomości mają w nich silniejszy wpływ na aktywność gospodarczą niż w gospodarkach charakteryzujących
się dużym rynkiem wynajmu.
Różnice w rozwoju rynku wynajmu mają także istotne znaczenie dla transmisji innych (niż monetarne)
wstrząsów makroekonomicznych. Brak płynnego, efektywnego i przejrzystego rynku wynajmu ogranicza
mobilność przestrzenną, wpływając tym samym niekorzystnie na efektywność dostosowań do wstrząsów
w poszczególnych gospodarkach, zarówno tych symetrycznych, jak i asymetrycznych. Potwierdzają to
wyniki badań Caldera-Sánchez i Andrews (2011), wskazujące na zależność między mobilnością a statusem
mieszkaniowym danej osoby. Według oszacowań autorów prawdopodobieństwo zmiany miejsca zamieszkania w ciągu roku jest od 7 do 20 pkt. proc. niższe w przypadku właścicieli mieszkań niż osób wynajmujących mieszkania. Jak wskazuje Kierzenkowski (2008), brak rozwiniętego rynku najmu może więc utrwalać
zróżnicowanie w poziomie bezrobocia w poszczególnych regionach. W tym kontekście, za niepożądane
można więc uznać zróżnicowanie występujące pomiędzy krajami strefy euro w zakresie rozwoju rynku
wynajmu. Udział mieszkań wynajmowanych po cenie rynkowej w zasobie mieszkaniowym waha się od 2%
na Malcie do 39% w Niemczech (wykres 19).
Wykres 19. Struktura właścicielska mieszkań w krajach strefy euro i w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Odmienne charakterystyki segmentu kredytów na nieruchomości i niski poziom rozwoju rynku najmu
zwiększają wrażliwość popytu i podaży kredytu w Polsce na impulsy polityki pieniężnej. Może to prowadzić do wzrostu amplitudy wahań cyklicznych oraz podnosi ryzyko wystąpienia boomu kredytowego
po przyjęciu euro (szerzej w rozdziale 1). Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania dotyczące znaczenia
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sytuacji na rynku nieruchomości dla wahań aktywności w całej gospodarce, należy zauważyć, że wybrane
charakterystyki polskiego rynku mieszkaniowego mogą stanowić wyzwanie po przyjęciu wspólnej waluty.
W szczególności ryzyko nadmiernej amplitudy wahań aktywności w sektorze budowlanym oraz prawdopodobieństwo powstania bańki na rynku nieruchomości są wzmacniane przez:


Różnice w zakresie dominującego typu oprocentowania kredytów na nieruchomości (stałe vs. zmienne) pomiędzy Polską a strefą euro. Kredyty na nieruchomości stanowią 59% wszystkich kredytów
udzielonych przez polski system bankowy gospodarstwom domowym oraz 38% kredytów dla niefinansowego

sektora

prywatnego

(wobec

odpowiednio

74%

i 36%

w strefie

euro11).

O ile

w największych gospodarkach strefy euro umowy kredytowe w segmencie kredytów hipotecznych są
w dominującej mierze oparte na stałym oprocentowaniu (wykres 17), o tyle w Polsce udzielane są wyłącznie kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu. Po przystąpieniu do strefy euro, różnice te
będą prowadzić do przeciętnie wyższej wrażliwości zagregowanego popytu w Polsce na zmiany parametrów wspólnej polityki pieniężnej.


Wysoki udział kredytów walutowych w kredytach ogółem. Ze względu na wzrost dostępności kredytów walutowych oraz różnice w poziomie stóp na rynku międzybankowym, w latach poprzedzających kryzys obserwowany był gwałtowny wzrost wartości kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych, szczególnie we franku szwajcarskim (wykres 18). Po przyjęciu euro będzie
to stanowić wyzwanie poprzez wzrost podatność polskiej gospodarki na szoki asymetryczne
w postaci wahań kursu EUR/CHF oraz zmiany stopy procentowej w Szwajcarii, oraz osłabienie kanału
dochodowego zmian stóp EBC.



Niski poziom rozwoju rynku wynajmu. Wrażliwość popytu na kredyt na nieruchomości na zmiany
stóp procentowych zależy istotnie od dostępności alternatywnych w stosunku do własności form pozyskiwania usług mieszkaniowych, w szczególności od stopnia rozwoju rynku wynajmu. Na tle krajów strefy euro Polska notuje relatywnie niski udział wynajmowanych mieszkań w zasobie mieszkaniowym (wykres 19). W 2012 r. jedynie około 4% mieszkań w Polsce było wynajmowanych po cenie
rynkowej, podczas gdy analogiczny odsetek dla strefy euro wynosił 22%, zaś dla Niemiec 39%. Niski
poziom rozwoju rynku najmu w Polsce można łączyć częściowo z preferencjami gospodarstw domowych, ale także z nieefektywnością rozwiązań w zakresie ochrony praw lokatorskich i właścicielskich.
Badania empiryczne potwierdzają, że kraje charakteryzujące się niższą skutecznością systemu sądownictwa przeciętnie notują także niższy udział wynajmowanych mieszkań (Casas-Arce i Saiz 2010). Niski poziom rozwoju rynku najmu w Polsce na tle strefy euro wzmacniałby asymetryczną reakcję polskiej gospodarki na zmiany stóp procentowych EBC po jej przystąpieniu do strefy euro, jak również
zwiększał ryzyko powstania bańki na rynku nieruchomości.

W konsekwencji, można ocenić, że wyższa niż przeciętnie w strefie euro wrażliwość podaży i popytu na
kredyt na nieruchomości na zmiany stóp procentowych generowałaby silniejsze wahania cykliczne
w polskiej gospodarce niż w strefie euro.

11

Według danych dotyczących aktywów monetarnych instytucji finansowych na koniec czerwca 2014 r.
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Rozdział 4. Mechanizmy prewencji
oraz dostosowań do wstrząsów
Rozważania z poprzednich rozdziałów wskazują, że występują dwa główne zagrożenia dla stabilności
polskiej gospodarki po przyjęciu euro: akumulacja nierównowag makroekonomicznych oraz dywergencja cykli koniunkturalnych. Pierwsze zagrożenie jest związane przede wszystkim z tym, że utrzymująca
się przez długi okres zbyt niska stopa procentowa banku centralnego z dużym prawdopodobieństwem
będzie prowadzić do nadmiernej ekspansji kredytowej i narastania bańki na rynku nieruchomości. To
z kolei, poprzez stopniową aprecjację kursu realnego i utratę konkurencyjności kosztowo-cenowej,
w warunkach niskiej konkurencyjności strukturalnej, może prowadzić do narastania nierównowagi zewnętrznej w postaci wysokiego deficytu na rachunku obrotów bieżących oraz narastania zadłużenia zagranicznego netto (rozdziały 1 i 2). Drugie zagrożenie jest takie, że w wyniku wystąpienia asymetrycznych
szoków, bądź asymetrycznej reakcji na szok wspólny, może nastąpić dywergencja cykli koniunkturalnych
(rozdział 3).
Ograniczenie ryzyka akumulacji nierównowag makroekonomicznych wymaga wypracowania mechanizmów prewencyjnych. Narastanie nierównowag makroekonomicznych jest rozłożone w czasie i ma charakter zasobowy, tj. prowadzi do wzrostu zadłużenia (krajowego i zagranicznego), nieefektywnej alokacji
kapitału czy utraty rynków eksportowych. Likwidacja nierównowag jest także procesem długotrwałym,
oznaczającym konieczność przejścia przez proces delewarowania, trwałej realokacji zasobów, a nawet
zmiany głównych parametrów polityki gospodarczej. Oznacza to, że przed przystąpieniem do strefy euro
należy wypracować mechanizmy prewencyjne, które ograniczyłyby ryzyko akumulacji nierównowag makroekonomicznych. Może to polegać na przeprowadzeniu zmian strukturalnych (m.in. wspierających
wzrost innowacyjności czy rozwój rynku wynajmu) lub prowadzeniu aktywnej polityki makroostrożnościowej. W pierwszym punkcie rozdziału omówione zostaną główne zagadnienia dotyczące drugiej z wyżej
wymienionych możliwości.
Skala dywergencji cykli koniunkturalnych może być natomiast ograniczona przez wypracowanie alternatywnych mechanizmów dostosowawczych. Dywergencja cykli koniunkturalnych ma charakter strumieniowy, tj. prowadzi do zróżnicowania poziomu inflacji, stopy bezrobocia, luki popytowej, itp. Likwidacja
dywergencji może zatem następować relatywnie szybko, zwłaszcza jeżeli są wypracowane skuteczne mechanizmy dostosowawcze. Po wejściu do strefy euro muszą to być mechanizmy alternatywne do zmian
stopy procentowej oraz nominalnego kursu walutowego, takie jak np. aktywna polityka fiskalna. W tym
zakresie bardzo ważne jest także sprawne funkcjonowanie rynku pracy i rynku produktów. Zagadnienia te
są omówione w drugim punkcie rozdziału.

