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Eurosystem to oficjalna nazwa tej cz´Êci
Unii Europejskiej, która po∏àczona jest Unià
Gospodarczà i Walutowà, a wi´c wspólnym
pieniàdzem, oraz mechanizmem koordynacji polityki gospodarczej prowadzonej przez
paƒstwa cz∏onkowskie. Celem niniejszego
opracowania jest wskazanie na praktyk´ koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej.

Ram prawnych zintegrowania paƒstw cz∏onkowskich w Unii Gospodarczej i Walutowej dostarczy∏ Traktat z Maastricht, a pog∏´bi∏ i rozwinà∏
je Traktat Amsterdamski. Ich regulacje stanowià dobry punkt wyjÊcia
przeglàdu instrumentarium niezb´dnej koordynacji polityki gospodarczej. Jego naturalnym nast´pstwem jest próba oceny, na ile wystarcza
ono do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Zwieƒczeniem rozwa˝aƒ jest
zarysowanie harmonogramu wykonywania obowiàzków wynikajàcych
z instytucjonalnych ram koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej i Eurosystemie.

Teoretyczne przes∏anki koordynacji polityki
gospodarczej ugrupowania gospodarczego
NiesprawnoÊç zarówno rynku, jak i paƒstwa jako instytucji synchronizujàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà w czasie i przestrzeni zrodzi∏a potrzeb´
koordynacji polityki gospodarczej. Historycznie rzecz bioràc, najpierw
w myÊli ekonomicznej pojawi∏a si´ koncepcja zawodnoÊci rynku, a póêniej, niejako w reakcji na nià, powsta∏a doktryna zawodnoÊci paƒstwa.
Niezale˝nie od tego, która z teorii lepiej wyjaÊnia zwiàzki przyczynowo-skutkowe w gospodarce, obie jako lekarstwo na niesprawnoÊç zalecajà
wprowadzenie mechanizmu koordynacji polityki gospodarczej.
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Mechanizm ten mo˝e przybraç dwie formy: mechanizmu rynkowego
oraz mechanizmu podejmowania decyzji politycznych z udzia∏em
przedstawicieli wielu paƒstw. Koordynacja polityki gospodarczej jest
dobrem wspólnym, lecz podzia∏ p∏ynàcy z jego posiadania jest wysoce
nierównomierny. Mechanizm rynkowy wspiera silniejszych i w przypadku zaburzeƒ faworyzuje interesy tego typu paƒstwa. Mechanizm
podejmowania decyzji w procedurach g∏osowania powoduje powstawanie koalicji preferujàcych nieoptymalne rozstrzygni´cia oraz transfer
korzyÊci do „j´zyczków u wagi” i formalnie „przegrywajàcych” g∏osowanie. Ich akceptacja woli zwyci´skiej koalicji prowadzi do przekazywania im dodatkowych korzyÊci w zamian za niesprzeciwianie si´ woli
wi´kszoÊci. Tak czy inaczej nale˝y dà˝yç do po∏àczenia obu mechani1
zmów koordynacji polityki gospodarczej .
Przedmiotem niekoƒczàcego si´ sporu w teorii ekonomii jest okreÊlenie, która forma koordynacji jest efektywniejsza: rynkowa czy demokratyczna, oraz jakiej hierarchii wartoÊci ma byç podporzàdkowana koordynacja polityki gospodarczej. Zwolennicy neoliberalnych koncepcji
ekonomicznych i politycznych sugerujà, ˝e powinna byç ona zbudowana w kszta∏cie nast´pujàcej piramidy:
• bogactwo, zysk, dochody, udzia∏ w rynku, interesy materialne i racjonalne rozstrzygni´cia na najwy˝szym poziomie,
• bezpieczeƒstwo/wolnoÊç,
• sprawiedliwoÊç na najni˝szym poziomie hierarchii wartoÊci, w imi´
których koordynuje si´ polityk´ gospodarczà.
Zwolennicy etatyzmu paƒstwowego majà innà hierarchi´ wartoÊci:
• bezpieczeƒstwo narodowe jako bezwzgl´dny priorytet,
• bogactwo,
• bogactwo/sprawiedliwoÊç na najni˝szym poziomie piramidy.
1 A. Casella: Games for Central Bankers: Markets versus Politics in Public Policy Decisions. NBER
Working Papers. December 2000.
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Unia Europejska jako podstaw´ koordynacji polityki gospodarczej
przyjmuje równowag´ mi´dzy znaczeniem przypisywanym podstawowym wartoÊciom swoich obywateli.
Model wspólnotowy równowagi wartoÊci, w imi´ których jest koordynowana
polityka gospodarcza

èród∏o: E. Hali˝ak: Wspó∏zale˝noÊç integracji ekonomicznej i politycznej w Unii Europejskiej – nowy typ
wspólnoty mi´dzynarodowej. Warszawa 2002 UW, s. 383.

Mieszanina mechanizmów koordynacji rynkowej i administracyjnej
opartych na takim systemie wartoÊci prowadzi do wykszta∏cenia si´ koordynacji dyskrecjonalnej oraz koordynacji ciàg∏ej. Pierwsza wyra˝a si´
wnoszeniem danego problemu pod obrady Rady Europejskiej. Rozstrzygni´cie polityczne koryguje wówczas zawodnoÊç mechanizmu
rynkowego. Druga forma to tzw. wspólna polityka, która zast´puje mechanizm rynkowy ˝mudnymi negocjacjami mi´dzypaƒstwowymi.
ZawodnoÊç paƒstwa i rynku jest rozpatrywana w obu formach koordynacji polityki gospodarczej na trzech p∏aszczyznach: alokacji, stabiliza2
cji i podzia∏u .
W zakresie alokacji kapita∏u w Unii Europejskiej szczególne znaczenie
przypisuje si´ kapita∏owi ryzyka. Jego niedorozwój w Europie powszechnie uznaje si´ za istotny powód utraty przewagi konkurencyjnej
wobec Stanów Zjednoczonych. Od przyj´cia w 1998 r. pi´cioletniego
programu promocji venture capital w Unii Europejskiej jego wartoÊç
wzros∏a trzykrotnie. Nadal jednak pozostaje daleko w tyle za Stanami

