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A R T Y K U ¸Y
Z N A C Z E N I E R E F O R M Y W Y DAT KÓW P U B L I C Z N Y C H
D L A W Z RO S T U G O S P O DA R C Z E G O I S TA B I L N O Â C I
Wydatki publiczne przyczyniajà si´ do wzrostu gospodarczego dzi´ki temu, ˝e zapewniajà
finansowanie podstawowych us∏ug publicznych, takich jak bezpieczeƒstwo, infrastruktura czy
edukacja. Pomagajà równie˝ ∏agodziç wahania cyklu koniunkturalnego dzi´ki dzia∏aniu
automatycznych stabilizatorów, na przyk∏ad przez zapewnienie dochodów dla bezrobotnych czy
emerytów. Z punktu widzenia stabilnoÊci gospodarczej konieczne jest jednak, by w Êrednim
okresie wydatki znalaz∏y pe∏ne pokrycie w dochodach, zapewniajàc stabilnoÊç finansowà
aktualnej polityki gospodarczej, odzwierciedlonej w rachunkach sektora instytucji rzàdowych.
Punktem wyjÊcia dla tego artyku∏u jest nieprzerwany wzrost relacji wydatków publicznych
do PKB w krajach strefy euro od lat 60. ubieg∏ego wieku, który swoje maksimum osiàgnà∏
w ostatnich latach, a nast´pnie – w niektórych przypadkach – zaczà∏ spadaç. Wydatki publiczne
w strefie euro sà przy tym znacznie wy˝sze ni˝ w wi´kszoÊci pozosta∏ych krajów
uprzemys∏owionych. Zdaniem wielu obserwatorów ich poziom przekracza wysokoÊç koniecznà
dla sprawnego Êwiadczenia podstawowych us∏ug publicznych. Rosnàcy poziom wydatków zbieg∏
si´ w czasie z podwy˝kami podatków i innymi posuni´ciami zniech´cajàcymi do podejmowania
pracy i inwestowania oraz z rosnàcà nierównowagà fiskalnà. W ostatnim czasie proces
starzenia si´ spo∏eczeƒstw wywiera dodatkowà presj´ na wydatki publiczne, co zagra˝a
stabilnoÊci fiskalnej.
Niektóre kraje strefy euro zrobi∏y ju˝ znaczny post´p w reformowaniu swoich wydatków
publicznych. W krajach tych odnotowano zdecydowanà popraw´ sytuacji fiskalnej i wzrostu
gospodarczego. W wielu paƒstwach cz∏onkowskich konieczne sà jednak dalsze post´py,
zw∏aszcza tam, gdzie od kilku lat wyst´puje nadmierny deficyt. Fundamentem reformy wydatków
publicznych powinno byç przestrzeganie unijnych ram koordynacji polityki gospodarczej
i fiskalnej oraz usprawnienie krajowych instytucji ds. finansów publicznych.

1 W P ROWA D Z E N I E
W ostatnich latach w debacie na temat polityki
gospodarczej strona wydatkowa bud˝etu stopniowo zacz´∏a przyciàgaç coraz wi´kszà uwag´,
zarówno na poziomie krajowym, jak i ca∏ej UE.
W kwestii „jakoÊci” finansów publicznych
coraz wi´cej mówi si´ o tym, ile pieni´dzy
i na co powinny wydawaç rzàdy oraz w jaki
sposób reforma wydatków mo˝e prze∏o˝yç si´
na wy˝szy wzrost gospodarczy i wi´kszà stabilnoÊç. Potrzeba reformy wydatków publicznych
staje si´ coraz bardziej ewidentna w sytuacji
uporczywie utrzymujàcych si´ deficytów bud˝etowych i wysokiego poziomu d∏ugu publicznego, w po∏àczeniu ze stosunkowo wysokim –
z perspektywy mi´dzynarodowej – poziomem
stóp podatkowych i silnà presjà na wydatki
wynikajàcà ze starzenia si´ spo∏eczeƒstw.

Niniejszy artyku∏ koncentruje si´ na roli
wydatków publicznych w stymulowaniu wzrostu
gospodarczego i stabilnoÊci. Naturalnie wydatki
publiczne s∏u˝à realizacji równie˝ innych celów
(np. redystrybucji dochodów czy spójnoÊci
spo∏ecznej), które przyczyniajà si´ do dobrobytu gospodarczego. W cz´Êci drugiej artyku∏u
przeanalizowano trendy i struktur´ wydatków
publicznych w strefie euro. W cz´Êci trzeciej
omówiono – na poziomie koncepcyjnym i empirycznym – powiàzania pomi´dzy wydatkami
publicznymi, wzrostem gospodarczym i stabilnoÊcià fiskalnà. DoÊwiadczenia w zakresie
reformy wydatków publicznych przedstawia
cz´Êç czwarta, natomiast w cz´Êci piàtej omówiono kwesti´ reformy w kontekÊcie instytucji
fiskalnych i koordynacji polityki gospodarczej
na szczeblu europejskim. Cz´Êç szósta zawiera
wnioski.
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Ta b e l a 1 ¸ à c z n e w y d a t k i s e k t o r a i n s t y t u c j i r z à d ow y c h i s a m o r z à d ow y c h
(w procentach PKB)

Belgia
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
W∏ochy
Luksemburg
Holandia
Austria
Portugalia
Finlandia
Strefa euro
Wielka Brytania
Japonia
Stany Zjednoczone

1960

1980

1998

2004

Maksymalne (rok)

33,2
31,8
20,6
20,3 1)
33,4
26,0
28,1
25,4
29,3
34,1
14,7
26,3
30,4
36,1
16,6
28,2

56,1
47,1
29,0
31,5
45,7
46,1
43,0
48,4
53,3
46,8
34,8
39,1
45,0
43,2
31,5
33,8

51,2
48,7
49,5
41,0
53,5
34,8
49,6
42,1
46,0
53,9
42,3
52,8
49,0
40,0
42,5
33,0

50,2
47,5
49,9
39,0
54,0
34,2
48,6
45,6
47,1
50,4
46,5
51,5
47,7
44,1
38,6
34,3

61,0
50,2
52,0
47,6
55,4
49,8
57,1
51,7
57,1
56,7
46,5
61,0
51,9
45,4
42,5
37,2

(1983)
(1996)
(2000)
(1993)
(1996)
(1982)
(1993)
(1981)
(1983)
(1995)
(2004)
(1993)
(1993)
(1984)
(1998)
(1992)

èród∏a: Komisja Europejska, OECD – dane dotyczàce Hiszpanii za 1964 r. oraz EBC – dane zagregowane dla strefy euro.
1) Dane za 1964 r.

2 T R E N DY I S T R U K T U R A W Y DAT KÓW
P U B L I C Z N Y C H W S T R E F I E E U RO
Znaczenie wydatków publicznych i koniecznoÊç ich reformy w gospodarkach strefy euro
stajà si´ jasne, gdy analizuje si´ trend zmian
poziomu wydatków publicznych w porównaniu z innymi gospodarkami. Relacja wydatków
do PKB w strefie euro znaczàco wzros∏a,
z poziomu 30,4% PKB w 1960 r. do 45,0%
PKB w 1980 r., by w 1998 r. osiàgnàç poziom
49,0% PKB, a potem nieznacznie si´ obni˝yç
do 47,7% PKB w 2004 r. (zob. tabela 1).
Z perspektywy mi´dzynarodowej relacja
wydatków publicznych do PKB w strefie euro
jest bardzo wysoka i znacznie przekracza
analogiczne wartoÊci dla Stanów Zjednoczonych i Japonii. W tych dwóch krajach udzia∏
wydatków publicznych w PKB jest o jednà
czwartà ni˝szy ni˝ w krajach strefy euro.
Za tym ogólnym obrazem kryjà si´ jednak
powa˝ne ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi
krajami. Relacja wydatków do PKB mieÊci si´
w przedziale od 35% PKB w Irlandii do znacznie powy˝ej 50% PKB we Francji (dane
za 2004 r.). Na ogólny wzrost w latach 1960-2004
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o 17,3 punktu procentowego PKB dla ca∏ej
strefy z∏o˝y∏y si´ wzrosty wydatków we
wszystkich nale˝àcych do niej krajach, od najmniejszego o 8,2 punktu procentowego PKB
w Irlandii do najwi´kszego o 31,8 punktu
procentowego w Portugalii.
W wi´kszoÊci krajów strefy euro ten wzrostowy
trend wydatków publicznych w stosunku
do PKB za∏ama∏ si´ po osiàgni´ciu maksimum
w latach 80. lub 90. Maksymalny poziom
wydatków w wi´kszoÊci przypadków przekroczy∏ 50% PKB. Po osiàgni´ciu tego maksimum
niektóre kraje ju˝ w latach 80. zacz´∏y ograniczaç wydatki publiczne (w relacji do PKB),
a do po∏owy lat 90. wi´kszoÊç pozosta∏ych
krajów strefy euro równie˝ podj´∏a takie
próby. W niektórych przypadkach redukcja ta
by∏a znaczàca, o ponad 10 punktów procentowych PKB w stosunku do maksimum.
Analizujàc struktur´ wydatków publicznych
w 2004 r. dla strefy euro widaç, ˝e oko∏o dwie
piàte poch∏on´∏o spo˝ycie publiczne, którego
g∏ównym sk∏adnikiem by∏y wynagrodzenia
pracowników instytucji rzàdowych (zob. tabela 2).
Jednà dziesiàtà wydatków publicznych, czyli

Ta b e l a 2 S t r u k t u r a ∏ à c z ny c h w y d a t ków
s e k t o r a i n s t y t u c j i r z à d ow y c h i
s a m o r z à d ow y c h w s t re f i e e u ro
(w procentach PKB)

Wydatki razem
Obs∏uga d∏ugu
Wydatki pierwotne
Wynagrodzenia pracownicze
Transfery bie˝àce
w tym: dotacje
Inwestycje
Transfery kapita∏owe
Pozosta∏e wydatki
Spo˝ycie rzàdowe

1998

2004

49,0
4,6
44,4
10,6
25,4
2,1
2,4
1,4
4,6
19,7

47,7
3,2
44,5
10,5
25,3
1,8
2,5
1,4
4,8
20,3

èród∏o: EBC.

oko∏o 5% PKB, przeznaczono na publicznà
oÊwiat´. Kolejne dwie piàte ∏àcznych wydatków
odpowiada transferom socjalnym i dotacjom
dla gospodarstw domowych i przedsi´biorstw
– g∏ównie sà to wydatki dotyczàce ubezpieczeƒ spo∏ecznych, i w mniejszym stopniu
wsparcie dla przemys∏u. Tylko oko∏o 5%
wydatków rzàdowych dotyczy∏o inwestycji
publicznych. Wydatki na obs∏ug´ d∏ugu
publicznego w ostatnich latach znacznie si´
obni˝y∏y, do nieco ponad 6% ∏àcznej kwoty
wydatków publicznych.
Wy k re s 1 S a l d o s e k t o r a i n s t y t u c j i
r z à d ow y c h i s a m o r z à d ow y c h , w y d at k i
i d o c h o d y w re l a c j i d o P K B w s t re f i e e u ro

Analizujàc poziom wydatków publicznych
w kontekÊcie wp∏ywu finansów publicznych
na stabilnoÊç i wzrost gospodarczy warto
przyjrzeç si´ relacjom pomi´dzy wydatkami
a deficytem bud˝etowym i d∏ugiem publicznym. Pojawieniu si´ w Europie chronicznych
deficytów towarzyszy∏ wysoki wzrost wydatków w latach 70. i na poczàtku lat 80. (zob.
wykres 1). Dopiero kiedy w drugiej po∏owie
lat 90. relacja wydatków do PKB zacz´∏a
spadaç w bardziej widoczny sposób, nastàpi∏a
równie˝ znaczàca poprawa sald bud˝etu.
Odwrócenie si´ trendu w przebiegu zagregowanego salda bud˝etu po 2000 r. pojawi∏o
si´ w okresie, gdy ci´ciom podatków nie
towarzyszy∏o odpowiednie obni˝enie relacji
wydatków do PKB.
Wy k re s 2 Z a d ∏ u ˝ e n i e i s a l d o s e k t o r a
i n s t y t u c j i r z à d ow y c h i s a m o r z à d ow y c h
w re l a c j i d o P K B w s t re f i e e u ro

Wydatki (skala po lewej stronie)
Dochody (skala po lewej stronie)
Saldo (skala po prawej stronie)

Zad∏u˝enie (skala po lewej stronie)
Saldo (skala po prawej stronie)
Saldo pierwotne (skala po prawej stronie)

55

8

80

8

70

6

6
50

4
2

45

0
40
35

1975

1980

Znaczenie reformy
wydatków
publicznych dla
wzrostu
gospodarczego
i stabilnoÊci

(w procentach PKB)

(w procentach PKB)

30
1970
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Niewielki spadek relacji wydatków publicznych
do PKB w strefie euro po rozpocz´ciu trzeciego
etapu UGW osiàgni´to g∏ównie dzi´ki obni˝eniu
kosztów obs∏ugi d∏ugu. Jest to przede
wszystkim skutkiem spadku d∏ugoterminowych
implikowanych stóp procentowych od niesp∏aconej cz´Êci d∏ugu publicznego po wejÊciu
do unii walutowej (tzw. „premia za UGW”).
Z drugiej strony relacja wydatków pierwotnych do PKB pozosta∏a zasadniczo stabilna.

