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Od początku kryzysu podjęto na bezprecedensową skalę reformy zarządzania strefą 
euro. Wprowadzono reformy, na które przed wybuchem kryzysu nie było nawet 
cienia apetytu politycznego. Można przyjąć, iż dzisiaj jesteśmy w połowie drogi. 
Istnieje konsensus w sprawie konieczności dalszych reform. To, na czym ma się 
skoncentrować dalszy ruch reformatorski, jest przedmiotem debaty. Toczy się ona 
we wszystkich instytucjach europejskich, ale także w niektórych państwach 
członkowskich.  
 
Debata dotyczy zarówno substancji dalszych zmian, jak i wehikułu, który dalsze 
reformy wprowadzi w życie. W tej ostatniej sprawie stopniowo pada tabu nowego 
traktatu. Staje się bowiem coraz bardziej oczywiste, że dalsze rozciąganie 
możliwości wykorzystania obecnych traktatów jako podstawy prawnej budzi coraz 
więcej wątpliwości. Brytyjskie oczekiwania repatriacji części kompetencji 
europejskich na poziom narodowy wywołują od czasu do czasu falę zapewnień ze 
strony niektórych państw europejskich, wykluczających jakiekolwiek zmiany 
traktatowe. Tym niemniej zmniejsza się gotowość dalszego rozciągania obecnego 
Traktatu i wprowadzania reform tylnymi drzwiami. Szczególnie w kontekście 
wielkiego wyzwania, jakie wzmocnił kryzys, a mianowicie demokratycznej 
legitymizacji reform.  

 
Reformy zarządzania strefą euro przeniosły cześć kompetencji narodowych często o 
silnych tradycjach narodowych na poziom europejski. Niezależna instytucja, jaką jest 
Europejski Bank Centralny, realizuje zadania wymagające nadzoru 
demokratycznego. Obszar wspólnej waluty nie ma ani osobowości prawnej, ani 
specyficznego mechanizmu legitymizującego reformy strukturalne. 

  
Tocząca się w Europie debata pokazuje gotowość do dalszych reform. Istnieje 
konsensus co do konieczności pogłębienia integracji fiskalnej. Tym niemniej próby 
określenia, czym może być unia fiskalna, pokazują, jak zróżnicowane są poglądy w 
tej sprawie. Niektórzy podkreślają uzasadnienie raczej dla kontynuacji podejścia do 
reform opartych na wprowadzaniu nowych reguł, inni widzą potrzebę odejścia od 
takiego podejścia na rzecz wprowadzania nowych rozwiązań instytucjonalnych. 
Jedni podkreślają konieczność dalszego wysiłku koordynującego procesy 
zarządzania obszarem wspólnej waluty, inni raczej wskazują konieczność przejścia 
od koordynacji do mechanizmu wspólnego decydowania. Dominuje niechęć do takiej 
unii fiskalnej, która byłaby po prostu unią transferów. Widoczne są obawy związane 
z ryzykiem oczekiwania, iż rozwiązania scentralizowane zastąpią skłonność do 
reform i dobrego rządzenia na poziomie narodowym. Ta pokusa zaniechania reform 



2 

 

narodowych, gdy pojawiało się zewnętrzne koło ratunkowe, widoczna była już w 
trakcie kryzysu.  

 
Dzieli debatujących interpretacja fiskalnej pozycji całej strefy euro. Obawy dotyczą 
argumentacji usprawiedliwiającej utrzymywanie deficytów w niektórych państwach w 
sytuacji, gdy silne i duże gospodarki dysponujące nadwyżką budżetową, zapewniają 
generalnie pozytywną pozycję fiskalną strefy euro. Także więc i w tym przypadku 
ryzyko pokusy nadużycia wymagałoby dodatkowych zabezpieczeń, być może 
wykraczających poza to, co wprowadził Traktat o stabilności, koordynacji i 
zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej. 

  
Istnieje konsensus w sprawie potrzeby bardziej skutecznej kontroli budżetów 
narodowych, najprawdopodobniej ze wzmocnioną rolą parlamentów narodowych. 
Reforma semestru europejskiego wymaga myślenia w kategoriach podwójnej 
legitymizacji. Być może cała procedura powinna zaczynać się pięcioletnim 
programem konwergencji i konkurencyjności, debatowanym i przyjętym przez 
Parlament Europejski.  

 
Nie ma jednolitości poglądów w sprawie stworzenia jakiejś formy mechanizmu 
fiskalnego, który poprawiałby zdolność absorpcji szoków fiskalnych. W dyskusjach 
pojawia się koncepcja europejskiego ubezpieczenia przeciwko bezrobociu. Fundusz 
ten byłby uruchamiany w przypadku rzeczywiście istotnego wzrostu bezrobocia. 
Znalezienie sposobu na dzielenie się ryzykiem fiskalnym, który byłby do 
zaakceptowania przez wszystkich, będzie najprawdopodobniej najtrudniejszym 
elementem konstrukcji unii fiskalnej.  

 
Strefa euro nadal nie dysponuje mechanizmem wprowadzania reform strukturalnych 
w państwach członkowskich. Nie ma ani technologii uruchamiania zobowiązań w tym 
zakresie ani bodźców do wdrażania tych reform. Trudno przewidzieć, czy nowy 
raport pięciu prezydentów instytucji europejskich, przygotowywany na czerwcową 
debatę w Radzie Europejskiej powróci do koncepcji kontraktów w sprawie reform 
strukturalnych i instrumentu finansowego dla pokrycia ich kosztów. Interakcja polityk 
narodowych i polityk poziomu europejskiego w systemie zarządzania 
ekonomicznego wymaga nowej architektury, która godziłaby zdolność realizacji 
zdrowej polityki na poziomie narodowym z funkcjonowaniem unii fiskalnej.  
 
Kwestia demokratycznej legitymizacji zarządzania gospodarczego w strefie euro, 
nadanie tej ostatniej osobowości prawnej, wprowadzenie do budżetu europejskiego, 
chociaż poza MFF, budżetu na reformy strukturalne jako zaczątku budżetu strefy 
euro to minimum w sferze dalszych działań i reform zarządzania strefą euro.  
 
 
 

 