2 A. Lipowski: Ekonomiczna zawodnoÊç paƒstwa. „Ekonomista” 2/2002, s. 165-195.
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Zjednoczonymi, w szczególnoÊci w dziedzinie „kapita∏u zasiewu”.
Wiele paƒstw Unii Europejskiej zawodzi w kreowaniu warunków
do powstawania kapita∏u ryzyka, w szczególnoÊci na skutek braku w∏aÊciwej polityki podatkowej. Wewn´trzny rynek zawodzi, jak dotychczas, w tworzeniu popytu na przedsi´biorcze zachowania w sferze
innowacji technologicznych i produktowych.
StabilnoÊç paƒstw Unii Europejskiej oraz wewn´trznego rynku jest
g∏ównà przes∏ankà koordynacji polityki gospodarczej w tym regionalnym ugrupowaniu gospodarczym. Jest ona szczególnie eksponowana w warunkach wprowadzenia wspólnej waluty. NiespójnoÊç polityki
pieni´˝nej, w tym Europejskiego Banku Centralnego, mo˝e byç traktowana jako samodzielny czynnik destabilizujàcy gospodark´.
Koordynacja polityki gospodarczej jest przedmiotem najostrzejszych
sporów teoretycznych i politycznych w sferze podzia∏u. Spo∏eczna gospodarka rynkowa zak∏ada transfery socjalne niepowiàzane z bie˝àcà
efektywnoÊcià ekonomicznà. Jej elementem jest poda˝ dóbr publicznych, z których konsumpcji nie mo˝na wy∏àczyç ˝adnego cz∏onka
wspólnoty narodowej oraz o które nie musi on rywalizowaç z innymi
obywatelami paƒstwa narodowego. Unia Europejska nie dopracowa∏a
si´ zapisu dóbr publicznych na jej poziomie i toleruje ró˝nice w modelach solidarnoÊci spo∏ecznej. Jednym jest brytyjski model minimum socjalnego. Innym jest solidaryzm mi´dzypokoleniowy i Bismarkowska
zasada udzia∏u w Êwiadczeniach spo∏ecznych w zale˝noÊci od d∏ugoÊci
okresu sk∏adkowego. Wizja konkurencyjna samoregulujàcej si´ gospodarki rynkowej zak∏ada skrajny indywidualizm i egoizm ekonomiczny
jako jedynie trafne podejÊcie do wszelkich sfer ˝ycia. „Cz∏owiek indywidualny”, czyli po prostu cz∏owiek, po stuleciu ekspansji „cz∏owieka
3
zbiorowego” odzyskuje g∏os.”
Uogólniajàc mo˝na powiedzieç, ˝e koordynacja polityk gospodarczych jest
racjonalna, gdy pozwala na osiàgni´cie równowagi makroekonomicznej
i wspiera mi´dzynarodowà konkurencyjnoÊç gospodarki dzi´ki innowacjom. Napotyka ona jednak ograniczenia wynikajàce z luki informacyjnej
oraz prymatu racjonalnoÊci politycznej nad racjonalnoÊcià ekonomicznà.

3 J. Winiecki: Odchodzàcy Êwiat „cz∏owieka zbiorowego”. „Wprost” 28 lipca 2002 r., s. 48-49.
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Tabela 1 Zakres i intensywnoÊç koordynacji polityk gospodarczych w Unii Europejskiej

Zakres polityki
gospodarczej
Podatkowa
Konkurencji
Regionalna
Zatrudnienia i polityki
socjalnej
Przedsi´biorczoÊci
Polityka przemys∏owa
Dobrobytu
Polityka kursowa
Polityka ochrony
konsumenta
Polityka pieni´˝na
Polityka budowy
wewn´trznego rynku
Polityka rolna
Rybo∏ówstwa
Energetyczna
Transportowa
Badanie i rozwój

Koordynacja
pe∏na

Koordynacja
formalna

Koordynacja
ograniczona
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

èród∏o: opracowanie w∏asne.

W wyniku konfrontowania racji ekonomicznych teorii optymalnego
obszaru walutowego oraz politycznej poprawnoÊci zasady pomocniczoÊci ustalono w Eurosystemie ró˝ny stopieƒ po˝àdanej koordynacji polityki gospodarczej. Jej obecny stan przedstawia tabela 1.
Praktyka odbiega od zaleceƒ teorii ekonomii. Najsilniejsza koordynacja polityki gospodarczej dotyczy sektorowych strategii rozwoju rynku wewn´trznego, gospodarki ˝ywnoÊciowej oraz polityki pieni´˝nej
i kursowej. Formalnà koordynacjà jest obj´ta polityka problemowa:
regionalna, przemys∏owa, badanie i rozwój, transportowa, energetyczna, konkurencji przedsi´biorczoÊci. W pewnych sytuacjach tego
typu polityka staje si´ podstawà polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Przyk∏adem jest walka z bezrobociem oraz budowa spo∏eczeƒstwa elektronicznego. Polityk´ dotyczàcà aktywnej obecnoÊci paƒstwa w gospodarce okreÊla si´ jako polityk´ strukturalnà.
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Zalecenia w dziedzinie walki z bezrobociem sformu∏owa∏a Rada Europejska w Essen w grudniu 1994 r. Obejmowa∏y one 5 kluczowych obszarów:
1) inwestowania w wykszta∏cenie zawodowe i doskonalàce,
2) zwi´kszenia pracoch∏onnych technologii wzrostu gospodarczego,
3) redukcji pozap∏acowych elementów kosztów pracy,
4) poprawy efektywnoÊci funkcjonowania rynku pracy,
5) rozszerzenia metod pomocy dla wydzielonych grup bezrobotnych.
Zosta∏y one wpisane do Traktatu Amsterdamskiego (art. 125 i 126)
i sta∏y si´ domenà wspólnego, skoordynowanego dzia∏ania.
Zwalczanie bezrobocia jest tak trudne, ˝e Rada Europejska wielokrotnie
dyskutowa∏a nad metodami zwi´kszenia jego skutecznoÊci oraz precyzowa∏a cele do osiàgni´cia. W listopadzie 1997 r. w Luksemburgu Rada
Europejska wyda∏a 19 zaleceƒ pogrupowanych w cztery obszary:
• zwi´kszenia szans na zatrudnienie,
• rozwoju przedsi´biorczoÊci,
• zwi´kszenia zdolnoÊci do wzajemnego dostosowania si´ biznesu
i pracowników,
• wzmocnienia równouprawnienia w zatrudnieniu.
W marcu 2000 r. w Lizbonie Rada Europejska wyznaczy∏a UE zadanie,
aby do 2010 r. udzia∏ zatrudnionych w populacji osób zdolnych do pracy zwi´kszyç z 61% do 70%, zaÊ zatrudnienia kobiet z 51% do 60%.
Rada Europejska w marcu 2001 r. w Sztokholmie wprowadzi∏a nowe
zadanie – zwi´kszenia do 2010 r. o 50% zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lata).
Post´py w osiàganiu tych celów sà omawiane w specjalnych publikacjach paƒstw cz∏onkowskich oraz Unii Europejskiej. Cz´Êç dotyczàca
Narodowy Bank Polski

227

Koordynacja polityki gospodarczej w eurosystemie

krajów cz∏onkowskich zawiera sprawozdanie z realizacji narodowych
4
programów walki z bezrobociem .
Zgodnie z Zaleceniem Rady Europejskiej (98/C35/01) z 13 grudnia
1997 r. koordynacja polityki w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej
obejmuje:
• kontrole sytuacji makroekonomicznej paƒstw Eurosystemu,
• nadzorowanie sytuacji bud˝etu paƒstwa zgodnie z ustaleniami Paktu StabilnoÊci i Wzrostu,
• kontrol´ polityki strukturalnej prowadzonej przez paƒstwa cz∏onkowskie, w szczególnoÊci w odniesieniu do rynków pracy oraz rynków dóbr i us∏ug, a tak˝e tendencji w dziedzinie kosztów i cen,
• zach´canie do reform podatkowych w celu poprawy efektywnoÊci
5
alokacji si∏y roboczej i kapita∏u na wspólnym rynku UE .
Rada Europejska w Goeteborgu (2002 r.) ustali∏a aktualny zakres
bezpoÊredniej koordynacji polityki gospodarczej Unii Europejskiej
oraz jej paƒstw cz∏onkowskich. Obejmuje ona, obok wzrostu gospodarczego zgodnego z potencja∏em gospodarczym kraju, aktywnà walk´ z bezrobociem oraz ochron´ Êrodowiska naturalnego. Trójwymiarowa przestrzeƒ koordynacji w kraju, w skali mi´dzypaƒstwowej
i Unii Europejskiej wskazuje, jak bardzo z∏o˝ony jest mechanizm
funkcjonowania Eurosystemu.
Stopieƒ koordynacji w UE polityki podatkowej oraz polityki dobrobytu,
rozumianej jako ustalenie listy dóbr publicznych oferowanych obywatelom Unii Europejskiej jest sprzeczny z teoretycznymi za∏o˝eniami.
W obu tych dziedzinach dominuje suwerenne podejÊcie do problemu.
Ka˝dy kraj cz∏onkowski ma w∏asne wizje polityki w tym zakresie i nie
jest gotów do ich koordynowania w ramach regionalnego ugrupowania
gospodarczego.