1985

èród∏a: Komisja Europejska.
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èród∏a: Komisja Europejska.
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Ta b e l a 3 P r z e w i d y w a n e z m i a ny w y b r a ny c h w y d a t ków z w i à z a ny c h z w i e k i e m w re l a c j i
d o P K B w o k re s i e 2 0 0 4 - 2 0 5 0

Belgia
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
W∏ochy
Luksemburg
Holandia
Austria
Portugalia
Finlandia
EU12

Emerytury (1)

Ochrona zdrowia (2)

Opieka d∏ugoterminowa (3)

Razem 1 (1+2+3)

5,1
1,7
bd.
7,1
2,0
6,4
0,4
7,4
3,5
-1,2
9,7
3,1

1,4
1,2
1,7
2,2
1,8
2,0
1,3
1,2
1,3
1,6
0,5
1,4

1,0
1,0
bd.
0,2
bd.
0,6
0,7
0,6
0,6
0,0
bd.
1,8

7,5
3,9
bd.
9,5
bd.
9,0
2,4
9,2
5,4
0,4
bd.
6,3

2,6

1,5

0,5

4,6

èród∏a: Komitet Polityki Gospodarczej, Grupa Robocza ds. Starzenia si´, styczeƒ 2006.
Uwaga: bd. = brak danych.
1) Mo˝na oczekiwaç niewielkiej redukcji w zwiàzku ze spadkiem wydatków na oÊwiat´ i Êwiadczenia dla bezrobotnych.

Ramka 1

Szereg trudnoÊci w procesie pomiaru zmiennych dotyczàcych finansów publicznych oraz brak
spójnoÊci danych pomi´dzy poszczególnymi krajami utrudniajà pe∏ne porównanie polityki
wydatków publicznych (zarówno ich poziomu, jak i struktury) w poszczególnych krajach 1.
W szczególnoÊci:
– W niektórych krajach w miejsce wydatków bezpoÊrednich stosowane sà wydatki podatkowe,
np. ulgi podatkowe dla ma∏˝eƒstw z dzieçmi zamiast transferów socjalnych.
– Podczas gdy w niektórych krajach transfery socjalne sà traktowane tak samo jak dochody
z pracy, w innych sà one cz´Êciowo lub ca∏kowicie wy∏àczone z opodatkowania. W efekcie
poziom wydatków i dochodów w tej kategorii jest Êrednio wy˝szy w pierwszej grupie
krajów.
– Obowiàzkowe prywatne ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne lub od bezrobocia powodujà
zani˝enie wielkoÊci wydatków publicznych na te cele w niektórych krajach, podczas gdy
finansowanie przez paƒstwo cz´Êci dobrowolnej sk∏adki na fundusze ubezpieczeƒ
spo∏ecznych zawy˝a ten poziom.
– Partnerstwo publiczno-prywatne jest traktowane ró˝nie w ró˝nych krajach i mo˝e
przejÊciowo zani˝aç faktyczny poziom wydatków na inwestycje publiczne, zw∏aszcza
w przypadku projektów, w których koszty sà rozliczane przez okres d∏u˝szy ni˝
przy konwencjonalnych inwestycjach publicznych.
– W niektórych przypadkach kwota wydatków publicznych nie uwzgl´dnia zobowiàzaƒ
warunkowych (np. gwarantowania kredytów przez paƒstwo), co powoduje, ˝e przysz∏e
1 Zob. np. Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, I. Joumard, P. Kongsrud, Y.S. Nam i R. Price,
OECD Economics Department Working Paper No 380, 2004.

4

EBC
Biuletyn Miesi´czny
Kwiecieƒ 2006

ARTYKU¸Y
zobowiàzania rzàdowe dotyczàce wydatków mogà byç zani˝one. Poza tym wysokoÊç
zobowiàzaƒ warunkowych w poszczególnych krajach jest bardzo ró˝na.

Znaczenie reformy
wydatków
publicznych dla
wzrostu
gospodarczego
i stabilnoÊci

Powy˝sze czynniki mogà wyjaÊniç dochodzàce do kilku punktów procentowych PKB ró˝nice
pomi´dzy krajami w wysokoÊci wydatków publicznych, ca∏kowitej oraz w okreÊlonych
kategoriach. Reformy fiskalne równie˝ mogà z czasem zwi´kszyç lub zmniejszyç tego rodzaju
ró˝nice. Niestety brak jest danych, które umo˝liwi∏yby uwzgl´dnienie wp∏ywu wymienionych
czynników dla ka˝dego okresu i ka˝dego kraju.

PoÊrednio zmiany w wydatkach mogà równie˝
wp∏ywaç na poziom d∏ugu. Jak widaç na wykresie 2, wskaênik d∏ugu publicznego strefy
euro rós∏ wtedy, gdy wydatki pozostawa∏y
na stromej Êcie˝ce wzrostu przy jednoczesnym
wysokim deficycie. Trend ten odwróci∏ si´
na krótko w drugiej po∏owie lat 90., lecz
w ostatnim okresie zaobserwowano ponowny
wzrost wskaêników zad∏u˝enia.
Omawiajàc kwesti´ wydatków publicznych
i wyzwaƒ, przed którymi stoi ta sfera nale˝y
uwzgl´dniç przysz∏y rozwój sytuacji w dziedzinach, które mogà powa˝nie wp∏ynàç
na zobowiàzania rzàdowe. Najwa˝niejszym
czynnikiem jest tu fiskalny koszt starzenia
si´ spo∏eczeƒstw. Mo˝na oczekiwaç, ˝e
w nadchodzàcych dziesi´cioleciach obcià˝y
on bud˝ety publiczne w formie wydatków
na emerytury, opiek´ zdrowotnà i opiek´ d∏ugookresowà. Projekcje wydatków zwiàzanych z tym procesem przewidujà, ˝e w przysz∏oÊci wzrost ∏àcznych wydatków emerytalnych w wi´kszoÊci krajów wyniesie od 3%
do 8% PKB, a w niektórych krajach wskaênik
ten mo˝e byç jeszcze wy˝szy (zob. tabela 3).
Przy braku kontroli zobowiàzania te mogà
w nadchodzàcych dziesi´cioleciach znów
zaczàç rosnàç.

publicznych. Z tej perspektywy mo˝na mówiç
o wysokiej jakoÊci tej polityki, jeÊli (i) zapewnia
ona podstawowe dobra i us∏ugi oraz (ii) racjonalne wykorzystanie zasobów publicznych
w podejmowanych dzia∏aniach (iii) jest zorientowana na Êredni okres, przewidywalna i stabilna
finansowo, dzi´ki czemu sprzyja stabilnoÊci
makroekonomicznej. Pierwsze dwa warunki
dotyczà skutecznoÊci i wydajnoÊci (efektywnoÊci) polityki, trzeci jest konieczny dla realizacji
dwóch pierwszych celów. Ponadto polityka
w zakresie wydatków publicznych mo˝e wspieraç
ramy instytucjonalne gospodarki, bez których
wzrost i stabilnoÊç by∏yby niemo˝liwe.

3 P OW I Ñ Z A N I A P O M I ¢ D Z Y W Y DAT K A M I
P U B L I C Z N Y M I , W Z RO S T E M G O S P O DA R C Z Y M
I S TA B I L N O Â C I Ñ F I S K A L N Ñ

Pewien poziom wydatków publicznych jest
niezb´dny, by gospodarka rynkowa mog∏a
funkcjonowaç. Ograniczenia prawne, zasady
ochrony praw w∏asnoÊci i sprawne rynki
zmniejszajà niepewnoÊç politycznà, sprzyjajà
konkurencji, zapewniajà dost´p do niezb´dnych
informacji i umo˝liwiajà sprawne zarzàdzanie
ryzykiem. To z kolei zach´ca podmioty gospodarcze do pracy, oszcz´dzania, inwestowania,
specjalizacji i innowacji, generujàcych zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Polityka w zakresie wydatków publicznych, która gwarantuje
wystarczajàce Êrodki np. na bezpieczeƒstwo
wewn´trzne i zewn´trzne oraz administracj´
publicznà, sprzyja wysokiej jakoÊci s∏u˝by publicznej i ogranicza zb´dne dotacje, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie sprawne, niezak∏ócone
funkcjonowanie instytucji i rynków.

Polityka w zakresie wydatków publicznych jest
kluczem do zwi´kszenia wzrostu gospodarczego
oraz ochrony stabilnego Êrodowiska makroekonomicznego, które wymaga zdrowych finansów

Do podstawowych wydatków publicznych zalicza
si´ g∏ównie wydatki na us∏ugi administracji
publicznej, wymiar sprawiedliwoÊci, badania
podstawowe, oÊwiat´ i ochron´ zdrowia
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(w podstawowym zakresie), infrastruktur´
publicznà oraz bezpieczeƒstwo wewn´trzne
i zewn´trzne. Te kategorie wydatków mogà
zwi´kszyç wzrost potencjalny gospodarki nie
tylko poprzez wspomniany wczeÊniej kana∏
instytucjonalny, ale równie˝ poprzez zwi´kszenie poda˝y pracy oraz jakoÊci i zasobów kapita∏u
ludzkiego i fizycznego. Wydatki na infrastruktur´
sà korzystne nie tylko same przez si´, ale równie˝ dzi´ki towarzyszàcym im cz´sto inwestycjom prywatnym. Jednak˝e korzyÊci wynikajàce
ze zwi´kszonych wydatków nale˝y wywa˝yç
z kosztami dodatkowego opodatkowania na ten
cel – ten aspekt jest cz´sto zaniedbywany.
Trudno jest precyzyjne okreÊliç wysokoÊç tych
wydatków publicznych, które sà naprawd´ niezb´dne. Przy za∏o˝eniu, ˝e jest to w przybli˝eniu suma spo˝ycia publicznego, w strefie euro
poziom ten w ostatnim dziesi´cioleciu wynosi∏
oko∏o 20% PKB (zob. tabela 2). Nie wszystkie
jednak wydatki zaliczone do tej kategorii nale˝y
znaç za naprawd´ podstawowe. Mo˝na si´ spieraç, czy to rzàd powinien byç g∏ównym dostawcà
us∏ug szkolnictwa wy˝szego, zaopatrzenia
w energi´ elektrycznà czy innych us∏ug. Poza
tym pewna cz´Êç wydatków na inwestycje
publiczne bywa przeznaczana na projekty
majàce inne cele polityczne (np. presti˝owe)
ni˝ zaspokojenie faktycznych potrzeb infrastrukturalnych.
Ostatnià z g∏ównych kategorii wydatków sà
transfery i dotacje, czyli wydatki o charakterze
redystrybucyjnym, uwa˝ane zwykle na „nieproduktywne”, gdy˝ nie pobudzajà wzrostu,
mogà za to mieç powa˝ne koszty gospodarcze
w postaci podatków (zniekszta∏cajàcych funkcjonowanie rynku) i zniech´cania do pracy.
Mo˝na tu wymieniç w szczególnoÊci wydatki
publiczne na wczeÊniejsze emerytury lub utrzymanie nieefektywnych ga∏´zi przemys∏u –
posuni´cia takie zmniejszajà zach´ty do pracy
i inwestycji w dzia∏alnoÊç bardziej produktywnà. Niemniej jednak wydatki na podstawowe
zabezpieczenia socjalne mo˝na te˝ postrzegaç
jako produktywne – ograniczajà one potrzeb´
oszcz´dzania na czarnà godzin´ i sprzyjajà
podejmowaniu ryzyka przez podmioty gospo-
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darcze. Wydatki na cele socjalne o charakterze
redystrybucyjnym by∏y – jak zauwa˝ono powy˝ej
– najszybciej rosnàcà kategorià wydatków
w minionych dziesi´cioleciach w strefie euro
i si´gajà obecnie Êrednio oko∏o 20% PKB.
Sprawne zarzàdzanie wydatkami publicznymi
prowadzi do mniejszego zapotrzebowania
na finansowanie dla osiàgni´cia okreÊlonych
celów polityki paƒstwa. SprawnoÊç t´ mo˝na
zwi´kszyç dzi´ki zastosowaniu pewnych technik,
takich jak bud˝ety zadaniowe, narz´dzia zarzàdzania kadrami czy quasi-rynkowe mechanizmy cenotwórcze. Pewnà rol´ mogà te˝ odegraç
audyty, odpowiednie okreÊlenie zasad zamówieƒ
publicznych oraz analiza korzyÊci i kosztów.
W przypadku niektórych us∏ug publicznych
rozwiàzaniem mo˝e byç powierzenie ich
Êwiadczenia podmiotom prywatnym przy
zachowaniu finansowania (lub wsparcia) ze
Êrodków publicznych, jeÊli pozwala to na lepsze
wykorzystanie pieni´dzy publicznych. W sferze
wydatków socjalnych popraw´ efektywnoÊci
mo˝na osiàgnàç poprzez lepsze ukierunkowanie nak∏adów, tak by trafia∏y do osób naprawd´
potrzebujàcych.
Aby polityka wydatków publicznych mog∏a
pobudzaç wzrost i stabilnoÊç, musi byç stabilna
finansowo w d∏ugim okresie (czyli zapewniaç
odpowiednià iloÊç Êrodków na realizacj´ celów).
Taka polityka prowadzi do poprawy zaufania
podmiotów gospodarczych i ich wiary w stabilnoÊç Êrodowiska gospodarczego w przysz∏oÊci,
co zwi´ksza ich sk∏onnoÊç do inwestowania.
Inwestycje z kolei pobudzajà wzrost, który
przek∏ada si´ na dalszà popraw´ stabilnoÊci
finansowej. Dla rzàdów, które dà˝à do poprawy
poprzez zmniejszenie deficytu i d∏ugu bez jednoczesnej podwy˝ki podatków jedynà opcjà
jest ograniczenie i restrukturyzacja wydatków.
JeÊli zachodzi potrzeba obni˝enia podatków,
konieczne jest jeszcze g∏´bsze ci´cie wydatków. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e wydatki
publiczne mogà stabilizowaç popyt w okresach
wahaƒ gospodarczych dzi´ki dzia∏aniu automatycznych stabilizatorów, ale powstajàcy wówczas
wy˝szy deficyt mo˝e skutecznie ustabilizowaç
popyt jedynie wówczas, gdy finanse publiczne