4.1. Mechanizmy prewencyjne – polityka makroostrożnościowa
Doświadczenia krajów strefy euro pokazały, że powstanie wspólnego rynku finansowego zwiększyło
skalę przepływów kapitałowych, które przyczyniły się do narastania nierównowag makroekonomicznych. Kraje strefy euro były uczestnikami wspólnego rynku finansowego w stopniu niesymetrycznym:
niektóre kraje były głównie importerami, a inne eksporterami kapitału. Istotną rolę w pojawieniu się tego
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zjawiska miały różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i finansowego. Różnice te, w warunkach pogłębiającej się integracji finansowej i rosnącej łatwości dokonywania transakcji transgranicznych, zaowocowały długofalowymi przepływami kapitału z krajów z nadwyżką oszczędności do krajów z ich niedoborem. Warto podkreślić, że przepływy te w dominującym stopniu przyjmowały postać pożyczek międzybankowych oraz inwestycji w obligacje, zaś w mniejszym stopniu transgranicznych zakupów papierów
udziałowych (część I). Długofalowy napływ kapitału był jednym z czynników prowadzących do powstania
– w krajach przyjmujących – baniek na rynkach nieruchomości, przegrzania ich gospodarek, nadmiernego
wzrostu płac i cen, i w rezultacie utraty konkurencyjności kosztowo-cenowej. Biorąc pod uwagę obecne
różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i finansowego między Polską a krajami strefy euro, istnieje
ryzyko wystąpienia podobnych zjawisk w Polsce po przyjęciu wspólnej waluty (por. rozdział 1).
Narastanie nierównowag makroekonomicznych pomiędzy krajami strefy euro było powiązane z rosnącą
dywergencją cykli finansowych. Cykl finansowy można zdefiniować jako wahania szeregu zmiennych
finansowych, takich jak poziom i dynamika kredytu, ceny nieruchomości, czy ceny akcji. Drehmann et al.
(2012) pokazują, że cykle finansowe i koniunkturalne różną się pod wieloma względami, m.in. cykl finansowy jest wyraźnie dłuższy i ma większą amplitudę od cyklu koniunkturalnego. Średnia długość cyklu
koniunkturalnego wynosi od 6 kwartałów do 8 lat, podczas gdy cykl finansowy trwa od 10 do 20 lat. Powyższe charakterystyki cykli finansowych wskazują, że narastanie nierównowag makroekonomicznych,
zwłaszcza na rynkach nieruchomości w krajach peryferyjnych, można powiązać z występowaniem cykli
finansowych. W trakcie kryzysu rozbieżności w cyklach finansowych były dodatkowo wzmacniane asymetrycznym funkcjonowaniem mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.
Polityka makroostrożnościowa oferuje szereg narzędzi umożliwiających ograniczenie ryzyka narastania
nierównowag finansowych, ograniczenie skutków ich korekty i tym samym zmniejszenia amplitudy
wahań cykli finansowych. Globalny kryzys finansowy pokazał, że dynamicznie rosnąca w ostatnich dekadach relacja aktywów systemu finansowego do PKB zwiększyła zależność stabilności makroekonomicznej
od stabilności finansowej. Uzasadnione jest zatem poszerzenie obszaru zainteresowania polityki gospodarczej o zagadnienia związane z rolą sytemu finansowego. Zadanie to ma spełniać polityka makroostrożnościowa, która – bazując na analizie systemu finansowego i jego związków ze sferą realną gospodarki – ma
za zadanie wczesną identyfikację i reagowanie na zagrożenia dla stabilności systemu finansowego i tym
samym całej gospodarki (opis genezy polityki makroostrożnościowej można znaleźć w Borio 2009).
Charakter narzędzi polityki makroostrożnościowej również przemawia bardziej za jej stosowaniem jako
mechanizmu prewencyjnego niż dostosowawczego. Zarówno proces podejmowania decyzji jak
i oddziaływanie narzędzi makroostrożnościowych na gospodarkę są rozciągnięte w czasie. Z jednej strony,
część narzędzi wymaga ogłoszenia z dość długim wyprzedzeniem. Przykładowo, zgodnie z art. 136 dyrektywy CRD IV, podniesienie poziomu bufora antycyklicznego musi być ogłoszone z wyprzedzeniem 12
miesięcy (dopuszcza się krótszy termin rozpoczęcia stosowania, jeśli jest to uzasadnione wyjątkowymi
okolicznościami). Stosunkowo długi okres wprowadzania oraz strukturalny charakter części z nich utrudnia częste dostosowania w poziomie wybranych instrumentów. Jednocześnie wyniki wstępnych analiz
pokazują, że mechanizm transmisji narzędzi makroostrożnościowych może być dłuższy niż instrumentów
polityki pieniężnej (por. np. Wdowiński 2011). Niemniej jednak część instrumentów makroostrożnościowych, takich jak ograniczenia na wskaźniki loan-to-value i debt-to-income, może być wprowadzona bez
uprzedniego ogłoszenia i niemal natychmiast ogranicza lub zwiększa liczbę potencjalnych nowych kredy-
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tobiorców. Część instrumentów mogłaby być zatem stosowana bardziej elastycznie, zmniejszając ograniczenia kredytowe w trakcie kryzysu, ale nie zmienia to zasadniczo prewencyjnego charakteru polityki makroostrożnościowej.
Polityka makroostrożnościowa, zwłaszcza w jej wymiarze cyklicznym, powinna być wdrażana na poziomie krajowym. Ponieważ czynniki wpływające na cykl finansowy, takie jak regulacje rynku nieruchomości oraz kredytów hipotecznych, mają w dominującym stopniu charakter krajowy, polityka makroostrożnościowa powinna być prowadzona także na poziomie krajowym (Houben i Kakes 2013). Także
Brzoza-Brzezina et al. (2013) – wykorzystując model DSGE dla dwóch gospodarek tworzących unię walutową – pokazują, że polityka makroostrożnościowa może odgrywać ważną rolę w zmniejszaniu amplitudy
cykli finansowych. Warunek jest jednak taki, że polityka ta jest wdrażana na poziomie krajowym: przeprowadzone symulacje pokazują, że antycykliczna polityka makroostrożnościowa na poziomie ponadnarodowym jest nieefektywna12. Dodatkowo, polityka makroostrożnościowa na poziomie krajowym powinna
zwiększyć odporność sektora bankowego na negatywne szoki. Według symulacji MFW (2013), prowadzenie aktywnej polityki makroostrożnościowej w Irlandii i Hiszpanii znacznie obniżyłoby koszty fiskalne
ostatniego kryzysu. Gdyby obecnie wdrażane ramy polityki makroostrożnościowej (konkretnie: antycykliczny bufor kapitałowy) funkcjonowały w tych gospodarkach w latach 90., banki zostałyby zobowiązane
do zwiększania bufora kapitałowego w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy. Dodatkowy
bufor kapitałowy, zwiększając odporność banków, mógłby znacznie zmniejszyć koszty fiskalne restrukturyzacji sektora finansowego (w Irlandii o jedną czwartą, a w Hiszpanii prawie w całości). Ponadto, ponieważ pozyskanie dodatkowego kapitału mogło być trudne dla niektórych banków, prawdopodobnie powstrzymałoby je to przed nadmiernym zwiększaniem akcji kredytowej. Mogłoby to zapobiec powstaniu,
lub przynajmniej złagodzić rozmiary, boomu kredytowego oraz bańki na rynku nieruchomości.
Szereg narzędzi makroostrożnościowych został wprowadzony w UE w pakiecie regulacji obejmującym
dyrektywę CRD IV i rozporządzenie CRR. Pakiet CRDIV/CRR harmonizuje i reguluje szereg aspektów
związanych ze stosowaniem narzędzi o charakterze wymogów kapitałowych (m.in. wymaganego poziomu
funduszy własnych, trybu wprowadzania i poziomu bufora zabezpieczającego, bufora antycyklicznego
oraz bufora ryzyka systemowego, por. kolejny akapit). Pakiet ten poszerza też możliwości działań władz
nadzorczych w odpowiedzi na groźbę narastania baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości, m.in.
poprzez dostosowanie wag ryzyka dla ekspozycji banków związanych z rynkiem nieruchomości, czy pozostawienie w dostępnym instrumentarium nadzorców krajowych limitów na wskaźniki loan-to-value i debtto-income – CRDIV/CRR nie reguluje stosowania tych instrumentów i nie nakłada na nie ograniczeń (Bańbuła 2013).
Dyrektywa CRD IV reguluje zasady, na jakich krajowe władze makroostrożnościowe mogą –
z pewnymi ograniczeniami – ustalać wysokość antycyklicznego bufora kapitałowego i bufora ryzyka
systemowego w podległych jurysdykcjach oraz nakłada obowiązek utrzymywania bufora zabezpieczającego. Bufory te są dodawane do standardowych wymogów kapitałowych.

Nie dotyczy jednak strukturalnego wymiaru polityki makroostrożnościowej, tj. regulacji zasad działania systemu finansowego. W tym zakresie podejście paneuropejskie jest jak najbardziej konieczne z uwagi na charakter działania transgranicznego
grup finansowych w UE.
12
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Antycykliczny bufor kapitałowy jest zmienny w czasie: bufor jest zwiększany w fazie wzrostowej cyklu
finansowego i obniżany w fazie spowolnienia. Bufor ma za zadanie wyhamowywać skalę akcji kredytowej banków w okresie ekspansji w cyklu finansowym, jednocześnie zwiększając ich bazę kapitałową
i odporność na ewentualne straty w okresie spowolnienia. W przypadku nałożenia bufora do wysokości 2,5% aktywów ważonych ryzykiem automatycznie stosuje się tzw. zasadę wzajemności13; powyżej
2,5% wzajemne uznawanie nałożonego bufora przez władze innych krajów jest jednak dobrowolne.



Bufor ryzyka systemowego jest stały w czasie i umożliwia władzom krajowym zwiększenie wymogów
kapitałowych dla banków w podległej jurysdykcji, w przypadku stwierdzenia długoterminowego ryzyka dla stabilności finansowej, które mogłoby mieć poważne negatywne skutki dla systemu finansowego i gospodarki realnej. W przypadku bufora ryzyka systemowego nie obowiązuje automatycznie
zasada wzajemności, jednakże organy krajowe mogą zwrócić się do ESRB o wydanie odpowiedniego
zalecenia skierowanego do innych państw członkowskich. Dyrektywa ustala minimalny bufor na poziomie 1% aktywów ważonych ryzykiem. Nałożenie bufora ryzyka systemowego na poziomie powyżej 3% aktywów ważonych ryzykiem (a od 2015 r. powyżej 5%) wymaga zgody KE. Przy buforze na
poziomie między 3% a 5%, w przypadku negatywnej opinii Komisji, władze krajowe powinny się do
niej zastosować lub wyjaśnić powód odmowy (Brzozowski 2014).



Bufor zabezpieczający. Dyrektywa nakłada na banki w UE obowiązek utrzymywania dodatkowego bufora zabezpieczającego na poziomie 2,5% aktywów ważonych ryzykiem.