4 Council Decision on Guidelines for Member States’ employment policies for the year 2001.
(2001/63/EC).
5 J. Borowiec: Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka. Wroc∏aw 2001
Wydawnictwo AE.
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Tabela 2

Post´p w realizacji niektórych zadaƒ wyznaczonych w Lizbonie
i wyniki najlepszego wykonania, tj. Êrednia arytmetyczna dla trzech
krajów UE osiàgajàcych najlepsze wyniki

Wskaênik
koordynacji

PKB na g∏ow´.
100 = USA (1999-2001)
(w cenach z 1995 r.)
Stopa wzrostu PKB
(w cenach z 1995 r.)
WydajnoÊç pracy
100 = USA (1999-2001)
Zatrudnienie w relacji
do ogó∏u osób
czynnych zawodowo
Udzia∏ kobiet w zatrudnieniu
Udzia∏ starszych pracowników
Wydatki na B+R
(w %) PKB)
Udzia∏ finansów przemys∏u
w wydatkach na B+R
Wydatki na publicznà
edukacj´ (w % PKB)
Udzia∏ nieobj´tych edukacjà
Kszta∏cenie ustawiczne
(w % ogó∏u kszta∏càcych si´)
Internet w domach
Okablowanie internetowe
domów
Szko∏y z internetem
WartoÊç przetargów
publicznych (w % PKB)
Kapita∏ zasiewu (w % PKB)
Kapita∏ rozwojowy (w % PKB)
Pomoc paƒstwa (w % PKB)
Ryzyko ubóstwa
po transferach socjalnych
(w % ogó∏u)

Cel wytyczony
w Lizbonie

Zaawansowanie
realizacji
(dane bie˝àce)

Najlepsze
wykonanie
(100 =
pe∏ne wykonanie);
Êrednia arytmetyczna

65,1

65,1

96,0

2,6

1,6

4,9

74,0

72,2

106,0

63,2
52,8
37,2

63,9
54,7
38,3

73,6
69,0
66,0

1,87

1,90

3,1

55,1

55,9

68,1

5,0
18,7

5,1
17,7

6,7
7,2

8,2
18,4

8,3
37,7

21,4
60,6

2,5
–

5,8
89

14,9
99

1,8
0,038
0,104
1,1

2,4
0,036
0,099
0,9

18

18

3,9
0,079
0,192
0,5

10

èród∏o: „Unia Europejska” 4/2002, s. 59, na podstawie „Structural indicators” COM (2001) 619 final.

Ostatecznie zatem koordynacja polityki gospodarczej zamyka si´
w znanym schemacie: plan i wykonanie. Nad jego realizacjà czuwajà
urz´dnicy Komisji Europejskiej, którzy opracowali wzorzec oceny skoordynowania polityki gospodarczej.
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Traktatowe przes∏anki koordynacji polityki
gospodarczej w UE
Rada Zarzàdzajàca Europejskiego Banku Centralnego, wprowadzajàc termin Eurosystem, kierowa∏a si´ potrzebà komunikacji z szerokà publicznoÊcià. Pod presjà mediów poszukiwano terminu, który odda∏by ca∏à
z∏o˝onoÊç funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych
po wprowadzeniu wspólnej waluty. PublicyÊci lansowali dwa inne terminy. Pierwszy to obszar lub strefa euro. Jest on mylàcy ze wzgl´du na traktatowe powiàzania Unii Europejskiej z by∏ymi terytoriami zale˝nymi
i koloniami poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich. Strefa euro geograficznie znacznie wykracza poza kontynent europejski. Drugi termin to
euroland. Oddaje on dobrze rzeczywistoÊç paƒstwa federalnego z jego
krajami zwiàzkowymi. Termin ten s∏usznie wywo∏uje sprzeciw eurosceptyków, nie dopuszczajàcych do ÊwiadomoÊci realizacji wizji paƒstwa federalnego: Stanów Zjednoczonych Europy. Nie ma bowiem potrzeby, aby
przedwczeÊnie przesàdzaç wyniki pracy konwentu Unii Europejskiej.
W tych warunkach pozosta∏ jako termin w pe∏ni neutralny – Eurosystem.
Nic wi´c dziwnego, ˝e w tekÊcie Traktatu o Unii Europejskiej zwanego
równie˝ Traktatem Amsterdamskim brakuje terminu „Eurosystem”
Traktat Amsterdamski jako cel Unii Europejskiej stawia popieranie post´pu gospodarczego i spo∏ecznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia i doprowadzenie do zrównowa˝onego, trwa∏ego rozwoju,
zw∏aszcza poprzez stworzenie przestrzeni bez granic wewn´trznych,
umocnienie spoistoÊci gospodarczej i spo∏ecznej oraz ustanowienie
Unii Gospodarczej i Walutowej.
Paƒstwa cz∏onkowskie uznajà swojà polityk´ gospodarczà za przedmiot
wspólnego zainteresowania i koordynujà jà w ramach Rady Unii Europejskiej. Art. 4 (1) przewiduje m.in. prowadzenie polityki gospodarczej Unii
Europejskiej „opartej na Êcis∏ej koordynacji polityki gospodarczej paƒstw
cz∏onkowskich”. Rada Unii Europejskiej, stanowiàc kwalifikowanà wi´kszoÊcià g∏osów na zlecenie Komisji Europejskiej, opracowuje projekt
ogólnych kierunków polityki gospodarczej paƒstw cz∏onkowskich i UE
(ang. broad guidelines) oraz sk∏ada sprawozdania Radzie Europejskiej.
Rada Europejska, na podstawie sprawozdania Rady Unii Europejskiej,
debatuje nad konkluzjà w sprawie ogólnych kierunków polityki gospodarczej paƒstw cz∏onkowskich i UE. Na podstawie tej konkluzji Rada
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Europejska, stanowiàc kwalifikowanà wi´kszoÊcià g∏osów, przyjmuje
zalecenia okreÊlajàce te ogólne kierunki. Rada Europejska informuje
Parlament Europejski o swoim zaleceniu.
Artyku∏ 99 Traktatu Amsterdamskiego obok powy˝szych ustaleƒ reguluje równie˝ koordynacj´ polityki gospodarczej paƒstw cz∏onkowskich.
Dla zapewnienia ÊciÊlejszej koordynacji polityki gospodarczej i trwa∏ej
zbie˝noÊci dokonaƒ gospodarczych paƒstw cz∏onkowskich Rada Unii
Europejskiej, na podstawie sprawozdaƒ przedstawionych przez Komisj´
Europejskà, czuwa nad sytuacjà gospodarczà w ka˝dym z paƒstw cz∏onkowskich i w UE, jak równie˝ nad zgodnoÊcià polityki gospodarczej
z ogólnymi kierunkami okreÊlanymi w trybie opisanym wczeÊniej. Regularnie dokonuje te˝ ca∏oÊciowej oceny sytuacji gospodarczej UE jako
Eurosystemu, Unii Europejskiej oraz w paƒstwach cz∏onkowskich.
Na potrzeby tego wielostronnego nadzoru (ang. Multilateral Surrveillance
Procedure) paƒstwa cz∏onkowskie przesy∏ajà Komisji Europejskiej informacje o wa˝nych Êrodkach, które przyj´∏y w dziedzinie ich polityki gospodarczej, oraz wszelkie inne informacje uznane za niezb´dne. Gdy
w ramach tej procedury zostanie stwierdzone, ˝e polityka gospodarcza
paƒstwa cz∏onkowskiego nie jest zgodna z ogólnymi kierunkami polityki gospodarczej UE lub ˝e zagra˝a nale˝ytemu funkcjonowaniu Unii
Gospodarczej i Walutowej, Rada Unii Europejskiej, stanowiàc kwalifikowanà wi´kszoÊcià g∏osów na zlecenie Komisji Europejskiej, mo˝e zadecydowaç o podaniu swoich zaleceƒ do publicznej wiadomoÊci.
Przewodniczàcy Rady Europejskiej i Komisja Europejska sk∏adajà sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu z rezultatów nadzoru wielostronnego. Nadzór wielostronny nie jest sprawowany przez organ
o charakterze ponadnarodowym. Jest to wspólne i skoordynowane
dzia∏anie wszystkich paƒstw cz∏onkowskich. Przewodniczàcy Rady Europejskiej mo˝e byç wezwany do stawienia si´ przed w∏aÊciwà komisjà
Parlamentu Europejskiego, jeÊli Rada Unii Europejskiej poda∏a swoje
6
zalecenia do publicznej wiadomoÊci .
Traktat Amsterdamski przewiduje równie˝ innà, niezmiernie wa˝nà
procedur´ koordynacji polityki gospodarczej zwanà procedurà nad-