sà postrzegane jako stabilne. W sytuacji takiej
istnieje mniejsze prawdopodobieƒstwo, ˝e
podmioty gospodarcze zareagujà na rosnàcy
deficyt zwi´kszeniem oszcz´dnoÊci, które
zneutralizowa∏oby dzia∏anie stabilizujàce
wzrostu wydatków.
Istnieje wiele badaƒ empirycznych wskazujàcych,
˝e sam w sobie wzrost wydatków publicznych
nie zawsze przek∏ada si´ na lepsze wyniki1.
Powy˝ej pewnego poziomu wydatki publiczne
mogà byç wr´cz szkodliwe z punktu widzenia
wzrostu gospodarczego i stabilnoÊci finansów
publicznych. Ponadto istniejà przekonujàce
1

Przeglàd wyników badaƒ mo˝na znaleêç w Quality of public
finances and growth, A. Afonso, W. Ebert, L. Schuknecht
i M. Thöne, ECB Working Paper No 438, styczeƒ 2005.

ARTYKU¸Y

dowody, ˝e deficyt fiskalny wynikajàcy ze
wzrostu wydatków przeszkadza w osiàgni´ciu
tych celów. Tak czy owak, istniejàca literatura
nie pozwala na obiektywne i jednoznaczne
okreÊlenie które kategorie wydatków mo˝na
uznaç za wydatki „wysokiej jakoÊci”, jaki
powinien byç ich optymalny poziom oraz jaki
dok∏adnie b´dzie ich wp∏yw na stabilnoÊç
finansów publicznych i wzrost gospodarczy.
Niemniej jednak studia empiryczne i symulacje
przy pomocy modeli pomog∏y lepiej zrozumieç
mechanizmy transmisji i skutki polityki wydatków publicznych dla gospodarki. Przy ocenie
i mi´dzynarodowych porównaniach efektywnoÊci
wydatków publicznych przydatnà ilustracjà
mogà byç wskaêniki jakoÊci finansów publicznych i powszechnie stosowane metody ich oceny.
(zob. ramka 2).

Znaczenie reformy
wydatków
publicznych dla
wzrostu
gospodarczego
i stabilnoÊci

Ramka 2

P O M I A R I O C E N A E F E K T Y W N O Â C I W Y DAT KÓW P U B L I C Z N Y C H
W∏aÊciwy pomiar i ocena produktywnoÊci sektora publicznego jest trudnym zagadnieniem
empirycznym, a literatura na ten temat obejmujàca porównania mi´dzy ró˝nymi krajami jest
wyjàtkowo skàpa. Jedna z mo˝liwych metod zak∏ada obliczenie wskaêników obrazujàcych
wyniki sektora publicznego, które nast´pnie porównuje si´ z iloÊcià zu˝ytych zasobów
publicznych. Otrzymane w taki sposób wskaêniki efektywnoÊci umo˝liwiajà porównywanie
mi´dzy sobà poszczególnych krajów 1 . Wskaêniki te pozwalajà zmierzyç skutecznoÊç
i wydajnoÊç dzia∏aƒ takich jak zapewnianie równych szans i niezak∏óconej konkurencji
w procesach rynkowych oraz zadania rzàdu przypisywane mu w modelu Musgrave’a:
stabilizacja makroekonomiczna, redystrybucja dochodów i efektywna alokacja zasobów.
Dotyczàce tych dziedzin wskaêniki mo˝na nast´pnie zagregowaç w celu skonstruowania
z∏o˝onej miary skutecznoÊci i efektywnoÊci.
Wi´kszoÊç studiów dotyczàcych analizy efektywnoÊci wydatków publicznych stosuje metody
nieparametryczne, np. metod´ obwiedni danych (Data Envelopment Analysis). Metody takie
porównujà wyniki sektora publicznego z poniesionymi nak∏adami, wyra˝onymi czy to w uj´ciu
pieni´˝nym, czy te˝ iloÊciowym (iloÊç wykorzystanych zasobów). Dla przyk∏adu kraje, gminy
czy szko∏y sà w nich traktowane jako jednostki administracyjno-decyzyjne (decision
management units), które wykorzystujà pewnà iloÊç zasobów (np. liczba nauczycieli albo kwota
wydatków publicznych na edukacj´) w celu wytworzenia us∏ug oÊwiatowych, których jakoÊç
mo˝na zmierzyç poziomem umiej´tnoÊci uczniów (np. na podstawie testów prowadzonych
w ramach Programu Mi´dzynarodowej Oceny Umiej´tnoÊci Uczniów – Programme for
International Student Assessment, PISA)2. Zastosowanie metod nieparametrycznych umo˝liwia
1

Zob. „Public Sector Efficiency: An International Comparison”, A. Afonso, L. Schuknecht and V. Tanzi, 2005. Public Choice 123 (34), str. 321-347.
2 Przyk∏ady mo˝na znaleêç w „Non-Parametric Approaches to Public Education and Health Efficiency in OECD Countries”, A. Afonso
and M. St. Aubyn, 2005. Journal of Applied Economics 8 (2), str. 227-246.
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wyprowadzenie teoretycznej granicznej funkcji produkcji, a odchylenia od niej poszczególnych
obserwacji (jednostek administracyjno-decyzyjnych) pozwalajà na okreÊlenie ich efektywnoÊci.
Ogólnie rzecz bioràc literatura przedmiotu identyfikuje pewne ró˝nice w skutecznoÊci
i powa˝ne ró˝nice w efektywnoÊci wydatków publicznych pomi´dzy krajami
uprzemys∏owionymi. Lepsze wyniki sektora publicznego zasadniczo nie sà skorelowane
z wy˝szym poziomem wydatków publicznych. Wskazuje to na malejàce zwroty ze
zwi´kszonych wydatków publicznych i mo˝liwoÊç uzyskania korzystnych wyników
w realizacji okreÊlonych celów polityki przy du˝o ni˝szym poziomie wydatków ni˝ ma to dziÊ
miejsce w wielu krajach.

4 DOÂWIADCZENIA W ZAKRESIE REFORMY
W Y DAT KÓW P U B L I C Z N Y C H
DoÊwiadczenia poszczególnych krajów strefy
euro we wdra˝aniu reform wydatków publicznych w ostatnich dziesi´cioleciach sà bardzo
zró˝nicowane. Niektóre kraje strefy euro
znacznie obni˝y∏y wskaêniki wydatków ca∏kowitych i pierwotnych. W innych nie widaç
du˝ego post´pu w ograniczaniu wydatków
publicznych, mimo wystàpienia znacznego
spadku kosztów obs∏ugi d∏ugu w poczàtkach
lat 90. wynikajàcego ze strukturalnego obni˝enia
si´ stóp procentowych (tzw. premia za UGW).
Siedem krajów strefy euro wprowadzi∏o ambitne
programy oszcz´dnoÊci i reform wydatków
publicznych. Grupie tej uda∏o si´ zredukowaç
wydatki pierwotne o ponad 5% PKB w porównaniu z odnotowanymi wczeÊniej maksymalnym
ich poziomem. Reformy wydatków w tych
krajach by∏y zazwyczaj cz´Êcià szerszego
programu reform. Historycznie mo˝na wyró˝niç
dwie fale dzia∏aƒ reformatorskich: pierwszà
na poczàtku lat 80., drugà – w pierwszej po∏owie
lat 90. Druga fala reform zwiàzana by∏a
z procesem konwergencji poprzedzajàcym
utworzenie UGW po podpisaniu Traktatu
z Maastricht. Cztery kraje rozpocz´∏y reformy
w ramach pierwszej fali (Belgia, Irlandia, Luksemburg i Holandia), trzy kolejne – w drugiej
(Hiszpania, Austria i Finlandia), przy czym
Holandia i Irlandia podj´∏y równie˝ w tym
drugim okresie kolejne wysi∏ki reformatorskie.
Pi´ç pozosta∏ych krajów strefy euro osiàgn´∏o
post´py niewielkie lub ˝adne, jeÊli chodzi
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o reform´ wydatków pierwotnych, a wskaêniki
wydatków publicznych w tych krajach sà wy˝sze
ni˝ kiedykolwiek. Sà to te same kraje, które
w momencie powstania tego artyku∏u by∏y obj´te
procedurà dotyczàcà nadmiernego deficytu.
Dla zilustrowania dzia∏aƒ reformatorskich
zarówno w krótkim okresie, jak i na przestrzeni
ca∏ego okresu reform wykres 3 przedstawia
osiàgni´cia w zakresie redukcji wydatków
w krajach, które przeprowadzi∏y ich reform´
(za wyjàtkiem Luksemburga) w dwa i siedem
lat po odnotowaniu najwy˝szego poziomu
wydatków publicznych.

Wy k re s 3 R e d u k c j a p o s z c z e g ó l n y c h
k a t e g o r i i w y d a t k ów p o 2 i 7 l a t a c h
r e f o r m y w y d a t k ów
(zmiana relacji do PKB)

Kategoria reformowanych wydatków
Obs∏uga d∏ugu
Spo˝ycie rzàdowe
Transfery i dotacje
Inwestycje
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
od 0 do 2 lat

Okres

od 0 do 7 lat

èród∏o: Komisja Europejska.
Uwaga: Nie uwzgl´dniono Luksemburga ze wzgl´du na brak
danych.
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Wy k re s 4 W s k a ê n i k i d l a k r a j ów, k t ó re d o ko n a ∏ y re f o r my w y d a t ków o r a z p o z o s t a ∏ y c h
k r a j ów i Ê re d n i e d l a s t re f y e u ro

Znaczenie reformy
wydatków
publicznych dla
wzrostu
gospodarczego
i stabilnoÊci

Kraje, które przeprowadzi∏y reform´ podatków
Strefa euro
Pozosta∏e kraje strefy euro

b) Saldo bud˝etu

a) Relacja wydatków do PKB

(w procentach PKB)

(w procentach PKB)
54,0

54,0

1,0

52,0

52,0

0,0

1,0
0,0

50,0

50,0

-1,0

-1,0
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48,0

-2,0

-2,0

46,0

46,0

-3,0

-3,0

44,0

44,0

42,0

42,0

-4,0

-4,0

40,0

40,0

-5,0

-5,0

38,0

38,0

-6,0

-6,0
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d) Stopy wzrostu potencjalnego

c) Zad∏u˝enie

(w procentach)

(w procentach PKB)

3,5

3,5

3,0

3,0

70,0

2,5

2,5

65,0

65,0

2,0

2,0

60,0

60,0

55,0

55,0

1,5

1,5

85,0

85,0

80,0

80,0

75,0

75,0

70,0

50,0

50,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,0

1,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

èród∏o: Komisja Europejska.
Uwagi: Grupy krajów sà wa˝one wed∏ug PKB. Nie uwzgl´dniono Luksemburga. Relacja wydatków do PKB uwzgl´dnia wp∏ywy ze
sprzeda˝y licencji UMTS. Komisja Europejska szacuje produkcj´ potencjalnà przy pomocy funkcji produkcji.