Rozporządzenie CRR przyznaje władzom krajowym możliwość wprowadzenia dodatkowych (bardziej
rygorystycznych) środków krajowych, m.in. dotyczących poziomu funduszy własnych, poziomu bufora
zabezpieczającego oraz wag ryzyka przypisywanych poszczególnym aktywom. Zgodnie z art. 458 rozporządzenia (w ramach tzw. klauzuli elastyczności) jest to możliwe, gdy władze krajowe stwierdzą
„…zmiany w natężeniu ryzyka makroostrożnościowego lub systemowego14 w systemie finansowym, które
może mieć poważne negatywne skutki dla systemu finansowego i gospodarki realnej w danym państwie
członkowskim…”. Wprowadzenie środków krajowych jest jednak obwarowane licznymi ograniczeniami:15


organy krajowe muszą uzasadnić, że inne dostępne narzędzia nie mogą adekwatnie zaradzić stwierdzonemu ryzyku;



wprowadzenie środków może zostać zakwestionowane i odrzucone przez Radę UE, na wniosek KE;16



inne państwa członkowskie UE nie są zobowiązane do stosowania zasady wzajemności, jednakże organy krajowe mogą zwrócić się do ESRB o wydanie odpowiedniego zalecenia skierowanego do innych państw.

Ponadto CRD IV i CRR wymieniają, jako narzędzie dodatkowe, wskaźnik dźwigni finansowej 17. Wprowadzenie zharmonizowanych regulacji dotyczących wskaźnika dźwigni w ramach UE jest przewidywane

Zasada wzajemności oznacza, że władze innych krajów są zobowiązane nałożyć taki sam bufor wobec instytucji finansowych
w ich jurysdykcji mających ekspozycje w kraju wprowadzającym bufor (dotyczy to w szczególności nałożenia takiego samego
bufora kapitałowego na oddziały banków w kraju, który wprowadza bufor). Zasada wzajemności ma na celu ograniczenie
możliwości arbitrażu regulacyjnego polegającego na obejściu bardziej restrykcyjnych regulacji krajowych poprzez przejęcie
akcji kredytowej przez (powiązane) podmioty zagraniczne niepodlegające krajowej jurysdykcji (szerzej w Brzozowski 2014).
14 Ryzyko systemowe jest definiowane w pakiecie CRDIV/CRR jako ryzyko zakłócenia w systemie finansowym, które może
wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki. Pakiet nie zawiera definicji ryzyka
makroostrożnościowego. W opinii ESRB (2014a) nie ma wyraźnej różnicy w zakresie tych wyrażeń.
15 Bardziej rygorystyczne środki krajowe mogą być wprowadzone początkowo na okres maksymalnie dwóch lat. Okres stosowania środków krajowych może być następnie przedłużany każdorazowo o rok, z zachowaniem tej samej procedury.
16 Ograniczenie to nie dotyczy zwiększenia wag ryzyka o 25% dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach lub ekspozycji wewnątrz sektora finansowego.
13
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dopiero na 2018 r. Do tego czasu państwa członkowskie mają możliwość stosowania wskaźnika w sposób,
jaki uznają za stosowny. Jak wskazuje NBP (2014), możliwość ustalania limitu wskaźnika dźwigni powinna
pozostać jednym z narzędzi polityki makroostrożnościowej na poziomie krajowym, a pole do arbitrażu
regulacyjnego powinno być ograniczone poprzez wprowadzenie zasady wzajemności, analogicznie jak
w odniesieniu do antycyklicznego bufora kapitałowego.
Poza zmianami dotyczącymi wymogów kapitałowych CRD IV i CRR wprowadzą także zasady zarządzania ryzykiem płynności. Niedopasowanie struktury terminowej aktywów i pasywów oraz opieranie się
na finansowaniu hurtowym były jedną z przyczyn skali obecnego kryzysu (Brunnermeier 2009). Wprowadzenie zharmonizowanych regulacji dotyczących krótkoterminowej płynności (Liquidity Coverage Ratio,
LCR) oraz stabilnej struktury finansowania aktywów (Net Stable Funding Ratio, NSFR) miałoby ograniczyć
ryzyko kryzysów w przyszłości. Podobnie jak ma to miejsce przypadku wskaźnika dźwigni finansowej,
nadal trwają konsultacje nad ostatecznym kształtem tych miar, a ich implementacja w ramach UE jest
przewidywana na 2018 r. W aktualnej propozycji akty unijne przewidują ustalenie minimalnego progu dla
obydwu miar, natomiast władze krajowe miałyby możliwość ustalania go na wyższym poziomie.
Wyniki analiz wpływu zwiększenia wymogów kapitałowych na gospodarkę pokazują, iż wzrost współczynnika adekwatności kapitałowej prowadzi do wzrostu oprocentowania kredytów i spadku efektywnego popytu na kredyt (MAG 2010). Oznacza to, że zwiększenie wymogów kapitałowych mogłoby potencjalnie być wykorzystane w celu ograniczenia spadku oprocentowania kredytów po wstąpieniu Polski do
strefy euro, zmniejszając tym samym ryzyko powstania bańki na rynku kredytowym. Według analiz MAG
(2010) podniesienie wymogów kapitałowych o 1 pkt. proc. (stopniowo w ciągu dwóch lat) prowadzi przeciętnie w analizowanych krajach do wzrostu marży kredytowej o 5-25 pkt. baz. (po upływie 18 kwartałów).
Podobne obliczenia dla Polski wskazują, że podniesienie wymogów kapitałowych o 2,5 pkt. proc. spowodowałby wzrost oprocentowania kredytów dla gospodarstw domowych o 41-56 pkt. baz. (w czwartym
roku symulacji; Wdowiński 2011). Wydaje się więc, że Polska należy do krajów, gdzie wpływ wymogów
kapitałowych na oprocentowanie kredytów dla sektora prywatnego jest relatywnie silny. Zatem, podniesienie stopy oprocentowania kredytów w Polsce o 100 pkt. baz. wymagałoby, teoretycznie, podniesienia
wymogów kapitałowych o 5-6 pkt. proc. Podniesienie wymogów kapitałowych w takim zakresie spowodowałoby, teoretycznie, spadek efektywnego popytu na kredyty konsumpcyjne o 6,5% i na kredyty mieszkaniowe o 19%.
W przypadku Polski efektywność narzędzi kapitałowych w ograniczaniu ryzyka narastania nierównowag makroekonomicznych może być ograniczona restrykcjami w pakiecie CRDIV/CRR oraz wysokim
poziomem adekwatności kapitałowej sektora bankowego. Od strony technicznej, podniesienie wymogów
kapitałowych, które całkowicie neutralizowałoby zbyt niski poziom stóp na rynku międzybankowym
w stosunku do potrzeb polskiej gospodarki (rozdział 1), prawdopodobnie musiałoby być na tyle znaczące,
że zostałoby zakwestionowane i odrzucone przez KE lub Radę UE. Ponadto efektywność wyższych wymogów byłaby obniżona brakiem wzajemności w ich zastosowaniu (brak zasady wzajemności). W przypadku
narzędzia w postaci obniżenia limitu wskaźnika dźwigni finansowej, możliwość jego stosowania jest uzależniona od dalszych ustaleń w UE. Od strony praktycznej, efektywność podniesienia wymogów kapitało-

Wskaźnik dźwigni finansowej jest liczony jako stosunek wszystkich aktywów banku (nieważonych ryzykiem), włączając w to
pozycje pozabilansowe, do funduszy własnych, czyli kapitału, banku.
17
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wych może być także ograniczona wysokim poziomem adekwatności kapitałowej sektora bankowego
w Polsce. Średni współczynnik adekwatności kapitałowej sektora bankowego w marcu 2014 r. wynosił
15,6% (NBP 2014), wobec wymogów na poziomie 8%18. Nie jest jasne czy w przypadku podwyższenia wymogów kapitałowych w Polsce banki utrzymałyby dotychczasowy dobrowolny narzut ponad minimum
regulacyjne czy po prostu go zmniejszyły – w tym drugim przypadku efektywność wymogów kapitałowych jako instrumentu makroostrożnościowego byłaby niska. Polski sektor bankowy charakteryzuje się
również niskim poziomem dźwigni finansowej: średni wskaźnik dźwigni finansowej w krajowych bankach
komercyjnych w marcu 2014 r. wyniósł 10,9. Jest to poziom około trzy razy niższy od proponowanego
w ramach Bazylei III (Bańbuła 2013).
W ograniczaniu ryzyka narastania bańki na rynku nieruchomości zastosowane mogą być limity dotyczące wskaźników loan-to-value i debt-to-income (ESRB 2014b). Oba wskaźniki są standardowymi miarami
ostrożnościowymi stosowanymi przez banki i nadzór mikroostrożnościowy, z tym, że wskaźnik debt-toincome ma szerokie zastosowania także dla innych kredytów niż hipoteczne. Ustanowienie limitów dla obu
wskaźników w ramach polityki makroostrożnościowej powinno zmniejszyć skalę ekspansji kredytowej
w fazie wzrostowej cyklu finansowego. O ich skuteczności świadczą badania empiryczne, pokazujące, że
zaostrzenie limitów dla wskaźników loan-to-value i debt-to-income może spowolnić tempo wzrostu kredytów
hipotecznych oraz zmniejszyć liczbę transakcji i tempo wzrostu cen na rynku nieruchomości (MFW 2013).
Ponieważ aktualnie nie planuje się harmonizacji wykorzystywania tych wskaźników w ramach UE, można
się spodziewać większej swobody władz krajowych w wykorzystaniu tego instrumentu. Jednakże, brak
obowiązkowej zasady wzajemności może obniżać ich skuteczność poprzez możliwość arbitrażu regulacyjnego. Za aktywnym wykorzystaniem tych narzędzi polityki makroostrożnościowej w Polsce przemawia
również to, że Polska ma pozytywne doświadczenia w stosowaniu części z nich (Rekomendacja S oraz Rekomendacja T).
Efektywność narzędzi polityki makroostrożnościowej po przystąpieniu Polski do strefy euro może być
ograniczona poprzez nadmierną harmonizację regulacji. Przykładem są tutaj ograniczenia, jakimi obwarowana jest możliwość stosowania krajowych, surowszych wymogów ostrożnościowych w ramach pakietu
CRDIV/CRR. W opinii ESRB (2014a), ograniczenia te mogą utrudniać władzom krajowym skuteczne wykorzystywanie tych narzędzi. ESRB proponuje zatem zwiększenie elastyczności w stosowaniu wybranych
narzędzi, np. umożliwienie władzom krajowym nakładanie więcej niż jednego poziomu bufora ryzyka
systemowego w celu ograniczania różnych czynników ryzyka. ESRB zaleca również wzmocnienie przepisów dotyczących stosowania zasady wzajemności, co wydaje się bardziej odpowiednie z punktu widzenia
efektywności stosowania narzędzi polityki makroostrożnościowej niż dążenie do nadmiernej harmonizacji
wymogów w celu uniknięcia zakłóceń rynkowych i arbitrażu regulacyjnego.
Powstanie unii bankowej może ograniczać możliwość prowadzenia polityki makroostrożnościowej na
poziomie krajowym. Wprowadzenie jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) oznacza przekazanie
znacznej części uprawnień mikroostrożnościowych względem banków w strefie euro do EBC. Oznacza to,
że po przyjęciu euro sektor bankowy w Polsce będzie podlegał, bezpośrednio lub pośrednio, nadzorowi
EBC. Może to utrudniać wprowadzanie bardziej rygorystycznych środków polityki makroostrożnościowej
Warto zauważyć, że utrzymywanie przez sektor bankowy w Polsce relatywnie wysokiego współczynnika adekwatności
kapitałowej może częściowo tłumaczyć obecnie relatywnie wysoką marżę kredytową (np. przy oprocentowaniu kredytów
mieszkaniowych) w porównaniu z krajami w strefie euro.
18
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w celu ograniczania ryzyka dywergencji cykli finansowych. Rozporządzenie ustanawiające SSM ponadto
przewiduje nadanie EBC pewnych uprawnień w zakresie polityki makroostrożnościowej. W szczególności
EBC ma możliwość zaostrzenia polityki makroostrożnościowej w krajach członkowskich, z zastrzeżeniem
ścisłej koordynacji z władzami krajowymi. Otwartą kwestią pozostaje jednak doprecyzowanie mechanizmu
należytego uwzględniania wzajemnych opinii w stosowaniu narzędzi makroostrożnościowych (szerzej
w części I raportu).
Podsumowując:


Polityka makroostrożnościowa wydaje się bardziej efektywna jako mechanizm prewencyjny, ograniczający ryzyko narastania nierównowag finansowych, niż jako mechanizm dostosowawczy, ograniczający negatywne efekty asymetrycznych szoków. Tym samym nie należy oczekiwać, że polityka
makroostrożnościowa jest w stanie zastąpić brak autonomicznej polityki pieniężnej po przyjęciu euro.



Ze względu na krajowy charakter czynników wpływających na cykl finansowy, polityka makroostrożnościowa powinna być wdrażana na poziomie krajowym.



Potencjalnie najbardziej efektywnymi narzędziami makroostrożnościowymi po przystąpieniu Polski
do strefy euro mogą być limity dotyczące wskaźników loan-to-value i debt-to-income.



Postępująca integracja instytucjonalna, koncentracja uprawnień (np. w ramach EBC) oraz nadmierne
dążenie do harmonizacji mogą jednak prowadzić do ograniczenia efektywności polityki makroostrożnościowej.

4.2. Mechanizmy dostosowawcze
Wobec braku możliwości wykorzystania przez władze krajów tworzących unię walutową takich instrumentów polityki gospodarczej jak nominalny kurs walutowy czy nominalne stopy procentowe, występuje ryzyko, że po wejściu do strefy euro nastąpi wzrost amplitudy wahań aktywności gospodarczej.
W analizach dostosowań makroekonomicznych w unii walutowej wyróżnia się następujące rynkowe kanały dostosowań: kanał realnych stóp procentowych oraz kanał realnego kursu walutowego (konkurencyjności). Asymetryczny szok popytowy, powodujący wzrost inflacji w tylko jednym z regionów, prowadzi do
dwóch przeciwstawnych efektów:


destabilizującego gospodarkę poprzez spadek realnych stóp procentowych, który oddziałuje
w kierunku dalszego wzrostu inflacji (kanał realnej stopy procentowej),



stabilizującego gospodarkę poprzez stopniową aprecjację realnego kursu walutowego, prowadzącą do
pogorszenia się konkurencyjności zewnętrznej i obniżenia dynamiki eksportu oraz w dalszej kolejności popytu krajowego i cen (kanał realnego kursu walutowego).

Ze względu na dominującą rolę kanału realnych stóp procentowych, zwłaszcza w początkowych okresach
od wystąpienia szoku, istnieje ryzyko, że przystąpienie do strefy euro zwiększy wahania cykliczne
w polskiej gospodarce.
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Wykres 20. Reakcja polskiej gospodarki na asymetryczny szok popytowy
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Źródło: obliczenia własne.

Potwierdzają to wyniki symulacji przeprowadzone z wykorzystaniem modelu gospodarki polskiej NECMOD19. Wskazują one, że w warunkach prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej reakcja gospodarki na szok popytowy jest mniejsza niż w warunkach wstąpienia do strefy euro. W symulacji zbadano
wpływ nieoczekiwanego zaburzenia popytu krajowego w dwóch wariantach: Polska znajduje się „w” oraz
19

Szczegółowy opis modelu NECMOD jest dostępny w opracowaniu Budnik et al. (2009).
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„poza” strefą euro. Przyjęto upraszczające założenie, że relatywna wielkość gospodarki polskiej jest na tyle
niewielka, że szok nie wpływa na pozostałe kraje strefy euro, nie ma zatem reakcji wspólnej stopy procentowej na zaburzenie występujące wyłącznie w Polsce. Ponadto założono, że alternatywne mechanizmy
dostosowań (np. dyskrecjonalna polityka fiskalna) są jednakowe w obydwu scenariuszach. Wyniki symulacji, które przedstawia wykres 20, wskazują, że w warunkach prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej
poziom PKB zbiega stopniowo do ścieżki ze scenariusza bazowego, a roczna inflacja CPI wzrasta maksymalnie o 0,14 pkt. proc., powracając do poziomu sprzed zaburzenia już po 6 kwartałach. W wariancie przystąpienia do strefy euro skala wpływu szoku na inflację jest większa (wzrost o 0,26 pkt. proc.). Wolniejsze
jest również tempo wygasania tego zaburzenia. Różnica wynika w głównej mierze z absorbcji szoku przez
reakcję polityki pieniężnej oraz kursu walutowego – przy niezależnej polityce pieniężnej bank centralny
podnosi stopę procentową o 0,25 pkt. baz., a kurs walutowy umacnia się o 1,4%.
Ze względu na niski stopień centralizacji polityki gospodarczej w strefie euro (w porównaniu z innymi
uniami walutowymi) znaczenia nabierają alternatywne mechanizmy dostosowawcze. Decydując
o pozostawieniu kompetencji w zakresie polityki fiskalnej i gospodarczej na poziomie krajowym, twórcy
strefy euro zakładali, że rynkowe mechanizmy dostosowawcze w połączeniu antycykliczną polityką fiskalną na poziomie krajowym, pozwolą na efektywną stabilizację cyklu koniunkturalnego w krajach członkowskich. Implicite zakładano także, że stabilizujący kanał realnego kursu walutowego w średnim i długim
okresie będzie dominował nad destabilizującym kanałem realnej stopy procentowej, zapewniając skuteczną
stabilizację cyklu koniunkturalnego w warunkach braku autonomicznej polityki pieniężnej i dostosowań
nominalnego kursu walutowego. W tym punkcie omówione zostaną alternatywne (względem stóp procentowych i kursu walutowego) mechanizmy dostosowań, a mianowicie instrumenty polityki fiskalnej oraz
mechanizmy rynkowe, związane z funkcjonowaniem rynku pracy oraz rynku produktów.