6 E. Wojtaszek-Mik, C. Mik: Traktaty europejskie. Zakamycze 2000.
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miernego deficytu bud˝etowego (ang. Excessive Deficit Procedure).
Kluczowà rol´ odgrywa w niej Rada Europejska, która uruchamia
procedur´, okreÊla Êrodki dyscyplinujàce oraz nak∏ada dotkliwe
sankcje finansowe za przekroczenie dopuszczalnego poziomu deficytu bud˝etowego. Uruchomienie procedury wobec danego paƒstwa
wyklucza je z podejmowania decyzji w tej sprawie. Decyzje te sà nast´pujàce:
• rekomendacje w formie decyzji skierowanej do adresata (pozostaje
ona niejawna),
• decyzje jawne podawane do publicznej wiadomoÊci,
• nota upominajàca,
7

• grzywna .
Grzywna ma charakter nieoprocentowanego depozytu zwrotnego lub
przepadku na rzecz Unii Europejskiej tego depozytu, a wi´c uczynienia
go bezzwrotnym.
Dorobkiem ustawodawstwa Unii Europejskiej jest równie˝ procedura kontroli przestrzegania kryteriów konwergencji gospodarczej,
okreÊlana wspólnym mianem Paktu StabilnoÊci i Wzrostu z 1997 r.
Jego jàdrem jest Rozporzàdzenie Rady Europejskiej 1466/97/WE
z 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia rozpoznania sytuacji bu8
d˝etowych oraz rozpoznania i koordynacji polityki gospodarczej .
Nak∏ada ono na kraje cz∏onkowskie obowiàzek corocznego przedstawiania Komisji Europejskiej i Radzie Europejskiej zaktualizowanych programów konwergencji lub stabilizacji. Pierwszy typ programów sk∏adajà paƒstwa z tzw. derogacjà (pre ins). Drugi – kraje
b´dàce cz∏onkami Unii Gospodarczej i Walutowej. Ich treÊcià sà
drogi dochodzenia do równowagi bud˝etowej lub utrzymania jej,
prognozy d∏ugu publicznego, podstawowe za∏o˝enia makroekonomiczne dalszego rozwoju, opis przewidywanych Êrodków polityki
gospodarczej.

7 A. Nowak-Far: Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie. Warszawa 2001 Beck.
8 Official Journal, L209/1.

Narodowy Bank Polski

232

Koordynacja polityki gospodarczej w eurosystemie

Uchwa∏a Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 1997 r. daje wyk∏adni´
wspólnej woli przyÊwiecajàcej decydentom politycznym przy formu∏o9
waniu Paktu StabilnoÊci i Wzrostu . Jej rdzeniem by∏a troska o zabezpieczenie Unii Gospodarczej i Walutowej przed nadmiernym rozluênieniem polityki fiskalnej. Nie mo˝na bowiem dopuÊciç do sytuacji, kiedy
jeden cz∏onek Unii Gospodarczej i Walutowej b´dzie wydawa∏ Êrodki
na rachunek pozosta∏ych uczestników ugrupowania gospodarczego.

Instrumenty koordynacji polityki gospodarczej w UE
Koordynacja polityki gospodarczej jest prowadzona w Unii Europejskiej na trzech poziomach. Pierwszy to strategie rozwoju, takie jak
„Europa 1992”, „Euro 2002”, „Rozszerzenie Unii Europejskiej 2004”,
„Europa 2010 – najbardziej konkurencyjne ugrupowanie gospodarcze
Êwiata”. Strategie te na przemian pog∏´biajà i rozszerzajà funkcjonowanie integracji europejskiej. Strategie dostarczajà wi´c ram koncepcyjnych dla bezpoÊredniej koordynacji polityki gospodarczej. Ich
okresowy przeglàd i konkretyzacj´ umo˝liwia zmiana kraju przewodniczàcego Unii Europejskiej, tzw. prezydencja. Na poczàtku ka˝dego
6-miesi´cznego okresu formu∏owane sà cele, jakie dany kraj chce osiàgnàç przewodzàc Unii Europejskiej. Na jego zakoƒczenie formu∏owane sà oceny stopnia realizacji obowiàzujàcej strategii Unii Europejskiej. Ka˝dy kraj cz∏onkowski musi si´ wi´c liczyç z tym, ˝e przez 18
miesi´cy b´dzie spoczywa∏a na nim szczególna odpowiedzialnoÊç
za sprawne funkcjonowanie Unii Europejskiej. Na szeÊç miesi´cy
przed rozpocz´ciem prezydencji kraj zaczyna uczestniczyç we wszystkich negocjacjach i obradach dotyczàcych Unii Europejskiej jako strony mi´dzynarodowych umów. Po zakoƒczeniu w∏asnej prezydencji
kraj ten uczestniczy we wszystkich wspólnych dzia∏aniach UE, aby
przekazaç krajowi przygotowujàcemu si´ i sprawujàcemu prezydencje
swoje informacje oraz doÊwiadczenie. Zasada reprezentacji UE przez
trójk´ paƒstw powiàzanych aktualnà prezydencjà stanowi odpowiedê
na zarzuty sceptyków, którzy nie wierzà, aby w ciàgu 6 miesi´cy mo˝na by∏o odcisnàç swoje pi´tno na funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Przez 18 miesi´cy mo˝na okreÊliç sprawy, które nale˝y skoordynowaç
w Unii Europejskiej.