Wyniki badaƒ empirycznych wskazujà, ˝e
Êrednio kraje reformatorskie zdo∏a∏y ograniczyç ∏àczne wydatki o blisko 3% PKB w ciàgu
dwóch lat i o oko∏o 9% PKB w ciàgu siedmiu
lat. Redukcje dotyczy∏y g∏ównie wydatków
pierwotnych. Jakkolwiek z czasem spadek
kosztów obs∏ugi d∏ugu przyczyni∏ si´
w pewnym stopniu do ogólnego obni˝enia
wydatków publicznych, przewa˝ajàcà cz´Êç
oszcz´dnoÊci osiàgni´to dzi´ki ci´ciom wybranych kategorii spo˝ycia publicznego oraz
transferów i dotacji. Wskazuje to na znacznà
determinacj´ w wysi∏kach na rzecz ograniczenia zobowiàzaƒ rzàdowych w tych krajach.
Redukcj´ konsumpcji w sektorze rzàdowym
osiàgni´to g∏ównie dzi´ki zmniejszeniu
wydatków na p∏ace w sektorze publicznym, co
z kolei zrealizowano po cz´Êci przez wprowadzenie ograniczeƒ p∏acowych, a po cz´Êci

przez redukcj´ zatrudnienia. Ci´cia w transferach socjalnych osiàgni´to poprzez skierowanie Êwiadczeƒ do osób najbardziej potrzebujàcych. Mimo pewnego spadku, wydatki
produktywne w dziedzinach takich jak inwestycje
czy oÊwiata zazwyczaj podlega∏y ci´ciom
w mniejszym stopniu, dzi´ki czemu reformy
doprowadzi∏y równie˝ do poprawy struktury
wydatków publicznych. Ponadto reformy
pozwoli∏y na (Êrednio) znaczàce i w pe∏ni
pokryte dochodami obni˝ki podatków.
Podsumowujàc, kraje, które dokona∏y znaczàcych
oszcz´dnoÊci wydatków publicznych w ramach
szerszego programu reform odnios∏y niezwyk∏y
sukces, jeÊli chodzi o kszta∏towanie si´ wskaêników makroekonomicznych po okresie
reform. Wykres 4 przedstawia wskaêniki
gospodarcze i fiskalne dla tej grupy w porówEBC
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naniu z pozosta∏ymi krajami strefy euro
(traktowanymi jako jedna grupa) w okresie
po przyj´ciu Traktatu z Maastricht.
Od 1993 r. kraje, które podj´∏y reformy,
ograniczy∏y swoje wydatki publiczne (jako
procent PKB) z 52% do oko∏o 44%. W pozosta∏ych pi´ciu krajach strefy euro wskaêniki
wydatków w tym okresie utrzymywa∏y si´
na poziomie powy˝ej lub blisko 50% PKB.
W ostatnich latach jednak wskaêniki wydatków
w obu grupach pozostawa∏y na niezmienionym
poziomie.
Reformom wydatków zazwyczaj towarzyszy∏a
zdecydowana i trwa∏a poprawa salda bud˝etu.
Widaç to wyraênie przy porównaniu krajów,
które przeprowadzi∏y reformy z pozosta∏ymi
pi´cioma (zob. wykres 4b). Wprawdzie
w wi´kszoÊci krajów, które podj´∏y reformy,
restrukturyzacja wydatków przyczyni∏a si´
do korekty bardzo powa˝nej niekiedy nierównowagi bud˝etowej, w niektórych krajach
reformom towarzyszy∏o te˝ niezwykle silne
odwrócenie tendencji w dynamice d∏ugu, które pozwoli∏o nast´pnie na dalsze korzystne
zmiany relacji d∏ugu do PKB (zob. wykres 4c).
Powy˝sze wykresy rysujà równie˝ ciekawy
obraz ostatnich lat. W krajach, w których przeprowadzono reform´, saldo bud˝etu uleg∏o
pewnemu pogorszeniu w ostatnim okresie
s∏abego wzrostu gospodarczego, gdy zadzia∏a∏y
automatyczne stabilizatory. Zdo∏ano tam
jednak utrzymaç deficyty na rozsàdnym poziomie, który umo˝liwia∏ kontynuacj´ trendu
spadkowego d∏ugu publicznego. W pozosta∏ych pi´ciu krajach wystàpi∏a natomiast
ponownie wysoka nierównowaga, a d∏ug znów
zaczà∏ rosnàç. Wskazuje to, ˝e ograniczenie
wydatków publicznych mo˝e byç wysoce
skutecznym sposobem osiàgni´cia trwa∏ej
konsolidacji fiskalnej 2.
2 Dalsze omówienie tego tematu oraz dane empiryczne mo˝na
znaleêç np. w nast´pujàcych pracach: Fiscal Adjustments in
OECD Countries: Composition and Macroeconomic Effects,
A. Alesina i R. Perotti, 1997, IMF Staff Papers, 44 (2), str.
210-248; Non-Keynesian fiscal consolidation in the EU? Ex
post evidence and ex ante analysis, G. Giudice, A. Turrini i J.
in’t Veld, 2004, CEPR Discussion Paper 4388; Reforming
Public Expenditure in Industrialised Countries. Are there
Trade-Offs?, L. Schuknecht i V. Tanzi, 2005, ECB Working
Paper No 435.
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Oszcz´dnoÊciom i reformie wydatków towarzyszy∏o silne odbicie zatrudnienia i wzrostu
potencjalnego. W krajach, które dokona∏y
reform wzrost potencjalny w okresie od poczàtku do koƒca lat 90. wzrós∏ o prawie
1 punkt procentowy do poziomu powy˝ej 3%
(zob. wykres 4d). W pozosta∏ych krajach
natomiast stopa wzrostu potencjalnego utrzymywa∏a si´ na sta∏ym poziomie oko∏o 2%.
W ostatnich latach luka w potencjalnym
wzroÊcie pomi´dzy tymi grupami krajów by∏a
zasadniczo stabilna.
Nale˝y wspomnieç o dwóch wa˝nych zjawiskach dotyczàcych kalendarza reform.
Bardzo cz´stà cechà tych reform jest realizacja dzia∏aƒ korekcyjnych w ich poczàtkowym
okresie. Znaczàca cz´Êç oszcz´dnoÊci zosta∏a
wprowadzona w pierwszych dwóch latach
reform, kiedy to pierwotne wydatki zmniejszy∏y si´ o oko∏o 1,5% PKB rocznie. Co
wi´cej, reformy wydatków podejmowano
zwykle w okresie dekoniunktury lub niskiego
wzrostu. Zjawiska te mo˝na zrozumieç
z punktu widzenia ekonomii politycznej –
koniecznoÊç przeprowadzenia reform staje
si´ szczególnie naglàca w trudnych czasach,
a kiedy ju˝ politycy podejmà si´ Êmia∏ych
ci´ç w wydatkach, jest sprawà naturalnà, ˝e
chcà je zrealizowaç jak najszybciej, na
samym poczàtku procesu reform.

ARTYKU¸Y

Ramka 3

Znaczenie reformy
wydatków
publicznych dla
wzrostu
gospodarczego
i stabilnoÊci

P R Z Y K ¸ A DY U DA N Y C H R E F O R M W Y DAT KÓW P U B L I C Z N Y C H
W Irlandii na poczàtku lat 80. wystàpi∏o uporczywe spowolnienie tempa wzrostu PKB,
któremu towarzyszy∏y rosnàce bezrobocie i inflacja oraz pog∏´biajàcy si´ deficyt fiskalny.
Pewne oszcz´dnoÊci bud˝etowe wprowadzono po 1982 r., a pi´ç lat póêniej podj´to szeroko
zakrojony krajowy program o˝ywienia gospodarczego (Programme for National Recovery),
zogniskowany wokó∏ ambitnej reformy wydatków publicznych. W wyniku przeprowadzonych
reform do 1989 r. wydatki pierwotne spad∏y o ponad 11% PKB w porównaniu z maksymalnym
poziomem 41,6% PKB w 1982 r. Ca∏kowita wysokoÊç wydatków zosta∏a zredukowana
w sposób trwa∏y o ponad 15% PKB i w 2004 r. wynios∏a 34,2% PKB w porównaniu
do maksymalnego poziomu 49,8% PKB w 1982 r.
Reforma wydatków publicznych w Irlandii obejmowa∏a konsolidacj´ fiskalnà w po∏àczeniu
z obszernym programem reform strukturalnych. Spo˝ycie zbiorowe zosta∏o obni˝one dzi´ki
ograniczeniom p∏acowym i znacznej redukcji kadry urz´dniczej. W latach 1982-1989
zatrudnienie w sektorze publicznym spad∏o o prawie 14%. Ponadto reforma wydatków
zak∏ada∏a znaczne ci´cia transferów socjalnych i dotacji; tylko w 1988 r. dotacje spad∏y
o prawie dwie trzecie. W znacznym stopniu obni˝ono równie˝ wydatki socjalne, zw∏aszcza
nak∏ady na Êwiadczenia zdrowotne i emerytalne. Zaostrzono kryteria przyznawania Êwiadczeƒ
spo∏ecznych, których wartoÊç realna zosta∏a zamro˝ona, oraz poprawiono ich ukierunkowanie
(by trafia∏y do najbardziej potrzebujàcych). Zwi´kszy∏o to zach´ty do podejmowania pracy
na rynku. Po okresie reform wzrost gospodarczy przyspieszy∏, doprowadzajàc do nadwy˝ki
bud˝etowej, która pozwoli∏a szybko zredukowaç d∏ug publiczny i znaczàco obni˝yç podatki.
Hiszpania wesz∏a w okres spowolnienia gospodarczego w 1992 r., a rok póêniej – w recesj´,
co doprowadzi∏o do powa˝nego deficytu bud˝etowego i wzrostu bezrobocia do poziomu blisko
24%. Rzàd przeprowadzi∏ ambitne i szeroko zakrojone reformy w po∏owie lat 90. Wydatki
(∏àczne i pierwotne) obni˝ono o niemal 3% PKB w pierwszych dwóch latach korekty bud˝etu
po 1993 r., a do 2004 r. odpowiednio o ponad 8% i blisko 6%.
G∏ówne dzia∏ania reformatorskie przypad∏y na okres 1994-1997. Dwuletni bud˝et na lata 1994-1995
koncentrowa∏ si´ na ograniczeniu p∏ac i zmniejszeniu zatrudnienia w sektorze publicznym oraz
obni˝eniu wydatków na dotacje i transfery socjalne (zw∏aszcza Êwiadczenia dla bezrobotnych,
emerytalne i rentowe). W latach 1996-1997 dalej ograniczano wydatki uznaniowe, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem konsumpcji rzàdowej i dotacji. Konsekwentna reforma wydatków
w po∏àczeniu ze znaczàcymi reformami strukturalnymi po∏o˝y∏a podwaliny pod szeroko
zakrojonà konsolidacje fiskalnà, popraw´ wyników rynku pracy i o˝ywienie gospodarcze.
Do sukcesów tych przyczyni∏y si´ równie˝ usprawnienia instytucjonalne oraz konstruktywne
zaanga˝owanie w proces konwergencji w celu spe∏nienia kryteriów z Maastricht.