4.2.1. Polityka fiskalna
W kraju należącym do unii walutowej polityka fiskalna ma szczególne znaczenie jako główny instrument polityki stabilizacyjnej. Antycykliczna polityka fiskalna może działać dwoma kanałami. Pierwszym
z nich są samoistne zmiany salda finansów publicznych w reakcji na wahania cykliczne, czyli tzw. automatyczne stabilizatory koniunktury. Ich działanie wynika z zależności wpływów podatkowych oraz niektórych kategorii wydatków publicznych (np. na zasiłki dla bezrobotnych) od bieżącej koniunktury gospodarczej. Drugim kanałem jest dyskrecjonalna polityka fiskalna, czyli zamierzone działania rządu zmierzające
do zwiększania deficytu i stymulowania gospodarki w fazie spowolnienia oraz zacieśniania polityki
w fazie ożywienia. Użycie tego drugiego narzędzia potencjalnie pozwala na zwiększenie siły antycyklicznego oddziaływania polityki gospodarczej. Ma ono jednak słabości związane z niedoskonałością ocen bieżącej pozycji cyklicznej gospodarki oraz opóźnieniami we wprowadzaniu działań fiskalnych, wynikającymi
m.in. z długości procesu legislacyjnego. W związku z tym, przyjmuje się, że dla wygładzania typowych
wahań cyklicznych lepiej jest zdać się na działanie automatycznych stabilizatorów, zaś z polityki dyskrecjonalnej korzystać jedynie w przypadku wyjątkowo dużych szoków. Aby jednak automatyczne stabilizatory mogły spełniać swoją rolę, polityka dyskrecjonalna nie powinna oddziaływać w przeciwną niż one
stronę, tj. nie powinna być procykliczna.
W praktyce polityka fiskalna często działa asymetrycznie na przestrzeni cyklu gospodarczego, co stanowi przeszkodę dla jej efektywnego wykorzystania jako instrumentu stabilizowania gospodarki.
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W sytuacji spowolnienia gospodarczego, władze fiskalne chętnie pozwalają na wzrost deficytu finansów
publicznych wynikający z działania automatycznych stabilizatorów lub wręcz same zwiększają deficyt.
Natomiast w warunkach ożywienia, pojawia się presja by rosnących dochodów podatkowych nie przeznaczać na zmniejszenie deficytu, ale przekazać je obywatelom w formie niższych podatków lub większych
wydatków. Dodatkowo sprzyja temu częste w okresach boomu przeszacowanie perspektyw wzrostu gospodarczego, dające wrażenie, że poluzowanie polityki fiskalnej nie doprowadzi do nadmiernego wzrostu
relacji długu publicznego do PKB. Brak dyscypliny finansów publicznych w okresie sprzyjającej koniunktury powoduje, że po nadejściu spowolnienia, stymulowanie gospodarki poprzez zwiększanie deficytu
staje się zbyt ryzykowne z punktu widzenia jego finansowania. Co więcej, w sytuacji szybko narastającego
długu publicznego, presja rynków finansowych może wymusić konieczność natychmiastowego przeprowadzenia cięć fiskalnych w celu odzyskania wiarygodności. Efektem jest procykliczna polityka fiskalna
oddziałująca destabilizująco na gospodarkę. Dla uniknięcia takiej polityki, konieczne jest utrzymywanie
długu publicznego i deficytu strukturalnego finansów publicznych na odpowiednio niskim poziomie, tak
aby możliwe było bezpieczne zwiększenie nominalnego deficytu w czasie spowolnienia gospodarczego.
Skuteczne wykorzystanie polityki fiskalnej jako instrumentu stabilizacyjnego mogą wspierać odpowiednie procedury fiskalne. Pozwalają one na zarządzanie finansami publicznymi w sposób uwzględniający uwarunkowania średnio- i długookresowe, a nie w sposób podporządkowany doraźnej presji politycznej, która często prowadzi do procykliczności (Alesina et al. 2008). Kluczowym elementem takich procedur fiskalnych jest centralizacja procesu budżetowego, zmierzająca do uwzględnienia w podejmowanych
decyzjach pełnego zakresu ich korzyści i kosztów oraz świadomego wyboru priorytetów wydatkowych
(Harden i von Hagen, 1995). Jak wskazują Hallerberg et al. (2007), postulat centralizacji może być realizowany na dwa sposoby – poprzez model delegacyjny lub kontraktowy. W modelu delegacyjnym, który
zwykle stosowany jest przez rządy jednopartyjne, koordynacja decyzji w ramach procesu budżetowego jest
powierzona jednemu podmiotowi, zwykle ministrowi finansów, który pełni w tym procesie szczególną
rolę. W modelu kontraktowym, typowym dla koalicji wielopartyjnych, centralizacja następuje poprzez
przyjęcie wiążących limitów wydatkowych na początku procesu budżetowego, a następnie alokowanie ich
zgodnie z przyjętymi priorytetami. Pożądane jest aby limity te miały charakter wieloletni, dla zachowania
odpowiedniej perspektywy decyzji budżetowych. Skutecznej centralizacji procesu budżetowego sprzyja
przejrzystość finansów publicznych, dzięki której władze fiskalne i obywatele mają pełny obraz podejmowanych decyzji.
Na możliwości stosowania antycyklicznej polityki fiskalnej wpływ mają także reguły fiskalne, przy
czym wpływ ten może być zarówno pozytywny, jak i negatywny, w zależności od kształtu przyjętej
reguły. Stosowanie reguł fiskalnych stało się w ostatnich latach powszechne – według danych MFW
wprowadziło je już 81 krajów. O ile celem wszystkich reguł jest dyscyplinowanie finansów publicznych,
o tyle ich wpływ na możliwość prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej jest niejednoznaczny i zależy
od kształtu przyjętego rozwiązania. Wśród reguł dyscyplinujących finanse publiczne w fazie ożywienia
gospodarczego i tym samym ograniczających procykliczność polityki fiskalnej, należy wymienić przede
wszystkim reguły wydatkowe oraz salda strukturalnego. Z kolei reguły ograniczające nominalny poziom
deficytu i długu lub ich relację do PKB nie dają tego efektu. Przy sprzyjającej koniunkturze i wysokiej dynamice dochodów podatkowych, reguły te jest łatwo przestrzegać bez podejmowania działań dyscyplinujących, natomiast wraz z nadejściem spowolnienia gospodarczego, spełnienie reguł może wymagać podjęcia procyklicznych dostosowań.

158

Narodowy Bank Polski

Mechanizmy prewencji oraz dostosowań do wstrząsów

Polityka fiskalna prowadzona w Polsce w ostatnich latach niejednokrotnie miała charakter procykliczny. W okresach spowolnienia gospodarczego lub bezpośrednio po nich konieczne było podejmowanie
działań na rzecz ograniczenia deficytu – tak się stało np. w roku 2002 i latach 2011-2013. Dostosowania te
utrudniały wychodzenie gospodarki z fazy spowolnienia. Z kolei w okresie silnego ożywienia lat 20062008, parlament zadecydował o znaczącym poluzowaniu polityki fiskalnej poprzez obniżenie obciążeń
podatkowych, nie zrekompensowane ograniczeniem wydatków (wykres 21).
Wykres 21. Cykliczność polityki fiskalnej w Polsce w latach 2000-2013
luka popytowa (% potencjalnego PKB)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników projekcji inflacji i PKB z lipca 2014 r.

Kształt procedur budżetowych w Polsce nie wydaje się optymalny z punktu widzenia prowadzenia
antycyklicznej polityki fiskalnej. Hallerberg i von Hagen (2006) stwierdzili, że w porównaniu z innymi
krajami europejskimi, proces budżetowy w Polsce jest w małym stopniu scentralizowany. Nie jest bowiem
spełniony ani postulat wzmocnienia roli ministra finansów, zalecany dla krajów o delegacyjnym modelu
centralizacji, ani też nie są ustalane limity wydatkowe, typowe dla krajów o kontraktowym modelu centralizacji. Autorzy nisko ocenili również przejrzystość finansów publicznych. W Polsce nie obowiązują także
wiążące wieloletnie ramy wydatkowe. Od 2010 r. opracowywany jest wprawdzie Wieloletni Plan Finansowy Państwa, ale zawarte w nim limity wydatków nie mają charakteru wiążącego (OECD 2011).
Do procyklicznej polityki fiskalnej prowadzonej w Polsce prawdopodobnie przyczyniały się obowiązujące reguły fiskalne. Od 1998 r. obowiązuje limit długu publicznego na poziomie 60% PKB zapisany
w Konstytucji RP, od 1999 r. uzupełniony o tzw. progi ostrożnościowe długu, wynoszące 50% i 55% PKB,
zapisane w ustawie o finansach publicznych. W przypadku przekroczenia tych progów, przepisy ustawy
wymuszają podjęcie działań dostosowawczych. Dotychczasowe doświadczenia ze stosowania tych rozwiązań systemowych potwierdzają wspomniane powyżej ryzyko procyklicznego oddziaływania reguł ograniczających dług publiczny. Jak dotąd dwukrotnie nastąpiło przekroczenie przez dług publiczny relacji 50%
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PKB i groźba przekroczenia progu 55% PKB – w 2003 r.20 i 2010 r. W obu przypadkach gospodarka znajdowała się w fazie spowolnienia (luka popytowa była w tych latach ujemna) i w obu działanie reguły stanowiło impuls do podjęcia działań dostosowawczych, które oddziaływały procyklicznie. Natomiast w czasie
przedkryzysowego boomu lat 2006-2008 relacja zadłużenia do PKB spadała, przez co podejmowane wówczas decyzje zwiększające deficyt strukturalny finansów publicznych nie wydawały się zagrażać spełnieniu
reguły długu. Oprócz reguł krajowych, od 2004 r. polityka fiskalna w Polsce podlega regułom europejskim,
zapisanym w Pakcie Stabilności i Wzrostu (PSW). Jak wskazano w pierwszej części raportu, w okresie poprzedzającym kryzys zadłużeniowy strefy euro, system reguł zapisanych w PSW również działał procyklicznie, nie skłaniając państw członkowskich do dyscypliny finansowej w okresie sprzyjającej koniunktury.
Wykres 22. Państwowy dług publiczny21 (lewy panel) oraz saldo strukturalne fin. publicznych (prawy panel),
% PKB
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Źródło: Ministerstwo Finansów (lewy panel) oraz obliczenia własne na podstawie wyników projekcji inflacji i PKB z lipca
2014 r. (prawy panel).