9 Official Journal, C236/01.
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JeÊli wi´c Rada Europejska w Lizbonie wytyczy∏a dla Unii Europejskiej
strategi´ przekszta∏cenia si´ do 2010 r. w najbardziej konkurencyjny
i najbardziej dynamiczny, oparty na wiedzy obszar gospodarczy Êwiata,
to prezydencja Szwecji przynios∏a jej uszczegó∏owienie w formie nast´pujàcych priorytetów na pierwszà po∏ow´ 2002 r.:
1) wi´ksza liczba lepszych miejsc pracy,
2) nowy rynek pracy w UE otwarty i dost´pny dla wszystkich,
3) reformy ekonomiczne w zakresie us∏ug,
4) zintegrowanie rynków finansowych,
5) w∏aÊciwe otoczenie regulacyjne, w tym otwarcie do koƒca 2004 r.
dost´pu do przestrzeni dla wszystkich przewoêników, a do 2005 infrastruktury dostaw gazu i energii elektrycznej,
6) program na 2002 r. w zakresie tworzenia europejskiego spo∏eczeƒstwa informatycznego,
7) zwieranie luki edukacji i umiej´tnoÊci w zakresie technologii informatycznej wobec Stanów Zjednoczonych,
8) rozwój badaƒ, innowacji i przedsi´biorczoÊci,
9) wspieranie najbardziej zaawansowanych technologii,
10) efektywna ochrona socjalna starzejàcych si´ spo∏eczeƒstw.
Drugi poziom koordynacji polityk gospodarczych to wprowadzanie nowych regulacji Unii Europejskiej. Przybra∏y one form´ specjalnego programu tworzenia wewn´trznego rynku kapita∏owego, zwanego FSAP
(Financial Services Action Plan). Przewidywa∏a wydanie do koƒca
2003 r. 40 aktów prawnych, tak aby jednolity rynek kapita∏owy rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç 1 stycznia 2005 r. Na koniec 2002 r. by∏o ju˝ uchwalonych 31 aktów prawnych. W toku negocjacji by∏o 7, wÊród nich dotyczàce wrogich przej´ç oraz liberalizacji funkcjonowania kapita∏owych
i tradycyjnych funduszy emerytalnych. Trwa∏y prace nad wieloma innymi dotyczàcymi nadzoru nad reasekuracjà oraz wymogami kapita∏owyNarodowy Bank Polski
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tabela 3.

Procedury koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej

typ procedury

dokumenty koordynacji

Ogólne zalecenia
dotyczàce polityki
gospodarczej UE
(art. 99 Traktatu
Amsterdamskiego)

Wielostronny
nadzór i przeglàdy
sytuacji
gospodarczej (art.
93 –3)
Nadmierny deficyt
bud˝etowy
(art.104)

Program
stabilnoÊci
i rozwoju
(Rozporzàdzenie
1467/97)

Harmonizacja
polityki
gospodarczej
paƒstw
cz∏onkowskich
(art. 128)

Koordynacja
polityki
gospodarczej
w eurosystemie
Rada Europejska
(Kolonia, 1999 r.)

Koordynacja
funkcjonowania
rynku wewn´trznego przez Rad´
Europejskà
(Cardiff, 1998 r.)

Coroczne zalecenia
dotyczàce
wspólnych celów
polityki
gospodarczej wraz
z zadaniami dla
paƒstw cz∏onkowskich
Monitorowanie
sytuacji
gospodarczej UE i
paƒstw
cz∏onkowskich
Wspólne kategorie
analizy i oceny;
przejrzystoÊç
bud˝etów; sankcje
pieni´˝ne za
przekroczenie
dopuszczalnego
deficytu
Kraje cz∏onkowskie
majà obowiàzek
opracowania
trzyletniego
programu
konwergencji lub
stabilnoÊci i rozwoju
Zalecenia dla kraju
cz∏onkowskiego
dotyczàce
priorytetów polityki
gospodarczej w
danym roku; dobra
praktyka w wybranej
dziedzinie; fundusze
UE w zamian za wiarygodnà
informacj´;
narodowe programy
walki z bezrobociem
Nieformalny
przeglàd sytuacji
makroekonomicznej
eurosystemu; dwa
spotkania rocznie

Monitorowanie
funkcjonowania
wewn´trznego
rynku; dobra
praktyka w grupach
rówieÊniczych,
tj. wÊród
jednorodnych
typów podmiotów
gospodarczych

uczestnicy

cel

Rada Europejska
Komisja Europejska
Kraje cz∏onkowskie

Koordynacja
czàstkowych polityk
w ró˝nych
przekrojach, z
ró˝nymi podmiotami)

Rada Europejska
Komisja Europejska
Kraje cz∏onkowskie

Monitorowanie
sytuacji
gospodarczej
po∏àczone z ocenà
polityki gospodarczej
Dostosowanie
sytuacji bud˝etowej
do kondycji
gospodarki

Rada Europejska
Parlament Europejski
Komisja Europejska
ministrowie finansów

Rada Europejska
Parlament Europejski
Komisja Europejska
ministrowie finansów

Rada Europejska
Komisja Europejska
ministrowie pracy
ministrowie finansów

Europejski Bank
Centralny
Komisja Europejska
miniony, obecny
i przysz∏y
przewodniczàcy
ECOFIN zgodnie z
zasadà prezydencji
ministrowie spraw
socjalnych
partnerzy spo∏eczni
Komisja Europejska
Komitet Polityki
Gospodarczej
ministrowie
gospodarki
ministrowie finansów

èród∏o: opracowanie w∏asne.
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OkreÊlenie
wiarygodnej Êcie˝ki
Êredniookresowego
kszta∏towania
nadwy˝ki lub
deficytu
bud˝etowego
Zagwarantowanie
realizacji Europejskiej Strategii
Walki z
Bezrobociem;
okreÊlenie metod
ciàg∏ej oceny
skutecznoÊci walki
z bezrobociem

Skoordynowanie
polityki p∏acowej
z politykà pieni´˝nà
oraz fiskalnà

Przeglàd funkcjonowania rynku pracy,
kapita∏u oraz
produkcji w celu
zapewnienia wi´kszej
spójnoÊci spo∏ecznej
i zwi´kszenia
zatrudnienia
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mi zgodnymi z ustaleniami Bazylei II. Ich nadrz´dnym celem jest zapewnienie takich samych warunków konkurowania na wewn´trznym
rynku Unii Europejskiej. Poczynajàc od wprowadzenia wspólnej waluty
w formie bezgotówkowej, po jej upowszechnienie w formie banknotów
i bilonu, podj´to – za pomocà przyspieszonej procedury Lamfalussy’ego
– lub zaawansowano prace nad nast´pujàcymi regulacjami w dziedzinie
funkcjonowania wewn´trznego rynku us∏ug finansowych:
• Dyrektywa 12/2000 WE o powstawaniu i funkcjonowaniu instytucji kredytowych, scalajàca 6 dyrektyw czàstkowych,
• Dyrektywa o marketingu us∏ug finansowych Êwiadczonych na odleg∏oÊç (DMD),
• Zalecenie w sprawie jasnej i pe∏nej informacji dla korzystajàcych
z us∏ug bankowoÊci elektronicznej,(COM/2001/66),
• Porozumienie dotyczàce dobrej praktyki udzielania kredytu mieszkaniowego (marzec 2001 r.),
• Utworzenie FIN-Net, europejskiej sieci rzeczników (37) ochrony
praw klientów us∏ug finansowych (czerwiec 2002 r.),
• Zalecenia w sprawie systemów rozrachunków na wewn´trznym
rynku Unii Europejskiej (COM/2000/36).
Przyk∏adowo przytoczone inicjatywy legislacyjne nie potwierdzajà
stereotypowych obaw o nadmierne zap´dy koordynacji w Unii Europejskiej wszystkiego i wszystkich. Regulacje UE majà wzmacniaç samoregulacj´ rynkowà i ograniczaç nadmiernà ekspansj´ koordynacji
planistycznej. Jest ona konieczna i stanowi trzeci poziom koordynacji
polityki gospodarczej.
Praktyka dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej oraz jej funkcjonowanie weryfikowa∏y przydatnoÊç planistycznej koordynacji polityki gospodarczej. Ich syntetycznà prezentacj´ zawiera tabela 4.
Koordynacja polityki gospodarczej w Eurosystemie nie jest celem samym
w sobie. Ka˝dorazowo jest podporzàdkowana zasadzie pomocniczoÊci
(subsydiarnoÊci). Koordynowane sà jedynie te problemy, których nie
Narodowy Bank Polski
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udaje si´ samodzielnie rozwiàzaç na ni˝szym poziomie. Takimi problemami sà m.in. walka z bezrobociem oraz sprostanie zagranicznej konkurencji, g∏ównie amerykaƒskiej. Wyst´pujà one w wytycznych polityki
gospodarczej UE i jej paƒstw cz∏onkowskich na lata 2000, 2001 i 2002.
Ogólne wytyczne polityki gospodarczej UE na 2000 r. upatrywa∏y
10
zwi´kszenia potencja∏u wzrostu gospodarczego w:
• ukierunkowaniu polityki makroekonomicznej na wzrost i stabilnoÊç gospodarki,
• wspieraniu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
• przeprowadzeniu reformy rynku kapita∏owego, rynku pracy, rynku
us∏ug i produkcji,
• unowoczeÊnieniu systemów ochrony zdrowia.
Ogólne wytyczne polityki gospodarczej UE na 2001 r. upatrywa∏y
11
zwi´kszenia potencja∏u wzrostu gospodarczego w:
• ukierunkowaniu polityki makroekonomicznej na wzrost i stabilnoÊç gospodarki,
• poprawie jakoÊci i odpornoÊci na „zaburzenia” finansów publicznych,
• usprawnieniu rynku pracy,
• ustabilizowaniu efektywnoÊci rynku produktów,
• promowaniu efektywnego i zintegrowanego rynku us∏ug finansowych UE,
• pobudzeniu przedsi´biorczoÊci,