5 ZNACZENIE RAM INSTYTUCJONALNYCH
D L A R E F O R M Y W Y DAT KÓW
Mimo korzyÊci gospodarczych, reformy
wydatków sà cz´sto politycznie trudne
do przeprowadzenia. Z punktu widzenia

ekonomii politycznej ÊwiadomoÊç, ˝e musi minàç pewien czas, zanim pojawià si´ korzyÊci
z reformy, oraz opór ze strony grup interesu,
które obawiajà si´, ˝e na reformie stracà, mo˝e
powodowaç brak poparcia politycznego dla
programów racjonalizacji wydatków. Jednym
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z kana∏ów, poprzez które mo˝na przeciwdzia∏aç
tej niech´ci sà rozwiàzania instytucjonalne
w zakresie polityki fiskalnej. Sprawne
rozwiàzania instytucjonalne sà niezb´dne dla
utrzymania wysokiego poziomu skutecznoÊci
i wydajnoÊci wydatków publicznych oraz
zdolnoÊci finansowej do ich ponoszenia,
a tak˝e do odrzucania oportunistycznej
(przedwyborczej)
polityki
wydatków.
W strefie euro rozwiàzania instytucjonalne
w zakresie polityki fiskalnej zarówno
na szczeblu krajowym, jak i europejskim majà
do odegrania wa˝nà rol´ we wspieraniu
zdrowej polityki bud˝etowej dotyczàcej
wydatków oraz ich reformy.
Podczas projektowania unii walutowej
kwestie polityki wydatków publiczne oraz jej
fundamenty instytucjonalne pozostawiono
jako prerogatyw´ w∏adz krajowych. Niemniej
jednak na szczeblu unijnym istnieje szereg
zasad i rozwiàzaƒ instytucjonalnych wspierajàcych ró˝ne systemy krajowe w dzia∏aniach
na rzecz poprawy jakoÊci finansów publicznych. Oparty na Traktacie Pakt StabilnoÊci
i Wzrostu nie tylko ustanawia wartoÊç
referencyjnà 3% PKB jako limit deficytu
bud˝etowego, ale zapewnia ca∏oÊciowe, Êrednioterminowe ramy dla wielostronnego nadzoru bud˝etowego. Pakt zak∏ada monitorowanie
przebiegu wielu zmiennych fiskalnych (w tym
wydatków publicznych) we wszystkich
krajach UE, a jednoczeÊnie daje do r´ki
paƒstwom cz∏onkowskim usystematyzowane
procedury i metodologi´ definiowania wieloletniej polityki fiskalnej oraz konsekwentnej
realizacji celów bud˝etowych. Choç niebezpoÊrednio, to równie˝ ogranicza w pewnym
stopniu wydatki publiczne.
W znowelizowanym Pakcie StabilnoÊci
i Wzrostu du˝à wag´ przyk∏ada si´ do dalszej
poprawy zarzàdzania politykà fiskalnà
na szczeblu krajowym. Rada ECOFIN
w sprawozdaniu pt. „Poprawa wdra˝ania
Paktu StabilnoÊci i Wzrostu” stwierdzi∏a,
˝e „krajowe zasady bud˝etowe powinny
uzupe∏niaç zobowiàzania Paƒstw Cz∏onkowskich wynikajàce z Paktu StabilnoÊci
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i Wzrostu”. Sprawozdanie wskazuje równie˝
na mo˝liwoÊç rozszerzenia procesu wielostronnego nadzoru na kwesti´ wdra˝ania
i poprawy obowiàzujàcych zasad krajowych.
Sprawozdanie ECOFIN zawiera równie˝
konkretne odniesienia do ogólnej jakoÊci
finansów publicznych jako elementu, który
nale˝y braç pod uwag´ podczas oceny sytuacji
fiskalnej w UE 3.
Na poziomie strukturalnym ogólne wytyczne
polityki gospodarczej oraz wytyczne dotyczàce
zatrudnienia – obecnie okreÊlane ∏àcznie jako
„zintegrowane wytyczne” – formu∏ujà wyczerpujàcà i zintegrowanà strategi´ polityki makroekonomicznej, mikroekonomicznej i polityki
zatrudnienia, majàcà na celu popraw´ wyników
paƒstw cz∏onkowskich w zakresie wzrostu
gospodarczego. Zawierajà one propozycje
dotyczàce polityki wydatków publicznych oraz
ich podstaw instytucjonalnych. Nowe zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008 otwarcie
wzywajà paƒstwa cz∏onkowskie, by kierowa∏y
wydatki publiczne na kategorie przyczyniajàce
si´ do wzrostu gospodarczego, zmodyfikowa∏y
struktury podatkowe i systemy Êwiadczeƒ w taki
sposób, aby zwi´kszyç wzrost potencjalny oraz
odpowiednio ocenia∏y relacje mi´dzy wydatkami
publicznymi a realizacjà celów polityki.
Uzgodniono równie˝, ˝e Paƒstwa Cz∏onkowskie powinny, w perspektywie zwi´kszonych
kosztów zwiàzanych ze starzeniem si´ spo∏eczeƒstw przeprowadziç reformy systemów
emerytalnych i opieki zdrowotnej celem
zapewnienia zdolnoÊci do ich finansowania.
Powy˝sze porozumienie jest w pe∏ni zgodne
z trzema wymiarami strategii b´dàcej odpowiedzià na wyzwania, jakie przed bud˝etami
stawia proces starzenia si´ spo∏eczeƒstw.
Strategia ta wzywa kraje do zwi´kszenia
zatrudnienia, redukcji d∏ugu publicznego
i reformy systemów emerytalnych 4.

3

„Poprawa wdra˝ania Paktu na rzecz StabilnoÊci i Wzrostu”,
Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej
w Brukseli, 22-23 marca 2005 r.
4 Zob. artyku∏ pt. „The need for comprehensive reforms to cope
with population ageing” w Biuletynie Miesi´cznym EBC
z kwietnia 2003 r.

Niedawno (24 stycznia 2006 r.) Rada ECOFIN
argumentowa∏a, ˝e poprawa jakoÊci finansów
publicznych przyczyni si´ do przyspieszenia
wzrostu i zwi´kszenia zatrudnienia oraz
zleci∏a dalsze prace na temat poprawy
efektywnoÊci i skutecznoÊci wydatków
publicznych. Rada ECOFIN zach´ci∏a
do przeprowadzenia wyczerpujàcej analizy
rozwiàzaƒ instytucjonalnych i zasad fiskalnych w UE oraz zaleci∏a zwi´kszenie
wysi∏ków na rzecz poprawy dost´pnoÊci
danych fiskalnych. Ponadto Rada wezwa∏a
do dalszych post´pów w dziedzinie pomiaru
efektywnoÊci wydatków publicznych oraz
zawartoÊci informacyjnej bud˝etów publicznych. W efekcie paƒstwa cz∏onkowskie mogà
wykorzystaç te unijne ramy w celu osadzenia
krajowych reform wydatków publicznych
w kontekÊcie wielostronnym, wykorzystujàc
mechanizmy wzajemnego nadzoru i monitorowania wartoÊci referencyjnych.
Uzupe∏nieniem ram polityki fiskalnej
na szczeblu unijnym powinno byç wzmocnienie krajowych instytucji bud˝etowych poprzez
przyj´cie zasad fiskalnych zak∏adajàcych
dyscyplin´ w wydatkowaniu Êrodków oraz ich
efektywnoÊç na wszystkich poziomach w∏adzy
publicznej. Zasady takie sà ju˝ teraz doÊç
powszechnie stosowane w strefie euro i stanowià dodatkowe narz´dzie kontroli wydatków
publicznych, uzupe∏niajàc tym samym regu∏y
fiskalne przyj´te na szczeblu europejskim.
W wi´kszoÊci przypadków pozwalajà
one na okreÊlenie z góry, na etapie opracowywania bud˝etu, limitu wydatków publicznych.
Aby jednak takie zasady funkcjonowa∏y
skutecznie, niezb´dne sà równie˝ mechanizmy
kontroli i przestrzegania wykonania bud˝etu.
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w zakresie wydatków. Jednak w tych
paƒstwach, które dokona∏y powa˝nych reform
swoich wydatków publicznych zach´ty
wynikajàce z zasad europejskich by∏y zwykle
tylko
uzupe∏nieniem
instytucjonalnych
usprawnieƒ krajowych procedur bud˝etowych. Obejmowa∏y one: (i) wprowadzenie
efektywnych pu∏apów dla wydatków publicznych oraz mechanizmów kontroli bud˝etowej
w Hiszpanii i Finlandii, (ii) wzmocnienie
zasad bud˝etowych w Belgii, Holandii
i Austrii, (iii) podpisanie ambitnej umowy
bud˝etowej przez koalicj´ rzàdowà w Holandii, (iv) wprowadzenie zmian legislacyjnych
dotyczàcych procesu uchwalania bud˝etu
i zwi´kszonej kontroli nad wydatkami
w Finlandii, (v) wprowadzenie rady bud˝etowej w Belgii, (vi) wprowadzenie bud˝etowania wieloletniego np. w Holandii (vii)
przekazanie znacznej cz´Êci uprawnieƒ
w zakresie kontroli bud˝etowej ministerstwu
finansów w Irlandii.

Znaczenie reformy
wydatków
publicznych dla
wzrostu
gospodarczego
i stabilnoÊci

DoÊwiadczenia te wskazujà, ˝e innowacje
instytucjonalne sà zwykle charakterystyczne
dla danego kraju i – by byç skuteczne – muszà
uwzgl´dniaç krajowe uwarunkowania procedur
bud˝etowych. Mimo znacznych post´pów
w niektórych paƒstwach cz∏onkowskich,
ogólna sytuacja w zakresie wydatków
publicznych w strefie euro nadal jasno wskazuje na potrzeb´ poprawy, zw∏aszcza
w tych krajach, w których nie zosta∏y one
jeszcze w wystarczajàcym stopniu zreformowane (zob. ramka 4).

Reformy wydatków publicznych w wielu
krajach strefy euro ewidentnie nabra∏y impetu
pod wp∏ywem ustanowienia unijnych ram
polityki fiskalnej. Konwergencja fiskalna
wymagana przed przystàpieniem do unii
walutowej oraz koniecznoÊç przestrzegania
zasad Paktu StabilnoÊci i Wzrostu po przystàpieniu zach´ci∏y kraje do ponownego
przeanalizowania
swoich
zobowiàzaƒ
EBC
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Ramka 4

O S Z C Z ¢ D N O Â C I W Y DAT KÓW W P RO G R A M A C H S TA B I L N O Â C I
Wszystkie kraje strefy euro przedstawiajà
swoje Êrednioterminowe plany bud˝etowe – w
tym polityk´ w zakresie wydatków
publicznych – w corocznych aktualizacjach
programów stabilnoÊci. Realizacja planów w
zakresie wydatków w strefie euro jest jednak
od lat niezadowalajàca. Programy stabilnoÊci
co roku przewidujà znacznà redukcj´
wskaênika wydatków rzàdowych, jednak cel
ten realizowany jest w niewielkim stopniu
(zob. wykres).
Ta rozczarowujàca rozbie˝noÊç pomi´dzy
planami bud˝etowymi a ich wykonaniem jest
spowodowana g∏ównie s∏abymi wynikami
krajów, które nie zreformowa∏y swoich
wydatków publicznych. Wy˝sze wskaêniki
wydatków wynikajà te˝ po cz´Êci z
nadmiernie
optymistycznych
prognoz
wzrostu. W znacznie wi´kszym stopniu
jednak do sytuacji takiej przyczyni∏y si´
niewystarczajàce dzia∏ania w zakresie korekty
wydatków oraz przekraczanie pu∏apu
wydatków przewidzianego w bud˝ecie.

6 WNIOSKI

14

C a ∏ kow i t e w y d a t k i s e k t o r a i n s t y t u c j i
r z à d ow y c h i s a m o r z à d ow y c h s t re f y e u ro
– p l a n i w y ko n a n i e
(w procentach PKB)

Wykonanie i prognoza (Komisja, jesieƒ 2005)
Zaktualizowany program (1999/00)
Zaktualizowany program (2001/02)
Zaktualizowany program (2002/03)
Zaktualizowany program (2003/04)
Zaktualizowany program (2004/05)
Zaktualizowany program (2005/06)
49,5
49,0
48,5
48,0
47,5
47,0
46,5
46,0
45,5
45,0

49,5
49,0
48,5
48,0
47,5
47,0
46,5
46,0
45,5
45,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

èród∏a: Komisja Europejska i Programy StabilnoÊci i Konwergencji
paƒstw cz∏onkowskich UE.

Respektujàca zasady zdrowych finansów
publicznych polityka w zakresie wydatków
jest kluczem do pobudzenia wzrostu gospodarczego i zachowania stabilnoÊci makroekonomicznej. Wydatki publiczne wspierajà wzrost
za poÊrednictwem us∏ug publicznych takich
jak bezpieczeƒstwo, infrastruktura, edukacja
i podstawowe zabezpieczenia spo∏eczne. JeÊli
wydatki publiczne sprzyjajà wzrostowi i sà
odpowiednio finansowane, zapewniajà stabilnoÊç finansowà bud˝etu i mogà ∏agodziç
wahania cyklu koniunkturalnego dzi´ki
automatycznym stabilizatorom.

osiàgajàc maksimum w ostatnich latach; tylko
w niektórych krajach nastàpi∏ potem ich
spadek. Ponadto wydatki publiczne w strefie
euro sà wy˝sze ni˝ w wi´kszoÊci innych
krajów uprzemys∏owionych. Zdaniem wielu
obserwatorów ich wysokoÊç przekracza
poziom niezb´dny dla sprawnego Êwiadczenia
podstawowych us∏ug publicznych. Rosnàcy
poziom wydatków zbieg∏ si´ w czasie z podwy˝kami podatków oraz dzia∏aniami zniech´cajàcymi do pracy i inwestowania, a tak˝e
z rosnàcà nierównowagà bud˝etowà. W ostatnim czasie starzenie si´ spo∏eczeƒstw powoduje
dalszà presj´ na wzrost wydatków, rodzàcà
ryzyko destabilizacji bud˝etów.