Pomimo obowiązywania krajowych i europejskich reguł fiskalnych, dług publiczny i deficyt strukturalny przez ostatnie lata utrzymywały się na zbyt wysokim poziomie, by zapewnić przestrzeń dla działania antycyklicznej polityki fiskalnej. Wyznacznikiem dla pożądanej wielkości salda strukturalnego jest
przyjęty przez Polskę średniookresowy cel budżetowy (MTO) wynoszący -1% PKB. Tymczasem w okresie
2000-2013 deficyt strukturalny regularnie przekraczał 3% PKB (wykres 22, prawy panel). Z kolei dla długu
publicznego kluczowe znaczenie ma konstytucyjny próg 60% PKB. Ponieważ wielkość ta stanowi absolutny limit, który nie może zostać przekroczony nawet w czasie recesji, poziom długu, który powinien być
utrzymywany w „normalnych czasach” musi być odpowiednio niższy. Jak wynika z analizy kształtowania
długu publicznego w krajach strefy euro po wybuchu światowego kryzysu gospodarczego, mediana przyrostu relacji długu do PKB w tych krajach wyniosła około 20 pkt. proc. Może to sugerować, że bezpieczny
cel dla relacji długu publicznego do PKB w Polsce to około 40%. W latach 2000-2013 wielkość państwowego
Dane o przekroczeniu przez państwowy dług publiczny relacji 50% PKB zostały opublikowane w 2004 r. Od tego czasu miały
miejsce rewizje PKB, w efekcie których, według aktualnie dostępnych danych, od początku funkcjonowania progów ostrożnościowych długu publicznego aż do 2010 r., dług utrzymywał się poniżej 50% PKB.
21 Dane ogłaszane przez Ministerstwo Finansów w maju następnego roku, bez uwzględnienia późniejszych rewizji PKB –
przyjmując, że rewizje te były nieprzewidziane, takie dane są bardziej miarodajne z punktu widzenia ich wpływu na bieżące
decyzje podejmowane przez władze fiskalne.
20
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długu publicznego ogłaszana rokrocznie przez Ministerstwo Finansów zawsze przekraczała ten poziom
(wykres 22, lewy panel).
Uchwalona w 2013 r. stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) powinna istotnie ułatwić prowadzenie bardziej antycyklicznej polityki fiskalnej w przyszłości. Reguła ta, która po raz pierwszy zostanie zastosowana przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2015, ogranicza tempo wzrostu wydatków
publicznych do średniookresowego tempa wzrostu PKB, dodatkowo korygowanego w dół w sytuacji, gdy
relacja państwowego długu publicznego do PKB przekracza 43%, lub relacja deficytu sektora instytucji
rządowych i samorządowych do PKB przekracza 3%22. Tak skonstruowana reguła powinna dyscyplinować
finanse publiczne na przestrzeni cyklu gospodarczego. Ponadto SRW, nakierowana na utrzymywanie relacji długu do PKB na poziomie zbliżonym do 40% PKB, powinna stanowić skuteczne zabezpieczenie przed
przekroczeniem limitu konstytucyjnego. Oceniając pozytywnie przyjęty mechanizm działania SRW, należy
dodać, że w chwili obecnej jest zbyt wcześnie by stwierdzić, czy przyjęcie tej reguły wystarczy do dokonania zasadniczej zmiany w polskich finansach publicznych i trwałego obniżenia poziomu deficytu strukturalnego i długu publicznego do poziomów pozwalających na prowadzenie antycyklicznej polityki fiskalnej.
Również zmiany Paktu Stabilności i Wzrostu przyjęte po wybuchu kryzysu powinny sprzyjać prowadzeniu antycyklicznej polityki fiskalnej. Jak wskazano w pierwszej części raportu, przepisy tzw. Sześciopaku zmierzają m.in. do bardziej rygorystycznego egzekwowania części prewencyjnej PSW, w tym lepszego dyscyplinowania polityki fiskalnej w fazie ożywienia. Dodatkowym wzmocnieniem tych przepisów ma
być, obowiązkowe dla krajów strefy euro, przeniesienie ich do ustawodawstwa krajowego, zgodnie
z wymogami Paktu Fiskalnego.
Podsumowując, stworzenie możliwości wykorzystania polityki fiskalnej do wygładzania cyklu koniunkturalnego po wstąpieniu do strefy euro wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po
pierwsze, aby możliwe było użycie ekspansji fiskalnej do wspierania gospodarki, musi na to pozwalać
stan finansów publicznych. Po drugie, dyskrecjonalna polityka budżetowa musi opierać się pokusie
działania procyklicznego, w szczególności w okresach sprzyjającej koniunktury. Praktyka ostatnich lat
pokazuje, że w Polsce obydwa te warunki zwykle nie były spełnione. Nie sprzyjały temu obowiązujące
krajowe procedury i reguły fiskalne, celów tych nie wspierał także w dostatecznym stopniu europejski Pakt
Stabilności i Wzrostu. W ciągu ostatnich 3 lat europejskie, a w jeszcze większym stopniu krajowe reguły
fiskalne zostały gruntownie zmienione. Przyjęte reformy w zamierzeniu wzmacniają dyscyplinę finansów
publicznych i utrudniają prowadzenie polityki procyklicznej. Jednak biorąc pod uwagę, że zreformowane
reguły nie zostały jeszcze poddane próbie, procedury budżetowe wciąż odbiegają od najlepszych praktyk,
zaś poziom deficytu strukturalnego i długu publicznego nadal wyraźnie przekracza wartości pożądane, jest
zbyt wcześnie by stwierdzić, że dzięki wspomnianym zmianom Polska będzie w stanie skutecznie prowadzić antycykliczną politykę fiskalną.

Ponadto możliwe są korekty tempa wzrostu wydatków w dół lub w górę w zależności od stanu tzw. rachunku kontrolnego,
na którym rejestrowane są odnotowane w przeszłości odchylenia salda sektora instytucji rządowych i samorządowych od
poziomu celu średniookresowego, tj. -1% PKB.
22
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4.2.2. Mechanizmy rynkowe
Rynkowe mechanizmy dostosowań, które są określane przez funkcjonowanie rynku produktów i pracy,
stanowią obok polityki fiskalnej drugi najważniejszy czynnik determinujący, jak szybko gospodarka
kraju będącego częścią unii walutowej powraca do równowagi po wystąpieniu zaburzeń makroekonomicznych. Transmisja szoku prowadzącego do wzrostu popytu i inflacji w jednym z regionów unii walutowej, dokonuje się poprzez destabilizujący kanał realnych stóp procentowych oraz stabilizujący kanał
realnego kursu walutowego. Tak jak działanie pierwszego z kanałów może być neutralizowane przez antycykliczną politykę fiskalną (patrz poprzedni podpunkt), tak kanał kursu realnego może być wzmacniany
przez efektywnie działające rynki pracy i produktów, określające rynkowe mechanizmy dostosowawcze.
W szczególności w unii walutowej pożądane są instytucje umożliwiające szybką realokację zasobów między oraz wewnątrz sektorów, jak również zwiększające zdolność firm do reagowania na zmieniające się
warunki popytowo-cenowe.
Wykres 23. Kanały dostosowań przedsiębiorstw do zaburzeń

I. Dostosowania cenowe
• zmiany marż i zysków
• zmiany płac

II. Dostosowania intensywne
• zmiana liczby przepracowanych godzin na pracownika
• zmiana stopnia wykorzystania kapitału

III. Dostosowania ekstensywne
• zakup/sprzedaż aktywów, w tym nowe inwestycje
• zatrudnienie/zwolnienie pracowników
• otworzenie/zamknięcie firmy
Źródło: opracowanie własne.

Rynkowe mechanizmy dostosowań można podzielić na cenowe, intensywne oraz ekstensywne. Reakcja
firm na zmieniające się warunki popytowo-cenowe może dokonywać się trzema kanałami, których efektywność zależy od kształtu instytucji określających funkcjonowanie rynków pracy i produktów (wykres
23). W celu ilustracji, rozpatrzmy sytuację spadku popytu na wyroby danej firmy. Możliwe reakcje są następujące:
i.

obniżenie cen produktu (poprzez spadek płac lub zysków) do czasu, gdy popyt powróci do pierwotnego poziomu, oraz pozostawienie produkcji na niezmienionym poziomie (dostosowania cenowe),

ii.

dostosowanie wielkości produkcji do nowego, niższego poziomu popytu poprzez zmniejszenie
czasu pracy oraz intensywności wykorzystania maszyn (dostosowania intensywne),

iii.

obniżenie wielkości produkcji do nowego poziomu popytu poprzez zwolnienie pracowników oraz
sprzedaż majątku trwałego przedsiębiorstwa (dostosowania ekstensywne),

iv.
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Efektywność kanału intensywnego jest ważna w przypadku zaburzeń tymczasowych, zaś kanału ekstensywnego w sytuacji zaburzeń trwałych. Reakcje przedsiębiorstw na zaburzenia zależą od tego, jaka jest
ocena trwałości tych zaburzeń.


W przypadku tymczasowego spadku popytu, biorąc pod uwagę koszty stałe procesu zatrudniania
i zwalniania pracowników, pożądaną reakcją przedsiębiorstw jest przejściowe zmniejszenie intensywności wykorzystania czynników produkcji. Brenke et al. (2011) wskazują, że duże możliwości zmiany
liczby godzin pracy w trakcie ostatniego kryzysu istotnie ograniczyły wzrost stopy bezrobocia
w Niemczech, a także sprawiły, że przedsiębiorstwa były przygotowane na szybki wzrost produkcji
w momencie wzrostu popytu.



W przypadku trwałego spadku popytu wskazane jest ograniczenie działalności (poprzez zwolnienia pracowników oraz sprzedaż aktywów lub nie dokonywanie nowych inwestycji) lub jej zamknięcie. Zaburzenia wymagające realokacji środków produkcji między sektorami, takie jak pęknięcie bańki na rynku nieruchomości, wymagają zatem wysokiej efektywności procesu zwalniania i zatrudniania pracowników oraz sprawnie działającego prawa upadłościowego oraz regulacji sprzyjających powstawaniu nowych firm.

Skuteczność rynkowych mechanizmów dostosowań po przystąpieniu do strefy euro zależeć będzie od
efektywności kanałów cenowego, intensywnego oraz ekstensywnego. Dlatego przed przystąpieniem
Polski do strefy należy zadbać, aby wachlarz możliwości reakcji przedsiębiorstw na zaburzenia makroekonomiczne był jak najszerszy. Efektywność kanału cenowego, związana z giętkością cen i płac, jest ważna
w przypadku szoków zagregowanych wymagających dostosowań kursu realnego (w unii walutowej zmiany kursu realnego względem partnerów obszaru walutowego mogą się dokonywać jedynie poprzez zmiany relatywnych cen i płac). Przykładem tego typu szoku może pogorszenie warunków wymiany międzynarodowej (terms-of-trade). Efektywne funkcjonowanie kanału intensywnego odgrywa dużą rolę
w absorpcji tymczasowych wahań popytu. Przykładem tego typu szoku może być krótkotrwały spadek
w handlu światowym. Efektywność kanału ekstensywnego jest natomiast kluczowa w przypadku szoków
wymagających realokacji środków produkcji. Przykładem tego typu szoku może być pęknięcie bańki na
rynku nieruchomości.
Charakterystyki polskiego rynku pracy wskazują na wysoką efektywność kanału cenowego oraz ekstensywnego. Analizy przedstawione w rozdziale 3 wskazują na:


wysoką elastyczność płac,



duże możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie ustalania poziomu zatrudnienia, m.in. ze
względu na możliwość wykorzystania umów cywilnoprawnych oraz na czas określony,



niską efektywność procesu dopasowań (matching), związaną z niskimi nakładami na aktywne polityki
rynku pracy,