10 J. Borowiec: op.cit., s. 126-138.
11 Report on the implementation of the 2001 broad economic policy guidelines. „European Economy” 1/ 2002.
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• wspomaganiu gospodarki opartej na wiedzy,
• stabilizowaniu Êrodowiska naturalnego.
Ogólne wytyczne polityki gospodarczej UE na 2002 r. upatrywa∏y
zwi´kszenia potencja∏u wzrostu gospodarczego w:
• zapewnieniu stabilnoÊci makroekonomicznej, w tym wejÊciu
do 2004 r. do bud˝etu z nadwy˝kà lub bardzo nieznacznym deficytem, oraz struktury p∏ac odpowiadajàcej ró˝nicom w tempie zmiany wydajnoÊci pracy i umiej´tnoÊci,
• zwi´kszeniu udzia∏u si∏y roboczej w przezwyci´˝aniu bezrobocia
w wyniku obni˝ki kosztów pracy, tworzeniu bodêców do podejmowania pracy, likwidacji terytorialnych i zawodowych barier w mobilnoÊci si∏y roboczej, aktywnej polityki walki z bezrobociem,
zwi´kszaniu zasi∏ków na opiek´ nad dzieçmi i innymi osobami jej
wymagajàcymi, co sk∏ania do sprawowania tej opieki przez cz∏onków rodziny, oraz promowaniu elastycznych systemów pracy,
• pobudzaniu warunków wzrostu gospodarczego w wyniku wzrostu wydajnoÊci pracy poprzez wspieranie innowacji i przedsi´biorczoÊci, usuwanie przeszkód w konkurowaniu i gospodarowaniu,
• promowaniu ustabilizowanego wzrostu gospodarczego w interesie
obecnej i przysz∏ych generacji, wspieraniu postanowieƒ konferencji
o ochronie Êrodowiska naturalnego z Kyoto i promowanie handlu
obligacjami za utrzymywanie pod kontrolà emisji zanieczyszczeƒ
szkodliwych dla naturalnego Êrodowiska, reformowaniu systemu
emerytalnego i opieki spo∏ecznej, aby sprostaç starzeniu si´ spo∏e12
czeƒstw .
Zasadnicza strategia gospodarcza Unii Europejskiej pozostaje niezmienna. Dostosowanie si´ Eurosystemu do koniunktury na Êwiecie przybiera form´ zmiany instrumentów z etatystycznych na coraz
bardziej rynkowe. Ten kierunek ewolucji widaç jeszcze wyraêniej

12 „Bulletin EU” 4/2002.
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przy porównaniu zaleceƒ kierowanych do poszczególnych krajów
oraz opinii Komisji Europejskiej o programach stabilizacji gospodarczej na lata 2001-2005, a wi´c stanowiàcych kolejny krok planowania z wyd∏u˝ajàcym si´ okresem obowiàzywania planu.

Austria
D∏ug publiczny Austrii jest w 2005 r. prognozowany na poziomie
52,1% PKB, podczas gdy obecnie wynosi nieco poni˝ej 60% PKB. Znaczàce ograniczenie wydatków bud˝etowych pozwoli∏o na szybsze, ni˝
oczekiwano, zdyscyplinowanie wydatków. Pozytywne efekty reform
podatkowych jeszcze nie wystàpi∏y. Komisja wezwa∏a kraje federalne
Austrii do wi´kszej troski o deficyt bud˝etowy federacji i ograniczenie
wydatków z ich bud˝etów. Utrzymywanie w Êrednim okresie nadwy˝ki bud˝etowej jest wskazane dla kraju ze starzejàcà si´ ludnoÊcià. Kluczowe sà równie˝ reformy wieku emerytalnego dla kobiet i m´˝czyzn.

Belgia
Komisja zwraca uwag´, ˝e polityka nadwy˝ki bud˝etowej musi byç
wsparta skierowaniem wszystkich dodatkowych dochodów na redukcj´ d∏ugu publicznego, który pod koniec okresu obowiàzywania programu powinien osiàgnàç 88% PKB.

Dania
Komisja z satysfakcjà potwierdza, ˝e Dania wype∏nia wszystkie ekonomiczne kryteria konwergencji gospodarczej. Relacja d∏ugu publicznego
do PKB ma w 2005 r. wynieÊç 35%. Zach´ca si´ ten kraj do obni˝enia
obcià˝eƒ fiskalnych pracodawców zwiàzanych z zatrudnieniem nowych
pracowników.

Finlandia
Komisja z wielkim zadowoleniem przyjmuje polityk´ nadwy˝ki bud˝etowej z powodzeniem realizowanà w Finlandii. Równie wysoko
Narodowy Bank Polski
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oceniono projekty zmiany uprawnieƒ dla bezrobotnych oraz inne
reformy strukturalne. Za kluczowà uznaje si´ reform´ systemu
emerytalnego.

Grecja
Komisja odnotowuje, ˝e redukcja d∏ugu publicznego do 90% PKB
nie nastàpi w wyniku zmniejszenia wydatków publicznych, lecz obni˝enia stopy procentowej obs∏ugiwanego d∏ugu. Zaleca si´ zmniejszenie – jak tylko to b´dzie mo˝liwe – wysokoÊci d∏ugu publicznego i utrzymanie zwi´kszajàcej si´ nadwy˝ki bud˝etowej. Zwraca si´
uwag´ na narastanie zagro˝enia wynikajàcego ze starzenia si´ spo∏eczeƒstwa i braku reformy systemu emerytalnego.

Hiszpania
Komisja z satysfakcjà odnotowuje, ˝e d∏ug publiczny w 2005 r. wyniesie 50% PKB Hiszpanii. Równie przychylnie odnosi si´ do decentralizacji finansów publicznych. Przypomina jednak o koniecznoÊci zachowania dyscypliny finansowej.