W tym artykule pokazano, ˝e wskaêniki
wydatków publicznych w strefie euro konsekwentnie ros∏y od lat 60. ubieg∏ego wieku,

Artyku∏ wyjaÊnia, ˝e w wielu krajach konieczne
sà dalsze reformy wydatków publicznych w celu zredukowania poziomu wydatków na inne
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ni˝ podstawowe zadania sektora publicznego,
zwi´kszenia efektywnoÊci wydatków publicznych oraz ich pobudzajàcego wp∏ywu oraz
okreÊlenia priorytetowych celów dzia∏alnoÊci
sektora publicznego. Ponadto redukcja wydatków
z∏agodzi∏aby nierównowag´ fiskalnà, pozwalajàc
na obni˝enie podatków. Dzia∏ania takie wspierajà stabilnoÊç makroekonomicznà, stymulujà
wzrost gospodarczy i tworzà lepsze warunki
dla utrzymania stabilnoÊci cen.
Pozytywne doÊwiadczenia tych krajów strefy
euro, które zreformowa∏y wydatki publiczne,

ARTYKU¸Y

powinny byç bardziej nag∏oÊnione. DoÊwiadczenia te pokazujà, ˝e przy odpowiednio
ambitnej i szeroko zakrojonej strategii reforma
wydatków, wzrost gospodarczy i stabilnoÊç
finansów publicznych wzajemnie si´ nap´dzajà.
Wskazujà równie˝, ˝e reformy instytucjonalne
krajowych procedur bud˝etowych oraz przestrzeganie unijnych ram zarzàdzania politykà
fiskalnà i strukturalnà w znaczàcy sposób
wspierajà program reform. Kraje, w których
takie reformy przeprowadzono majà bardzo
dobre wyniki w zakresie sytuacji fiskalnej
i wzrostu gospodarczego.
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ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC
ARTYKU¸Y
EBC posiada trzy rodzaje portfeli, którymi zarzàdza: portfel rezerw walutowych: portfel
funduszy w∏asnych i portfel funduszu emerytalnego. Poni˝szy artyku∏ przedstawia podejÊcie
stosowane w zarzàdzaniu tymi portfelami i dostarcza informacji na temat dzia∏alnoÊci w tej
sferze. Krótko nakreÊla równie˝ jej g∏ówne aspekty operacyjne, informatyczne i prawne.

I OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZARZÑDZANIA
PORTFELEM

Zarzàdzanie
portfelem
w EBC

Wy k re s 1 R e z e r w y w a l u t ow e E u ro s y s t e m u
i EBC
(równowartoÊç w mld EUR)

EBC ma obecnie trzy rodzaje portfeli. Pierwszy
i najwi´kszy obejmuje rezerwy walutowe EBC,
które na koniec 2005 r. stanowi∏y równowartoÊç
oko∏o 41 miliardów euro, z czego oko∏o
31 miliardów euro trzymano w walutach obcych
– dolarze amerykaƒskim i japoƒskim jenie – zaÊ
10 miliardów w z∏ocie i specjalnych prawach
ciàgnienia (SDR). Rezerwy walutowe EBC
sà jednym ze sk∏adników rezerw walutowych
Eurosystemu, których drugim sk∏adnikiem sà
rezerwy walutowe krajowych banków centralnych (KBC) strefy euro. Na koniec 2005 r.
∏àczne rezerwy walutowe Eurosystemu wzros∏y
do oko∏o 320 miliardów euro, z czego 142 miliardy
trzymano w aktywach walutowych, a 178 miliardów z∏ocie, SDR-ach i pozycjach rezerwowych
MFW. Odzwierciedlajàc w du˝ej mierze decyzje
KBC w sprawie struktury portfela, w latach
1999-2005 rezerwy walutowe Eurosystemu –
po uwzgl´dnieniu zmian w kursach walutowych
– systematycznie spada∏y. Dla odmiany – abstrahujàc od wydarzeƒ jednorazowych w postaci
interwencji na mi´dzynarodowych rynkach
walutowych we wrzeÊniu i w listopadzie 2000 r.
– w szerszym uj´ciu rezerwy zagraniczne EBC
utrzymywa∏y si´ na sta∏ym poziomie, zaÊ
zmiany odzwierciedla∏y g∏ównie fluktuacje
kursów walutowych i skumulowane zwroty
z portfela (patrz wykres 1).
Celem istnienia portfela rezerw walutowych
EBC jest zagwarantowanie, ˝e w razie potrzeby
Eurosystem b´dzie mia∏ wystarczajàcà iloÊç
p∏ynnych Êrodków dla prowadzenia operacji
walutowych z wykorzystaniem walut innych
ni˝ unijne, takich jak interwencje, które mia∏y
miejsce w we wrzeÊniu i listopadzie 2000 r. 1
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e zdolnoÊç EBC do inter-
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èród∏a: EBC.
Uwaga: Oficjalne rezerwowe aktywa walutowe nie obejmujà
z∏ota, SDR-ów i pozycji rezerwowych MFW; wartoÊç rynkowa.

weniowania na rynku walutowym nie jest
ograniczona przez jego w∏asne rezerwy walutowe.
Dzieje si´ tak, poniewa˝:
– KBC sà zobowiàzane do dostarczenia EBC
dodatkowych rezerw walutowych, je˝eli pojawi
si´ taka potrzeba;
– EBC mo˝e sfinansowaç interwencje bez si´gania do rezerw walutowych, na przyk∏ad
u˝ywajàc swapów walutowych przy transakcjach z rynkiem lub odpowiednimi bankami
centralnymi;
– operacje walutowe z u˝yciem walut unijnych,
w tym interwencje zwiàzane z mechanizmem
ERM II, mogà byç finansowane w ramach
ESCB 2.

1

Dalsze informacje na temat operacji walutowych Eurosystemu
dost´pne sà pod nast´pujàcym adresem internetowym:
http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/foreign-exchange.en.html.
2 ESCB sk∏ada si´ z EBC i krajowych banków centralnych
wszystkich 25 paƒstw cz∏onkowskich UE.
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Wy k re s 1 D y s t r y b u c j a w a l u t w re z e r w a c h
w a l u t ow y c h E B C
a) WielkoÊç portfeli dolarowych i jenowych
(wartoÊç rynkowa)
Portfel dolarowy (w mld USD; skala po lewej stronie)
Portfel jenowy (w setkach mld JPY;
skala po prawej stronie)
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b) Procentowy udzia∏ rezerw walutowych EBC
zainwestowanych w dolary amerykaƒskie
(wartoÊç rynkowa; równowartoÊç w EUR)
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èród∏a: EBC.
Uwaga: WielkoÊci portfeli oblicza si´ dodajàc do oficjalnych
aktywów rezerwowych depozyty rezydentów w walutach
obcych i odejmujàc wczeÊniej ustalone odp∏ywy netto na
aktywach w walutach obcych, wynikajàce z transakcji typu repo
i forward.

Dystrybucja Êrodków pomi´dzy aktywa nominowane w dolarach amerykaƒskich i japoƒskich
jenach odzwierciedla zarówno szacowane potrzeby
na wypadek interwencji, jak i optymalizacj´ ryzyka.
Na poczàtku 1999 r. stosunek aktywów dolarowych do jenowych wynosi∏ 90/10. Na koniec
2005 r., w wyniku fluktuacji na rynku walutowym i pewnych operacji korygujàcych stosunek
ten wynosi∏ oko∏o 85/15 (patrz wykres 2).
Drugi portfel to portfel funduszy w∏asnych.
Bazà dla tego portfela, którego wartoÊç na
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koniec 2005 r. wynosi∏a oko∏o 6,4 miliarda euro,
jest wniesiony kapita∏ i ogólny fundusz rezerwowy EBC. Celem posiadanie portfela funduszy
w∏asnych jest zapewnienie EBC rezerw na pokrycie ewentualnych strat. Portfel inwestowany
jest w aktywa nominowane w euro. Trzecim,
i jak na razie najmniejszym portfelem jest
portfel funduszu emerytalnego EBC, w którym
inwestowane sà Êrodki programu emerytalnego
EBC. Na koniec 2005 r. fundusz emerytalny
EBC wynosi∏ 161 milionów euro, z czego ∏àczna
wysokoÊç sk∏adek wnoszonych przez EBC i jego
pracowników wynosi∏a oko∏o 20 milionów euro.
Aktywa funduszu emerytalnego znajdujà si´
bezpoÊrednio w posiadaniu EBC, ale sà wyodr´bnione z myÊlà o programie emerytalnym;
wynik finansowy z tytu∏u inwestycji tego portfela
zwi´ksza Êrodki funduszu.
Te trzy portfele ró˝nià si´ znaczàco, nie tylko
pod wzgl´dem wielkoÊci, ale równie˝ jeÊli
chodzi o ich struktur´, cel i sposób zarzàdzania. EBC stosuje jednak pewne ogólne zasady
zarzàdzania do wszystkich trzech portfeli.
– Po pierwsze, EBC stosuje tzw. zasad´ neutralnoÊci rynkowej, czyli dok∏ada staraƒ, by
dzia∏aniami zwiàzanymi z zarzàdzaniem
portfelem nie powodowaç ˝adnych niepo˝àdanych zaburzeƒ cen rynkowych. W praktyce
oznacza to, ˝e dzia∏ania EBC zwiàzane
z zarzàdzaniem portfelem prowadzone sà
wy∏àcznie na rynkach na tyle g∏´bokich
i p∏ynnych, by transakcje zwiàzane z zarzàdzaniem portfelem by∏y ∏atwo absorbowane
przy cenach wyznaczonych przez rynek.
– Po drugie, EBC stosuje zasady etyki zawodowej zawarte w „Kodeksie dobrych praktyk
EBC” i „Zasadach profesjonalnego dzia∏ania
i zachowania tajemnicy s∏u˝bowej”. Dokumenty te zawierajà wskazówki dotyczàce
etyki zawodowej obowiàzujàce wszystkich
pracowników EBC. W tym kontekÊcie
z oczywistych wzgl´dów szczególne znaczenie
majà zasady dotyczàce transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych, majàce na celu
unikni´cie wykorzystania takich informacji
w prywatnych dzia∏aniach inwestycyjnych

podejmowanych przez osoby zaanga˝owane
w zarzàdzanie portfelem 3.
– Po trzecie, EBC stosuje Êcis∏y rozdzia∏
pomi´dzy zarzàdzaniem portfelem a innymi
rodzajami dzia∏alnoÊci: Procedury tzw.
Chiƒskiego Muru 4, które znajdujà odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej EBC,
gwarantujà, ˝e osoby zaanga˝owane w zarzàdzanie portfelem nie otrzymujà ˝adnych
uprzywilejowanych informacji z innych jednostek organizacyjnych EBC. Ideà stojàcà
u podstaw takiego rozwiàzania jest ch´ç
zapobie˝enia jakiemukolwiek konfliktowi
interesów pomi´dzy politykà prowadzonà
przez EBC a jego dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà.

2 ASPEKTY ORGANIZACYJNE
EBC w ró˝ny sposób zorganizowa∏ dzia∏ania
zwiàzane z zarzàdzaniem portfelem dla swoich
rezerw walutowych, funduszy w∏asnych oraz
portfela funduszu emerytalnego, bioràc tym
samym pod uwag´ ró˝ne cele przypisane ka˝demu z portfeli.
W przypadku rezerw walutowych EBC celem
zarzàdzania portfelem jest maksymalizacja zwrotu
poprzez rozwa˝ne zarzàdzanie, które ograniczone
jest Êcis∏ymi wymogami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa i p∏ynnoÊci, wynikajàcymi z celu istnienia
portfela. Wytyczne inwestycyjne i wartoÊci referencyjne (benchmarki) definiowane sà w ramach
EBC, przy pomocy wewn´trznie wypracowanych
metod (patrz odpowiednio cz´Êci 3 i 4).
Podczas gdy niektóre funkcje, takie jak ocena
ryzyka i ksi´gowoÊç, realizowane sà w scentralizowany sposób w EBC, wi´kszoÊç dzia∏aƒ
transakcyjnych i funkcji zaplecza realizowana
jest w sposób zdecentralizowany w obr´bie
Eurosystemu.
Dalsze informacje na temat operacji walutowych Eurosystemu
dost´pne sà pod nast´pujàcym adresem internetowym:
http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/foreign-exchange.en.html.
4 Zasady Chiƒskiego Muru oznaczajà, ˝e jakiekolwiek
informacje poufne nie mogà byç dost´pne dla osób
zaanga˝owanych w proces zarzàdzania portfelem.