niski udział pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

Powyższe charakterystyki wskazują, że rynkowe mechanizmy dostosowawcze dokonujące się poprzez
zmiany na rynku pracy w większości przypadków powinny działać efektywnie. Obawy może budzić jedynie to, czy niska efektywność procesu dopasowań w połączeniu z niskimi kosztami zwolnień pracowników
nie będzie prowadziła do nadmiernego i długotrwałego wzrostu bezrobocia w okresach wymagających
dostosowań w postaci trwałej realokacji zasobów między sektorami. Ponadto niski udział pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin może oznaczać, że efektywność kanału intensywnego jest
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ograniczona23. W kontekście rozważań przedstawionych w rozdziale 3 warto zaznaczyć, że ze względu na
sztywności rynku pracy w krajach strefy euro, wysoka elastyczność rynku pracy w Polsce, pomimo iż prowadzi do wzmocnienia rynkowych mechanizmów dostosowań, może powodować wzrost amplitudy wahań aktywności gospodarczej ze względu na asymetrię transmisji wspólnych szoków makroekonomicznych.
Elastyczność polskiego rynku pracy opiera się na wysokim udziale pracowników zatrudnionych na czas
określony oraz niskiej aktywności państwa. Elastyczność polskiego rynku pracy jest determinowana m.in.
przez dwa czynniki: niską aktywność państwa, objawiającą się w relatywnie niewielkich wydatkach na
pasywne i aktywne polityki rynku pracy, oraz swobodą przedsiębiorstw w zakresie ustalania płac oraz
poziomu zatrudnienia, zwłaszcza w ramach umów cywilnoprawnych oraz na czas określony. Oznacza to,
że koszty dostosowań do zmian popytu na pracę są w dominującym stopniu ponoszone przez pracowników, a w szczególności przez pracowników zatrudnionych na umowy czasowe, zaś w mniejszym stopniu
przez przedsiębiorstwa oraz budżet państwa. Alternatywnym rozwiązaniem, zapewniającym wysoką elastyczność rynku pracy, jest system flexsecrity. W systemie tym przedsiębiorstwa zachowują duże możliwości dostosowywania się do warunków popytowych, zaś państwo w dużej mierze ponosi ciężar dostosowań
gospodarki do zmian popytu na pracę. Porównanie doświadczeń Hiszpanii i Irlandii, tj. dwóch gospodarek, które doświadczyły załamania popytu na rynku nieruchomości w trakcie ostatniego kryzysu, skuteczność systemu flexsecurity okazała się większa niż systemu opartego o dualizm rynku pracy.24
W przypadku rynku produktów, istnieje szereg czynników ograniczających efektywność kanału cenowego oraz ekstensywnego. Można postawić hipotezę, że funkcjonowanie rynku produktów będzie stanowić czynnik ograniczający efektywność rynkowych mechanizmów dostosowań. W dalszej części podpunktu omówione zostaną czynniki wskazujące na prawdziwość tej hipotezy, takie jak poziom i zmienność
marż, miary efektywności alokacji czynników produkcji wewnątrz sektorów, czy wybrane elementy związane z dynamiką powstawania oraz likwidowania działalności gospodarczej.
Na poziomie sektorów marże w Polsce są wysokie, a ich zmienność niska w porównaniu z głównymi
gospodarkami strefy euro. Dane przedstawione na lewym panelu wykresu 24 sugerują, że dla większości
sektorów marże w Polsce kształtują się na poziomie przekraczającym średnią wartość dla głównych gospodarek strefy euro25. Wskazują na to także badania wykorzystujące dane dla przedsiębiorstw. Według Bottiniego i Molnára (2010) marże przedsiębiorstw budowlanych i usługowych w Polsce należą do najwyższych
w krajach OECD, zaś na ich istotny poziom w przetwórstwie przemysłowym wskazują analizy Gradzewicza i Hagemejera (2007). Warto przy tym podkreślić, że wysokie marże w sektorach dóbr pośrednich prowadzą do podwyższonego poziomu kosztów wytwarzania dóbr finalnych, a tym samym do obniżenia
międzynarodowej konkurencyjności kosztowo-cenowej (szerzej w Allegra et al. 2004 oraz Forlani 2010).
Tym samym po wejściu do strefy euro może to zwiększać ryzyko narastania nierównowag, zwłaszcza
w przypadku niskiej konkurencyjności strukturalnej (szerzej w rozdziale 2). Z kolei niska zmienność marż
(wykres 24, prawy panel) ogranicza efektywność rynkowych mechanizmów dostosowawczych dokonująTak jak wspomniano w rozdziale 3, kanał intensywności jest prawdopodobnie efektywny w przypadku osób zatrudnionych
na umowy cywilnoprawne.
24 Warto jednak zaznaczyć, że dostosowania płacowe odegrały zdecydowanie większą rolę w Irlandii niż w Hiszpanii.
25 Zaznaczyć należy przy tym, że porównanie wartości marż między głównymi krajami strefy euro i Polską jest utrudnione,
m.in. ze względu na relatywnie wysoki udział firm jednoosobowych w naszym kraju.
23
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cych się kanałem cenowym. Warto zauważyć, że relatywna sztywność marż jest szczególnie zauważalna
w budownictwie. Może to stanowić wyzwanie w przypadku powstania bańki na rynku nieruchomości,
gdyż zwiększa ryzyko, że potencjalne dostosowania dokonają się poprzez spadek produkcji i zatrudnienia
w tym sektorze, zaś w mniejszym stopniu przez dostosowania marż firm budowlanych.
Wykres 24. Średni poziom i zmienność marż w Polsce i krajach EA4 (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania)
w latach 2000-2012 (średnia EA4=1)
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Uwagi: Poziom marż obliczono na podstawie wzoru: marża = (wartość dodana – wynagrodzenia)/produkcja
Legenda: C- Przetwórstwo przemysłowe; D- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze
do układów klimatyzacyjnych; E- Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją; F- Budownictwo; G- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; H- Transport i gospodarka magazynowa; I- Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J- Informacja
i komunikacja; K- Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M- Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N- Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Relatywnie wysoki poziom i niska zmienność marż mogą być związane z nadmierną regulacją, wzmacniającą stopnień monopolizacji. Wysokie marże oraz ich niska zmienność są często objawem wysokiego
stopnia monopolizacji, m.in. związanego z występowaniem barier dla konkurencji. W tym zakresie warto
wspomnieć o dwóch statystykach. Po pierwsze, Polska charakteryzuje się relatywnie wysoką liczba zawodów regulowanych (wykres 25, prawy panel). W tym zakresie, jednakże, można spodziewać się
w najbliższym czasie sporych zmian, prowadzących do zwiększenia konkurencji w sektorze usług profesjonalnych, ze względu na reformę przygotowywaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nazwą „Deregulacja dostępu do zawodów”26. Po drugie, na nadmierny poziom regulacji gospodarki wskazują liczne
wskaźniki opisujące funkcjonowanie rynków produktów, m.in. wskaźnik PMR opracowywany przez
OECD. Mimo wyraźnego spadku w ciągu ostatnich lat, jego wartość wciąż pozostaje powyżej przeciętnego
poziomu w krajach UE czy OECD (wykres 25, lewy panel). W szczególności uwagę zwraca wysoki poziom
regulacji rynku energii, mogący obniżać konkurencję na tym rynku, a przez to prowadzący do zbyt niskiego poziomu inwestycji przedsiębiorstw w tym sektorze oraz wzrostu cen produkcji dóbr finalnych.

Dwie pierwsze transze reformy weszły w życie do momentu przygotowania tego raportu, podczas gdy trzecia transza była
przedmiotem obrad Sejmu, a Ministerstwo Sprawiedliwości zbierało informacje nt. kolejnych zawodów, do których dostęp
należy ułatwić.
26
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Wykres 25. Wskaźnik regulacji rynku produktu w Polsce na tle krajów strefy euro

Wskaźnik PMR w 2013 r.

Liczba zawodów regulowanych w 2014 r.
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Źródło: OECD, Komisja Europejska.

Jakość funkcjonowania rynku produktów (efektywność kanału ekstensywnego) może być zobrazowana
przez miary efektywności alokacji, np. wskaźnik zaproponowany przez Olleya-Pakesa. Sprawna alokacja zasobów zależy od poprawnego funkcjonowania mechanizmu selekcji. Przedsiębiorstwa posiadające
wysoką produktywność teoretycznie powinny zwiększać zatrudnienie czynników produkcji oraz zdobywać coraz większy udział w rynku. Równocześnie, znaczenie firm o niższej produktywności powinno maleć, a najsłabsze podmioty powinny wypadać z rynku, uwalniając zasoby dla nowopowstałych rywali.
Najpopularniejszą metodą oceny efektywności alokacji jest dekompozycja Olleya-Pakesa (1996), służąca
sprawdzeniu, czy bardziej produktywne firmy posiadają relatywnie większy udział w rynku (lub wyższe
zatrudnienie środków produkcji) niż ich mniej produktywni konkurenci. Większa od zera wartość indeksu
efektywności alokacji oznacza, że zagregowana produktywność danego sektora gospodarki jest wyższa niż
gdyby udziały każdej z firm w rynku były takie same.
Na tle krajów strefy euro, efektywność alokacji w polskiej gospodarce jest relatywnie niska w sektorze
usług oraz wysoka w przetwórstwie przemysłowym. Porównania międzynarodowe wskazują na wyraźne
zróżnicowanie efektywności alokacji pomiędzy krajami. Dla przykładu, indeks efektywności alokacji
w przetwórstwie przemysłowym wynosi około 50% w USA, około 20-30% w Europie Zachodniej i jedynie
0-10% w Europie Środkowo-Wschodniej (Bartelsman et al. 2013). Na tym tle, efektywność alokacji zasobów
w polskim przetwórstwie przemysłowym jest porównywalna z najbardziej produktywnymi krajami strefy
euro (wykres 26, lewy panel). Wartość wskaźnika efektywności alokacji znajduje się jednak znacznie poniżej zera oraz poniżej poziomów obserwowanych w krajach strefy euro27 dla większości sektorów usługowych, co wskazuje, że znaczna część czynników produkcji znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach
27

Wskaźnik efektywności alokacji w sektorach usługowych jest co do zasady niższy niż dla przetwórstwa przemysłowego.
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o produktywności niższej niż przeciętna dla danego sektora (wykres 26, prawy panel). Powyższe dane
sugerują, że możliwości szybkiej realokacji zasobów w sektorze usług mogą być ograniczone.
Wykres 26. Wskaźnik efektywności alokacji w Polsce na tle wybranych krajów strefy euro
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Uwagi: dane za 2010 r. Dekompozycja uproszczona, obliczona na podstawie danych o produktywności i udziałach
w zatrudnieniu dla grup przedsiębiorstw liczących 2-9; 10-19; 20-49; 50-249 oraz 250 lub więcej pracowników.
Źródło: Komisja Europejska (2014).