Holandia
Spowolnienie wzrostu gospodarczego negatywnie odbi∏o si´ na
zdolnoÊci do wytworzenia nadwy˝ki bud˝etowej. Mimo przejÊciowych trudnoÊci Holandia zachowuje zdolnoÊç do przestrzegania dopuszczalnego deficytu bud˝etowego w warunkach rozbudowanej
sfery socjalnej oraz starzenia si´ spo∏eczeƒstwa.

Francja
Komisja przypomina o koniecznoÊci uzyskania nadwy˝ki bud˝etowej. Oczekuje bardziej ambitnego programu redukcji wydatków bud˝etowych w perspektywie rych∏ego starzenia si´
spo∏eczeƒstwa tego kraju.
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Irlandia
Komisja przypomina, ˝e d∏ug publiczny Irlandii ma rekordowo niski
poziom 34% PKB. Dostosowanie deficytu bud˝etowego do przebiegu cyklu koniunkturalnego i spowolnienia gospodarki do czterech
procent jest w∏aÊciwe. Nie budzi obaw zdolnoÊç dostosowania wydatków bud˝etowych Irlandii do zmiany struktury demograficznej
tego kraju.

Luksemburg
Komisja okreÊla finanse ksi´stwa jako zdrowe, czego dowodem jest
6,2% nadwy˝ka bud˝etowa w 2000 r. Luksemburg jest w stanie
sprostaç finansowym nast´pstwom starzenia si´ jego mieszkaƒców,
mi´dzy innymi dzi´ki rekordowo niskiemu d∏ugowi publicznemu.

Niemcy
Komisja wyra˝a zaniepokojenie zbli˝aniem si´ RFN do granicy
3-procentowego deficytu bud˝etowego; równie˝ wysokoÊç d∏ugu
publicznego jest zbli˝ona do kryteriów konwergencji gospodarczej.
W tej sytuacji nale˝y szczególnie uwa˝nie monitorowaç zad∏u˝anie
si´ krajów zwiàzkowych oraz socjalny system solidarnoÊci mi´dzypokoleniowej.

Portugalia
Komisja przyj´∏a do wiadomoÊci, ˝e d∏ug publiczny kraju zmniejszy
si´ z 55,9% w 2001 r. do 51,9% w 2005 r., zaÊ deficyt bud˝etowy,
wynoszàcy 2,2%, osiàgnie zero w 2004 r. i niewielkà nadwy˝k´
w 2005 r. Spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowa∏o, ˝e
deficyt bud˝etowy w 2001 r. podwoi∏ si´, co jest sprzeczne z obowiàzujàcym dotychczas programem stabilnoÊci i wzrostu. W ten
sposób Portugalia nie spe∏ni∏a kryterium dopuszczalnego deficytu
bud˝etowego. Rozpocz´to procedur´ egzekucji nadmiernego
deficytu bud˝etowego tego kraju.
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Po uzyskaniu informacji, ˝e deficyt bud˝etowy w 2001 r. faktycznie wyniós∏ 4,1%, Komisja Europejska uruchomi∏a procedur´ przekroczenia
nadmiernego deficytu bud˝etowego. Przewiduje ona przygotowanie
przez Komisj´ Europejskà specjalnego raportu na temat wiarygodnoÊci
danych statystycznych Portugalii i stanu jej gospodarki. Raport ten zostanie zaopiniowany przez Komitet Ekonomiczno-Finansowy, sk∏adajàcy si´ z przedstawicieli narodowych banków centralnych i ministerstw finansów paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Gdy cia∏a
te uznajà, ˝e Portugalia ma problemy z utrzymaniem deficytu bud˝etowego w wysokoÊci 3% w zastojowej i kryzysowej fazie cyklu koniunkturalnego, mogà si´ zwróciç do Rady Unii Europejskiej o wydanie
zalecenia nakazujàcego zmniejszenie deficytu w okreÊlonym czasie.
Gdyby Portugalia uchyli∏a si´ od jego spe∏nienia mo˝na na nià na∏o˝yç
kar´ pieni´˝nà od 0,2 do 0,5% PKB oraz zawiesiç wyp∏aty z funduszy
wspólnotowych Unii Europejskiej.

Szwecja
Szwecja deklaruje utrzymywanie Êredniookresowej 2% nadwy˝ki bud˝etowej. Komisja z satysfakcjà przyjmuje wprowadzenie limitu wydatków bud˝etowych i utrzymywanie w równowadze bud˝etów terenowych dzi´ki systematycznemu obni˝aniu obcià˝eƒ podatkowych.
Stopy procentowe sà w Szwecji na niskim poziomie, nie majàcym odpowiedników w najnowszej historii. Szwecja nadal jednak nie spe∏nia
kryterium konwergencji kursowej.

Wielka Brytania
Komisja odnotowa∏a silne wahania wysokoÊci deficytu bud˝etowego
Wielkiej Brytanii. Sà one mocno powiàzane z wahaniami przewidywanego tempa wzrostu gospodarczego. Kraj ten spe∏nia, zdaniem
komisji kryteria konwergencji gospodarczej ze znacznà nadwy˝kà.
Utrzymywanie niewielkiego deficytu bud˝etowego jest dopuszczalne, gdy˝ d∏ug publiczny Wielkiej Brytanii wynosi 40% PKB i planuje si´ jego zmniejszenie do 36,6% PKB.
Komisja odnotowuje dzia∏ania w∏adz na rzecz wzrostu wydajnoÊci pracy i sprostania starzeniu si´ spo∏eczeƒstwa.
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W∏ochy
Komisja przyj´∏a do wiadomoÊci, ˝e w zwiàzku z trudnoÊciami w realizacji programu prywatyzacji zosta∏o o rok opóênione osiàgni´cie d∏ugu
paƒstwowego poni˝ej 100% PKB. Przeprowadzane reformy strukturalne majà przyspieszyç wzrost gospodarczy kraju do 3%. Utrzymywanie
w Êrednim okresie lekkiej nadwy˝ki deficytu bud˝etowego odpowiada
za∏o˝eniom Paktu StabilnoÊci i Wzrostu. Komisja oczekuje, ˝e W∏ochy
uzyskajà w 2004 r. nadwy˝k´ bud˝etowà w wysokoÊci 5% PKB.

Nast´pstwa wchodzenia Polski w sieç koordynacji
polityki gospodarczej w eurosystemie
Punktem wyjÊcia koordynacji polityki gospodarczej jest ugruntowanie
w Polsce gospodarki rynkowej. Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej z Kopenhagi z czerwca 1993 r., za gospodark´ rynkowà uznaje
si´ takà, która:
• równowa˝y popyt z poda˝à w warunkach swobody dzia∏ania mechanizmu rynkowego oraz liberalizacji cen,
• nie tworzy barier wejÊcia na rynki i wyjÊcia z nich,
• ma zdrowy system prawny, regulujàcy w szczególnoÊci prawa w∏asnoÊci, majàcy zdolnoÊç egzekwowania umów i prawa,
4) znajduje si´ w równowadze makroekonomicznej, przy czym ma
stabilne ceny, zdrowe finanse publiczne, w∏aÊciwe stany rachunku
bie˝àcego i kapita∏owego,
5) podziela konsensus w sprawie polityki gospodarczej,
6) w stopniu zadowalajàcym rozwin´∏a sektor finansowy, w tym kana∏
13
kredytowy zdolny do alokowania oszcz´dnoÊci .
Uk∏ad europejski oraz proces negocjacji cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej stopniowo zbli˝ajà nas do ukszta∏towania si´ gospodarki
13 H. M. Scobie: Enlargement of the EU and The Treaty of Nice. Pearson Education, New York 2000.
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Tabela 4