Zarzàdzanie
portfelem
w EBC

– Pierwsze zlecenie, dotyczàce rezerw walutowych EBC zak∏ada osiàgni´cie wyników lepszych ni˝ strategiczne benchmarki dla portfela
rezerw walutowych (jednego w dolarach
amerykaƒskich i drugiego w jenach japoƒskich)
przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych
inwestycyjnych oraz unikaniu cz´stego
zmieniania pozycji (zazwyczaj pozycje sà poddawane analizie i mogà byç zmieniane tylko
raz w miesiàcu). Zlecenie to zosta∏o udzielone
Komitetowi Inwestycyjnemu EBC, który
odpowiada przed Zarzàdem. W rezultacie
pozycje przedstawione przez Komitet Inwestycyjny i zaaprobowane przez Zarzàd stanowià
taktyczne benchmarki dla rezerw walutowych
EBC (jeden w dolarach amerykaƒskich i jeden
w jenach japoƒskich).
– Drugie zlecenie zak∏ada osiàgni´cie wyników
lepszych ni˝ benchmarki taktyczne; obejmuje
równie˝ realizacj´ transakcji rynkowych niezb´dnych do inwestowania rezerw walutowych
EBC, w zgodzie ze szczegó∏owymi wytycznymi
inwestycyjnymi. Powsta∏y w efekcie system
zarzàdzania portfelem i przydzia∏ zadaƒ zosta∏y
pokazane na wykresie 3 i w tabeli 1.
A˝ do koƒca 2005 r. to drugie zlecenie udzielane by∏o na identycznych warunkach ka˝demu
z krajowych banków centralnych. Od 1 stycznia 2006 r. KBC strefy euro majà mo˝liwoÊç
rezygnacji z przyj´cia zlecenia zarzàdzania
rezerwami zagranicznymi EBC. Te z nich, które
zrezygnujà ze zlecenia, nie b´dà zaanga˝owane
w dzia∏ania operacyjne zwiàzane z zarzàdzaniem rezerwami walutowymi EBC, ale b´dà
uczestniczyç w dzia∏aniach strategicznych,
takich jak prace nad benchmarkami i wytycznymi inwestycyjnymi. Te z krajowych banków
5

3
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By odzwierciedliç to zdecentralizowane
podejÊcie, zdefiniowano dwa rodzaje zleceƒ 5
w odniesieniu do zarzàdzania portfelami:

W tym kontekÊcie termin „zlecenie” oznacza powierzenie
odpowiedzialnoÊci za zarzàdzanie portfelem jednostce
biznesowej lub jednostce zewn´trznej. Zlecenie okreÊla portfel
referencyjny, w stosunku do którego oceniany b´dzie wynik
zarzàdzania portfelem, cele zarzàdzania portfelem i istotne
wskazówki inwestycyjne, takie jak lista dozwolonych
instrumentów i limit ryzyka.

EBC
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Ta b e l a 1 R o z d z i a ∏ z a d a ƒ p r z y z a r z à d z a n i u p o r t f e l e m re z e r w w a l u t ow y c h
( • = pe∏na odpowiedzialnoÊç za zadanie, ° = lokalna odpowiedzialnoÊç za udzia∏ w zadaniu)
CzynnoÊci
Decyzje inwestycyjne
Realizacja
Rozrachunek
Potwierdzenie i dopasowywanie
Instrukcje dla powierników i korespondentów
Uzgodnienie
System zarzàdzania portfelem/wyciàgi z subkont
Wyciàgi z subkont/ksi´gowoÊç
Ksi´gowoÊç
Rejestrowanie transakcji i system zarzàdzania ryzykiem
Zarzàdzanie ryzykiem (atrybucja transakcji, limity, dopuszczalne kraje/kontrahenci/emitenci)
System zarzàdzania rezerwami walutowymi

EBC

Banki narodowe

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

°
(Komitet ESCB)

èród∏o: EBC.

centralnych, które przyjmà zlecenie na zarzàdzanie rezerwami zagranicznymi EBC, sà
uprawnione do zarzàdzania albo subportfelem
dolarowym, albo subportfelem jenowym.
Deutsche Bank i Banque de France sà uprawnione do przyj´cia obu zleceƒ. Wprowadzono
zasad´, ˝e przyznawanie zleceƒ b´dzie oceniane co trzy lata, lub za ka˝dym razem, gdy
pojawi si´ taka potrzeba. W porównaniu
z systemem, który obowiàzywa∏ do koƒca 2005 r.,
nowy ma przynieÊç korzyÊci w postaci
Wy k re s 3 S t r u k t u r a z a r z à d z a n i a
p o r t f e l e m re z e r w w a l u t ow y c h E B C

wi´kszej efektywnoÊci. Wst´pny rozdzia∏
zleceƒ na zarzàdzanie portfelem pokazany jest
poni˝ej (patrz tabela 2). Jest on zasadniczo
zgodny z kluczem subskrypcji kapita∏u EBC,
czyli udzia∏em ró˝nych KBC w kapitale
wniesionym EBC 6.
JeÊli chodzi o fundusze w∏asne EBC, celem
zarzàdzania portfelem jest generowanie
w d∏u˝szym okresie zwrotów przekraczajàcych
Êrednià g∏ównà stop´ refinansowà EBC.
Sprecyzowane zosta∏y wytyczne inwestycyjne
oraz benchmark majàcy umo˝liwiç realizacj´
tego celu. Dzia∏ Inwestycyjny EBC otrzyma∏

Zwroty
Portfel rzeczywisty
(wszystkie
sub-portfele ∏àcznie)
Benchmark taktyczny
Benchmark strategiczny
Obwiednia
funkcji ryzyka
dla portfela
rzeczywistego

Obwiednia
funkcji ryzyka
dla benchmarku
taktycznego

6

Wi´cej informacji o op∏aconym kapitale EBC mo˝na uzyskaç
pod nast´pujàcym adresem internetowym:
http://www.ecb.int/ecb/orga/capital/html/index.en.html

Ta b e l a 2 A l o k a c j a s u b p o r t f e l i re z e r w
w a l u t ow y c h E B C
(na dzieƒ 31 stycznia 2006 r.)

Obwiednia funkcji ryzyka
dla benchmarku strategicznego

èród∏a: EBC.
Uwaga: Figury pokazujà obwiednie ryzyka dla benchmarku
strategicznego, benchmarku taktycznego i portfeli rzeczywistych; czerwone linie poziome reprezentujà wybrane poziomy
ryzyka, które odzwierciedlajà, odpowiednio, wynik procesu
konstrukcji benchmarku strategicznego, pozycjonowania benchmarku taktycznego i pozycjonowania portfela rzeczywistego; linia
pionowa pokazuje zwroty wynikajàce z decyzji na portfelu.
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Portfel w dolarach amerykaƒskich

Portfel w jenach japoƒskich

(w mld USD)

(w setkach mld JPY)

BE
DE
GR
ES
FR
IE
IT
LU
èród∏o: EBC.

1.398
11.039
1.040
4.262
7.765
505
7.153
121

DE
FR
NL
AT
PT
FI

628
442
2.510
1.307
1.109
810

zlecenie osiàgania wyników lepszych ni˝
benchmark portfela funduszy w∏asnych,
w zgodzie z okreÊlonymi wytycznymi
inwestycyjnymi.
Dla funduszu emerytalnego EBC celem
zarzàdzania portfelem jest maksymalizacja
wartoÊci aktywów funduszu i minimalizacja
ryzyka, ˝e zobowiàzania programu emerytalnego przekroczà jego aktywa. Obecnie ca∏ym
portfelem funduszu emerytalnego zarzàdza
firma zewn´trzna wybrana przez EBC.

ARTYKU¸Y

3 WYTYCZNE INWESTYCYJNE

Zarzàdzanie
portfelem
w EBC

Wytyczne inwestycyjne przek∏adajà ogólne cele
zarzàdzania portfelem na konkretne zasady
i regu∏y, w tym kryteria kwalifikujàce dotyczàce
emitenta i kontrahenta, oraz na system zarzàdzania ryzykiem rynkowym i kredytowym. Pod
wzgl´dem wytycznych inwestycyjnych istniejà
znaczàce ró˝nice pomi´dzy funduszem emerytalnym i dwoma pozosta∏ymi rodzajami portfeli.
Ramka 1 zawiera informacje dotyczàce funduszu
emerytalnego; poni˝sze komentarze odnoszà si´
tylko do dwóch pozosta∏ych portfeli.

Ramka 1

P R AW N E A S P E K T Y Z A R Z Ñ D Z A N I A P O R T F E L E M E B C
Poni˝sza ramka przedstawia g∏ówne aspekty prawne zwiàzane z zarzàdzaniem portfelem EBC
w odniesieniu do rezerw walutowych EBC, funduszy w∏asnych oraz funduszu emerytalnego,
a tak˝e z ustanowionym niedawno systemem us∏ug w zakresie zarzàdzania rezerwami
Eurosystemu.
Zarzàdzanie rezerwami zagranicznymi
Na potrzeby dokumentacji operacji dotyczàcych rezerwowych aktywów walutowych EBC
u˝ywa:
– umowy ramowej Federacji Bankowej Unii Europejskiej (Fédération Bancaire Européenne –
FBE) dla transakcji finansowych, wersja z 2004 r., zwanej dalej „europejskà umowà
ramowà” zawieranych z kontrahentami podlegajàcymi jurysdykcji 15 krajów UE i prawu
szwajcarskiemu dla (i) umów z przyrzeczeniem odkupu i transakcji typu buy-sell/back; (ii)
transakcji na instrumentach pochodnych rynku pozagie∏dowego oraz operacji walutowych.
– umowy ramowej Stowarzyszenia Rynków Obligacji (The Bond Market Association –
TBMA), wersja z 1996 r., dla umów z przyrzeczeniem odkupu i transakcji typu
buy/sell-back, zawieranych z kontrahentami podlegajàcymi amerykaƒskiemu prawu
federalnemu lub stanowemu.
– globalnej umowy ramowej TBMA/ISMA dla umów z przyrzeczeniem odkupu i transakcji
typu buy/sell-back zawieranych z kontrahentami podlegajàcymi prawu innemu ni˝ prawo
UE, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.
– umowy ramowej ISDA (International Swaps and Derivatives Association) (wersja
wielowalutowa, transgraniczna z 1992 r.) dla transakcji na instrumentach pochodnych rynku
pozagie∏dowego i operacji walutowych ze wszystkimi kontrahentami za wyjàtkiem
podlegajàcych prawu 15 paƒstw UE i ustawodawstwu szwajcarskiemu;

EBC
Biuletyn Miesi´czny
Kwiecieƒ 2006

21

– ramowej umowy kompensacyjnej EBC dla dokumentowania operacji ze wszystkimi
kontrahentami za wyjàtkiem tych, z którymi EBC ma podpisanà europejskà umow´ ramowà
i które podlegajà jednej z 14 jurysdykcji unijnych lub prawu szwajcarskiemu.
Zarzàdzanie funduszami w∏asnymi
Na potrzeby dokumentowania operacji na funduszach w∏asnych EBC u˝ywa europejskiej
umowy ramowej i umowy kompensacyjnej EBC. Postanowienia umowne dotyczàce po˝yczek
papierów wartoÊciowych w odniesieniu do portfela funduszy w∏asnych EBC majà
zagwarantowaç nast´pujàce cele:
– zminimalizowaç ryzyko zwiàzane z po˝yczkami z portfela;
– u∏atwiç dzia∏alnoÊç po˝yczkowà;
– zapewniç poufnoÊç sk∏adu portfela EBC.
W tym celu umowa w sprawie po˝yczek papierów wartoÊciowych i us∏ug agencyjnych
gwarantuje m.in., ˝e EBC jest zabezpieczony na wypadek jakichkolwiek ewentualnych strat
powsta∏ych w wyniku operacji z przyrzeczeniem odkupu i operacji odwracalnych w ramach
programu po˝yczek papierów wartoÊciowych. Wa˝nym czynnikiem by∏o to, by umowa zosta∏a
zawarta z podmiotem zlokalizowanym w strefie euro, który sam prowadzi dzia∏alnoÊç
udzielania po˝yczek papierów wartoÊciowych, korzystajàc przy tym z gwarancji spó∏ki-matki.
By zapewniç, ˝e sk∏ad portfela EBC b´dzie utrzymywany w tajemnicy, EBC wymaga, by
stosowne (identyczne) Êrodki poufnoÊci zosta∏y podj´te zarówno przez agenta dokonujàcego
po˝yczek papierów wartoÊciowych, jak i przez poszczególnych dopuszczalnych kontrahentów.
Rozwa˝a si´ zawarcie podobnej umowy w odniesieniu do aktywów dolarowych w portfelu
rezerw walutowych.
Zarzàdzanie funduszem emerytalnym
Fundusz emerytalny inwestowany jest w obligacje, akcje i instrumenty rynku pieni´˝nego.
EBC, dzia∏ajàc w imieniu funduszu emerytalnego, jest stronà umowy z dostawcami us∏ug
na rzecz tego funduszu. Do niedawna zawarty by∏ tylko jeden kontrakt z dostawcà us∏ug,
który pe∏ni∏ funkcj´ zarówno zarzàdzajàcego inwestycjami, jak i powiernika. Obecnie
funkcje te rozdzielono i istnieje osobna umowa o zarzàdzanie inwestycjami, zawarta
z dostawcà us∏ug dzia∏ajàcym jako zarzàdzajàcy inwestycjami funduszu emerytalnego, oraz
umowa o powiernictwo z instytucjà powierniczà.
Jako podstawy u˝yto standardowej umowy stosowanej w bran˝y, przystosowanej
do specyficznych wymagaƒ funduszu emerytalnego EBC. W odniesieniu do umów tego typu
kluczowà sprawà pozostajà oczywiÊcie kwestie zobowiàzaƒ funduszu. Dodatkowo zapewniona
musi byç kontrola EBC nad u˝ywanà siecià powierniczà i stosowanymi instrumentami
finansowymi. Ze wzgl´du na podwójnà struktur´ (oddzielenie powiernictwa od dzia∏alnoÊci
inwestycyjnej) ustanowiony musia∏ równie˝ zostaç wyraêny podzia∏ odpowiedzialnoÊci mi´dzy
tymi dwoma dostawcami us∏ug. JeÊli chodzi o zarzàdzajàcego inwestycjami, umowa musia∏a
obejmowaç limity ryzyka rynkowego (zdefiniowane za pomocà koncepcji b∏´du odwzorowania),
które zagwarantujà, ˝e wyniki zarzàdzanych portfeli nie b´dà si´ zasadniczo ró˝niç
od odpowiednich benchmarków. Dla pewnych kategorii aktywów przewidziano wykorzystanie
ju˝ istniejàcych funduszy zarzàdzanych przez wybranego zarzàdzajàcego inwestycjami
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i posiadajàcych równie˝ innych inwestorów. By sprostaç wymaganiom EBC fundusze takie
musia∏y dokonaç pewnych modyfikacji swojej polityki. W opisanej strukturze tej nale˝a∏o
uwzgl´dniç równie˝ specjalny status podatkowy EBC – obecnie odpowiednià obs∏ug´ podatkowà
i korporacyjnà zagwarantowaç ma powiernik. Ze wzgl´du na stosunkowo z∏o˝onà struktur´
niezb´dne by∏o równie˝ zidentyfikowanie i ujawnienie wszelkich op∏at, którymi obcià˝any jest
bezpoÊrednio EBC.