Zdolność gospodarki do realokacji (kanał ekstensywny) jest ograniczana przez nieefektywne prawo
upadłościowe. Sprawnie działające prawo upadłościowe jest istotne ze względu na to, że w gospodarce
rynkowej niepowodzenie i/lub bankructwo stanowi raczej regułę niż wyjątek28. Ważne jest zatem, aby zasoby uwolnione w wyniku zamknięcia działalności gospodarczej zostały jak najszybciej i w jak największym stopniu wykorzystane w innych przedsięwzięciach. Niestety, w tym zakresie Polska wypada na tle
głównych krajów strefy euro niekorzystnie. Uwagę zwraca długi czas trwania postępowań, przekładający
się na niższą stopę odzyskanych należności oraz wolniejsze przenoszenie aktywów trwałych do innych
firm. O nieskuteczności instytucji upadłości w Polsce świadczy również bardzo niski stosunek formalnych
postępowań sądowych do faktycznej liczby przedsiębiorstw zaprzestających działalności (wykres 27). Ponadto wysoka jest liczba oddalonych wniosków o upadłość z powodu niewystarczającego majątku przedsiębiorstwa do pokrycia kosztów postępowania, jak również brak jest nastawienia i woli do przeprowadzania postępowań naprawczych. W rezultacie, prawo upadłościowe niedostatecznie wspiera przedsiębiorstwa zagrożone upadłością, ale wciąż posiadające szanse na odzyskanie płynności, oraz niewystarczająco
rozróżnia zawinione i niezawinione przez przedsiębiorców problemy z płynnością (PTE 2013). Odpowiedzią na wadliwe funkcjonowanie tego obszaru prawa gospodarczego jest przygotowany przez zespół przy

Według danych Eurostatu za lata 2008-2011, około 60% nowopowstałych przedsiębiorstw w krajach UE nie jest w stanie
przetrwać pierwszych trzech lat działalności.
28
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Ministerstwie Sprawiedliwości Projekt ustawy – Prawo restrukturyzacyjne29. Skuteczność reformy będzie
jednak można ocenić dopiero kilka lat po ewentualnym wejściu w życie ustawy.
Wykres 27. Wskaźniki dot. postępowań upadłościowych w Polsce na tle wybranych krajów strefy euro
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Źródło: Creditreform (2014), Eurostat, Doing Business.

Oprócz osłabiania rynkowych mechanizmów dostosowawczych, restrykcyjny charakter prawa upadłościowego (brak „polityki drugiej szansy”) może również obniżać konkurencyjność strukturalną gospodarki. Andrews i Criscuolo (2013) wskazują, że dysproporcja w ochronie praw wierzycieli i dłużników oraz
zbyt restrykcyjna polityka wobec przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę, może zmniejszać skłonność do
podejmowania działalności innowacyjnej, z natury obarczonej wyższym ryzykiem. Prowadzi to do trwale
niższej podaży innowacji w wyniku niższej liczby start-upów, patentów i mniejszych inwestycji w badania
i rozwój. Znaczenie tych zagadnień zostało szerzej omówione w rozdziale 2.
Pomimo wysokiego stopnia regulacji rynku produktów, dane dotyczące demografii przedsiębiorstw
wskazują, że w ostatniej dekadzie skala dostosowań ekstensywnych była stosunkowo duża na tle największych krajów strefy euro. Stopa wejścia, tj. stosunek liczby przedsiębiorstw powstających w ciągu
roku w stosunku do liczby przedsiębiorstw istniejących, kształtowała się na istotnie wyższym poziomie niż
w głównych krajach strefy euro. Na relatywnie wysoką dynamikę otwierania i zamykania działalności
gospodarczej wskazują również dane dotyczące udziału młodych firm w populacji firm ogółem (wykres
28). Dane te, jednakże, powinny być traktowane z ostrożnością, gdyż w przypadku Polski omawiane
wskaźniki mogły być zawyżane przez postępującą restrukturyzację gospodarki i wysoki udział samozatrudnienia. W miarę konwergencji polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę większy niż w krajach strefy euro
ciężar regulacji i relatywnie niską jakość instytucji otoczenia biznesu, trudno oczekiwać, aby dotychczaso-

29

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych w dniu 9 maja 2014 r.
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wa wysoka dynamika tworzenia oraz zamykania działalności gospodarczej była podtrzymana
w perspektywie średnioterminowej.
Wykres 28. Wskaźniki demografii przedsiębiorstw w latach 2008-2011 w Polsce na tle wybranych krajów
strefy euro
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Źródło: Eurostat.

Podsumowując, skuteczność rynkowych mechanizmów dostosowań wydaje się wspierana przez wysoką
elastyczność rynku pracy oraz ograniczana przez sztywności rynku produktów. Do głównych wyzwań
związanych z funkcjonowaniem rynkowych mechanizmów dostosowań po przystąpieniu Polski do strefy
euro zaliczyć należy:


wysoki stopień regulacji rynku produktów, prowadzący do monopolizacji i nadmiernych marż;



nieefektywne prawo upadłościowe;



niską efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy.

Warto także wspomnieć, że wysoka elastyczność polskiego rynku pracy jest uzyskiwana przez przyzwolenie na wysoki stopień wykorzystania umów cywilnoprawnych oraz na czas określony, nie zaś dzięki aktywnej i efektywnej polityce państwa
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Podsumowanie

Podsumowanie
Przedstawione rozważania wskazują, że przystąpienie Polski do strefy euro łączy się obecnie
z następującymi wyzwaniami:
1.

Proces konwergencji. Polska jest krajem o relatywnie niskim poziomie PKB per capita oraz relatywnie
niskim poziomie cen. Po przystąpieniu do strefy euro poziom stopy procentowej ustalanej przez
EBC może się okazać zbyt niski w stosunku do potrzeb polskiej gospodarki, co będzie groziło narastaniem nierównowag makroekonomicznych, m.in. w postaci bańki na rynku nieruchomości.
Ryzyko powstania bańki jest zwiększane przez niski stopień rozwoju prywatnego rynku wynajmu.

2.

Umiarkowana konkurencyjność strukturalna. Konkurencyjność polskiej gospodarki bazuje obecnie
w dużym stopniu na niskich kosztach pracy. Konwergencja wynagrodzeń oznacza konieczność
wykształtowania pozacenowych źródeł konkurencyjności, m.in. poprzez wzrost innowacyjności..

3.

Odmienna struktura gospodarki. Aktualnie struktura polskiej gospodarki jest istotnie różna od struktur głównych gospodarek strefy euro. Dotyczy to przede wszystkim charakterystyki rynku pracy
(m.in. jego wysoka elastyczność, częściowo oparta na dualizmie) oraz rynku nieruchomości (m.in.
niski stopień rozwoju rynku wynajmu oraz dominacja kredytów o zmiennej stopie procentowej).
Jak pokazują doświadczenia krajów peryferyjnych, tego typu rozbieżności mogą prowadzić do sytuacji, w której wspólna polityka pieniężna nie będzie dopasowana do sytuacji cyklicznej w kraju.

4.

Niewystarczająca efektywność wybranych mechanizmów dostosowawczych. Dla kraju będącego częścią
strefy euro bardzo ważne jest wykształcenie alternatywnych mechanizmów, które pozwalałyby na
powrót do równowagi w przypadku wystąpienia zaburzeń. W tym zakresie warto wskazać, że
obecne poziomy długu publicznego oraz deficytu strukturalnego ograniczają możliwość prowadzenia antycyklicznej polityki fiskalnej, zaś nadmierny poziom wybranych regulacji zmniejsza
szybkość realokacji czynników produkcji oraz dostosowań cenowych w sektorze usług.

Polityka makroostrożnościowa nie zastąpi autonomicznej polityki pieniężnej. Zarówno proces podejmowania decyzji, jak i oddziaływanie polityki makroostrożnościowej na gospodarkę są bardziej rozciągnięte w czasie niż w przypadku polityki pieniężnej. Tym samym polityka makroostrożnościowa powinna być
traktowana jako mechanizm prewencyjny w ograniczaniu ryzyka narastania nierównowag finansowych,
nie zaś jako narzędzie substytucyjne względem polityki pieniężnej. Ponadto przedstawione rozważania na
temat skuteczności polityki makroostroznościowej sugerują, że powinna ona być wdrażana na poziomie
krajowym, zaś nadmierne dążenie do harmonizacji może prowadzić do ograniczenia jej efektywności.
Decyzja o przystąpieniu do strefy euro powinna być połączona z szerszą dyskusją nt. niezbędnych reform strukturalnych, które wzmocniłyby fundamenty polskiej gospodarki. Rozważania zawarte w tym
raporcie, oparte w dużej mierze na analizie doświadczeń krajów strefy euro z ostatnich piętnastu lat, wskazują, że wykorzystanie szansy na trwałe przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wzrostu zamożności
społeczeństwa po przyjęciu euro w dużym stopniu zależy od stopnia przygotowania polskiej gospodarki
do funkcjonowania w ramach wspólnej polityki pieniężnej. Z tego względu wskazane jest, aby decyzja
o przystąpieniu do strefy euro była poprzedzona przemyślanym programem reform, prowadzących do
poprawy fundamentów polskiej gospodarki oraz dostosowania ich do uwarunkowań związanych
z charakterystyką strukturalną innych krajów strefy euro.
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