Stopieƒ konwergencji Czech, Polski i W´gier z Eurosystemem

Wskaêniki konwergencji

Czechy

Gospodarka realna (4 wskaêniki)
Dynamika wzrostu (2 wskaêniki)
Ramy instytucjonalne (4 wskaêniki)
Handel zagraniczny (3 wskaêniki)
Polityka pieni´˝na i fiskalna (3 wskaêniki)
¸àcznie (16 wskaêników)

W´gry

71,4
100,0
78,9
71,6
59,0
74,6

75,1
100,0
85,6
62,3
46,9
73,2

Polska
56,3
66,5
87,5
53,3
58,6
65,2

èród∏o: EU Enlargement Monitor. „Deutsche Bank Research” 8/2002, s. 18.

rynkowej spe∏niajàcej wy˝ej wspomniane kryteria. Dopiero takà „wy∏aniajàcà si´” gospodark´ rynkowà mo˝na poddawaç procedurom koordynacji polityki gospodarczej. Bank centralny oraz rzàd sà nak∏aniane
do uczestnictwa w procedurach koordynujàcych polityk´ gospodarczà
kraju z kierunkami rozwoju Unii Europejskiej. W dajàcym si´ przewidzieç czasie wejdziemy w mechanizmy koordynacji polityki gospodarczej, niekiedy dalekie od powszechnych wyobra˝eƒ o mo˝liwoÊciach
wyboru w zakresie naszej polityki gospodarczej.
Pierwszym wyzwaniem b´dzie stopieƒ koordynacji polityki wzrostu gospodarczego, walki z bezrobociem oraz ochrony Êrodowiska. Unia Europejska ˝àda od paƒstw kandydujàcych przedstawienia w∏asnych trzyletnich
programów przedakcesyjnych, które majà odpowiedzieç na pytanie, jak
w∏adze danego kraju wyobra˝ajà sobie prowadzenie skoordynowanej polityki nastawionej na sprostanie konkurencji na wewn´trznym rynku europejskim. Wa˝nym elementem tych programów sà odr´bnie tworzone prognozy rozwoju gospodarczego, sporzàdzane przez bank centralny i ministerstwo finansów. Narodowy Program Integracji Europejskiej jest
nowelizowany co rok i stanowi zapowiedê programu konwergencji, a nast´pnie stabilizacji i rozwoju.
Prace nad tymi Êredniookresowymi programami konwergencji gospodarczej sà systematycznie prowadzone i sà elementem tajnych negocjacji cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. W tych warunkach stopieƒ skoordynowania naszej polityki gospodarczej z oczekiwaniami Unii Europejskiej mo˝na poznaç jedynie poÊrednio.
Ocena ekspertów Deutsche Banku wydaje si´ wywa˝ona i dobrze oddaje sytuacj´ z po∏owy 2002 r.
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Drugim wyzwaniem stojàcym przed koordynacjà polityki gospodarczej
w Unii Europejskiej i w Polsce jest okreÊlenie w∏aÊciwego po∏àczenia
polityki pieni´˝nej i fiskalnej. Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej
polityka kursowa nie jest domenà paƒstw cz∏onkowskich. Jest to obszar
wspólnego zainteresowania wszystkich paƒstw cz∏onkowskich oraz wyspecjalizowanego Komitetu Polityki Gospodarczej i Finansowej, w sk∏ad
którego wchodzà przedstawiciele ministerstw finansów i banków centralnych tych paƒstw. Komitet ten wypracowuje poglàd zarówno na temat kursu walutowego, po którym kraje kandydackie wejdà do Unii
Europejskiej, jak i po˝àdanego kursu waluty krajowej wobec dolara czy
jena. Ostatecznie wi´c swoboda krajowej w∏adzy pieni´˝nej w kszta∏towaniu kursu walutowego z∏otego jest wysoce ograniczona.

Zakoƒczenie
Trudna do dostrze˝enia z perspektywy kraju kandydujàcego rola koordynacji polityki gospodarczej w Eurosystemie coraz szybciej przestaje
byç ma∏o znaczàcym szczegó∏em funkcjonowania Unii Europejskiej
i staje si´ wa˝nym instrumentem kszta∏towania polityki gospodarczej
Polski. Obowiàzujàce w Unii Europejskiej procedury koordynacji ró˝nego rodzaju polityki gospodarczej sà bardzo zró˝nicowane.
Polityka pieni´˝na jest skoncentrowana w ponadnarodowej instytucji,
jakà jest Europejski Bank Centralny. W jej kreowaniu i realizacji aktywnà rol´ odgrywajà narodowe banki centralne oraz ich prezesi, pod warunkiem ˝e dany kraj jest cz∏onkiem Unii Gospodarczej i Walutowej.
Polityka walki z bezrobociem jest koordynowana w sposób innowacyjny. Nie jest ona wy∏àcznà domenà w∏adz krajowych i nie jest narzucana przez ˝aden organ ponadnarodowy. Jest to koordynacja grupowa
(peer group) oparta na mechanizmie wywierania presji na sobie równych i sprawowania wielostronnego nadzoru nad post´pem w realizacji wspólnie przyj´tych celów, wyra˝onych za pomocà wskaêników oraz
innych wielkoÊci kontrolnych.
Polityka strukturalna s∏u˝y nowoczesnemu okreÊleniu miejsca paƒstwa
w gospodarce kraju cz∏onkowskiego. Z jednej strony tworzy warunki
do liberalizacji sieciowych us∏ug publicznych, z drugiej troszczy si´
o bezpieczeƒstwo finansowe progranów opieki zdrowotnej i socjalnej.
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Koordynacja polityki gospodarczej w UE jedynie cz´Êciowo ma form´
instytucjonalnà. Wiele z mechanizmów tej koordynacji przybiera
postaç nieformalnych konsultacji i uzgadniania wspólnego stanowiska.
Oznacza to, ˝e obecnoÊç przedstawicieli naszego kraju w ró˝nego rodzaju grupach zadaniowych, zespo∏ach roboczych, podkomisjach i komisjach powinna ju˝ dziÊ byç przedmiotem naszej troski. Musimy
w stosunkowo krótkim czasie przygotowaç wielu specjalistów zdolnych do twórczej i samodzielnej pracy w mi´dzynarodowych grupach
ekspertów.
Niezale˝nie od stopnia panujàcego w Polsce przekonania o zawodnoÊci
mechanizmów koordynacji rynkowej lub administracyjnej istnieje ju˝
ukszta∏towane ich po∏àczenie w Unii Europejskiej i musimy si´ nauczyç pos∏ugiwaç nià do realizacji w∏asnych narodowych interesów.
Nie jest to powtórka z planowania gospodarczego w RWPG lub planowania w gospodarkach realnego socjalizmu. Koordynacja polityki gospodarczej odbywa si´ przy zachowaniu nowego, w znacznym stopniu
innowacyjnego podejÊcia. Jego dog∏´bne poznanie i opanowanie jest
warunkiem koniecznym, choç niewystarczajàcym do czerpania korzyÊci
p∏ynàcych z cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Pierwszym testem umiej´tnoÊci poruszania si´ Polski w systemie b´dzie
nasz udzia∏ w pracach nad bud˝etem Unii Europejskiej na siedem lat,
do 2013 r. Musimy wiedzieç, jaka b´dzie Polska 2013 r. i jakie dobra publiczne chcemy w tej perspektywie oferowaç naszym obywatelom. Jest to
wyzwanie dla intelektu oraz umiej´tnoÊci d∏ugookresowego programowania ekonomicznego w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych.
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