K RY T E R I A K WA L I F I K U J Ñ C E E M I T E N TÓW
I KO N T R A H E N TÓW
Portfele rezerw walutowych i funduszy w∏asnych
EBC inwestowane sà w papiery d∏u˝ne, czyli
instrumenty rynku pieni´˝nego, bony skarbowe
i obligacje oraz odpowiadajàce im instrumenty
pochodne.
Wybierajàc emitentów, w których papiery
mo˝na inwestowaç rezerwy walutowe, EBC
skupia si´ przede wszystkim na zagwarantowaniu, ˝e rezerwy te sà inwestowane zgodnie
z podstawowymi celami operacyjnymi, czyli
bezpieczeƒstwem i p∏ynnoÊcià. W szczególnoÊci dopuszczalne sà inwestycje: w papiery
d∏u˝ne rzàdów Stanów Zjednoczonych, Japonii
i Kanady; niektórych wysoko ocenianych
agencji i organizacji mi´dzynarodowych
i ponadnarodowych, w których cz∏onkowie UE
nie sà akcjonariuszami wi´kszoÊciowymi; oraz
w papiery Banku Rozrachunków Mi´dzynarodowych (BIS).
Emitenci, w których papiery mo˝e inwestowaç EBC sà podzieleni na trzy kategorie:
emitenci rzàdowi, emitenci nierzàdowi i emitenci obligacji zabezpieczonych (ang.
covered bonds ). Do emitentów rzàdowych
zalicza si´ w szczególnoÊci paƒstwa cz∏onkowskie UE i samorzàdy, zak∏adajàc, ˝e spe∏niajà
one minimalne kryteria ratingowe. Do emitentów nierzàdowych zalicza si´ niektóre
agencje i korporacje o wysokich ratingach
oraz BIS. Dodatkowo zarówno papiery rzàdowe,
jak i nierzàdowe mogà byç wykorzystywane
w zarzàdzaniu przez EBC w∏asnymi funduszami, jeÊli obraca si´ nimi na g∏´bokim
i p∏ynnym rynku, czyli takim, na którym
transakcje EBC mogà byç ∏atwo wch∏oni´te
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bez niepo˝àdanego wp∏ywu na ceny. Emitenci nierzàdowi muszà równie˝ posiadaç minimalny rating i spe∏niaç inne kryteria, w tym
minimalnà wielkoÊç kapita∏u podstawowego.
Kontrahenci EBC w operacjach zarzàdzania
rezerwami walutowymi i funduszami w∏asnymi
wybierani sà na zasadzie ostro˝noÊci i wydajnoÊci operacyjnej Muszà to byç podmioty:
(i) nadzorowane przez uznane organy nadzoru;
(ii) z siedzibà w dopuszczalnym kraju; (iii)
spe∏niajàce minimalne kryteria wiarygodnoÊci
kredytowej ustalone przez EBC; (iv) indywidualnie zaaprobowane przez EBC. Kryteria
minimalnej wiarygodnoÊci kredytowej sà zró˝nicowane w zale˝noÊci od ryzyka kredytowego,
jakie niosà za sobà poszczególne instrumenty.
I tak minimalny poziom wiarygodnoÊci kredytowej b´dzie wy˝szy w przypadku transakcji
tworzàcej bezpoÊrednie ryzyko kredytowe,
takich jak depozyty niezabezpieczone, a ni˝sze
w przypadku transakcji typu dostawa za p∏atnoÊç. W odniesieniu do funduszy w∏asnych
depozyty niezabezpieczone sà dopuszczalne
tylko w przypadku BIS. W przypadku kontrahenta nie posiadajàcego ratingu warunkiem
wst´pnym zawarcia transakcji jest formalna
gwarancja pisemna od spó∏ki-matki kontrahenta, która musi mieç stosowny rating. Obecnie
minimalny rating kredytowy dla kontrahentów,
z którymi EBC mo˝e zawieraç transakcje niezabezpieczone wynosi A (jest to drugi najlepszy
rating stosowany przez kilka mi´dzynarodowych
agencji ratingowych).
Tabela 3 podsumowuje liczb´ dopuszczalnych
kontrahentów, emitentów i krajów, z którymi
EBC mo˝e zawieraç transakcje zarzàdzajàc
rezerwami walutowymi i swoimi funduszami
w∏asnymi.
EBC
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Ta b e l a 3 L i c z b a d o p u s z c z a l ny c h
ko n t r a h e n t ów, e m i t e n t ów i k r a j ów
(na dzieƒ 31 stycznia 2006 r.)
Rezerwy Fundusze
walutowe
w∏asne
¸àczna liczba kontrahentów
w tym: dopuszczonych do transakcji
dostawa za p∏atnoÊç
w tym: dopuszczonych do depozytów
Dopuszczalni emitenci sektora prywatnego
Dopuszczalni emitenci sektora publicznego
Dopuszczalne kraje

1191)

262)

81
45
1
8
21

26
1 (BIS)
521
35
2

èród∏o: EBC.
1) W przypadku rezerw walutowych 53 kontrahentów jest
dopuszczonych zarówno do depozytów, jak i transakcji typu
dostawa za p∏atnoÊç.
2) W przypadku funduszy w∏asnych BIS jest dopuszczony
zarówno do depozytów, jak i transakcji typu dostawa za p∏atnoÊç.

Warto równie˝ zauwa˝yç, ˝e transakcje dokonywane w kontekÊcie zarzàdzania portfelem
EBC zawierajà jeszcze jedno ograniczenie,
a konkretnie zakaz finansowania sektora
finansów publicznych zawarty w Traktacie
i zwiàzanym z nim rozporzàdzeniem Komisji 7.
W szczególnoÊci absolutnie zabronione jest
nabywanie instrumentów d∏u˝nych emitowanych
przez paƒstwa cz∏onkowskie lub Wspólnot´
na rynku pierwotnym, zaÊ transakcje takie
na rynku wtórnym, choç nie sà zabronione, nie
mogà byç u˝ywane w celu obejÊcia zakazu.
W tym kontekÊcie zakupy na rynku wtórnym
lub instrumenty d∏u˝ne emitowane przez paƒstwa
cz∏onkowskie podlegajà okreÊlonym limitom.
W kontekÊcie portfela rezerw walutowych
istnieje jednak wyjàtek, który pozwala EBC
na nabywanie instrumentów d∏u˝nych emitowanych przez nieuczestniczàce paƒstwa cz∏onkowskie na rynku pierwotnym, jeÊli zakupy te
sà prowadzone wy∏àcznie dla celu zarzàdzania
rezerwami walutowymi 8.

7

Zakaz nawiàzuje do art. 101 Traktatu, z którym powiàzane jest
Rozporzàdzenie Komisji (EC) nr 3603/93 z 13 grudnia 1993 r.
8 Ten konkretny wyjàtek wspomniany jest w art. 2
Rozporzàdzenia Rady (EC) nr 3603/93. Jak wspomniano
wczeÊniej, wyjàtek ten nie odnosi si´ do EBC, który
zdecydowa∏, ˝e emisje przeprowadzane przez Paƒstwa
Cz∏onkowskie UE i mi´dzynarodowe lub ponadnarodowe
organizacje, w których paƒstwa cz∏onkowskie sà
akcjonariuszami wi´kszoÊciowymi nie mogà byç brane pod
uwag´ przy zarzàdzaniu rezerwami zagranicznymi EBC.
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Podczas gdy pierwsze ograniczenia inwestycyjne zwiàzane z ryzykiem kredytowym
w kontekÊcie rezerw walutowych i funduszy
w∏asnych EBC dotyczà spe∏niania przez emitenta lub kontrahenta kryteriów opisanych powy˝ej, do zarzàdzania ryzykiem kredytowym
potrzebne sà bardziej precyzyjne narz´dzia. Sà
to limity, które gwarantujà unikni´cie nadmiernego ryzyka i nadmiernej koncentracji.
Poni˝ej przedstawiono ró˝ne rodzaje limitów
wdra˝anych i monitorowanych w ramach systemu zarzàdzania ryzykiem kredytowym EBC:
– limity ryzyka kraju. Zaanga˝owanie na poziomie kraju jest pochodnà zaanga˝owania
emitenta i kontrahenta, w zwiàzku z czym
pod uwag´ brany jest porzàdek prawny kraju
ich pochodzenia. Limity krajowe zale˝à
od znaczenia poszczególnych krajów w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej EBC, ich ratingów
kredytowych i ich rozmiarów pod wzgl´dem
PKB.
– limity ryzyka emitenta. Stosuje si´ je w stosunku do zaanga˝owania powsta∏ego w wyniku posiadania papierów wartoÊciowych
emitenta lub grupy emitentów. Limity emitenta zale˝à od znaczenia emitentów, ich ratingów i rozmiarów niesp∏aconych emisji.
– limity ryzyka kontrahenta. Specyficzne
limity dodatkowe dla ryzyka kontrahenta
wynikajà z niezabezpieczonych depozytów
i stosowane sà przy zarzàdzaniu rezerwami
walutowymi. Limity kontrahenta zale˝à
od ratingów kontrahentów (lub ratingów ich
gwarantów) i ich kapita∏u. Co wi´cej,
do wszystkich kontrahentów stosuje si´
ograniczenia pu∏apowe.
– limity rozrachunkowe kontrahenta. Limit ten
stosuje si´ do zaanga˝owania powsta∏ego
w wyniku transakcji innych ni˝ typu dostawa
za p∏atnoÊç. W przypadku funduszy
w∏asnych EBC, ryzyko takie nie istnieje,
poniewa˝ wszystkie transakcje sà transakcjami
tego typu.

Dla rezerw walutowych EBC ∏àczne limity
przyznane sà krajowym bankom centralnym,
które w zdecentralizowany sposób zarzàdzajà
subportfelami, zgodnie z kluczem dystrybucyjnym odzwierciedlajàcym wielkoÊci portfela.

Z A R Z Ñ D Z A N I E RY Z Y K I E M RY N KOW Y M
Ryzyko rynkowe dla portfeli rezerw walutowych i funduszy w∏asnych EBC zarzàdzane
jest za pomocà wielowarstwowej struktury
benchmarków i przedzia∏ów odchyleƒ zbudowanych wokó∏ tych benchmarków dla dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania portfelem.
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Zasadniczo ca∏oÊciowe ryzyko rynkowe zarzàdzane jest poprzez zagwarantowanie, ˝e indywidualne
portfele
inwestycyjne
majà
przy ostro˝nie okreÊlonym poziomie ufnoÊci
unikaç strat.
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Stopieƒ nara˝enia na ryzyko rynkowe wszystkich portfeli inwestycyjnych i przestrzeganie
zasad zarzàdzania ryzykiem rynkowym monitorowane sà codziennie przy u˝yciu narz´dzi
informatycznych opisanych w ramce 2. Nara˝enie na ryzyko rynkowe mierzone jest ró˝nymi
wskaênikami, miedzy innymi metodà „wartoÊci
zagro˝onej” (Value-at-Risk, VaR) dla aktywów
wyra˝onych w walutach krajowych i euro,
zmodyfikowanym okresem trwania, za pomocà

Ramka 2

S Y S T E M Y I N F O R M AT Y C Z N E D O Z A R Z Ñ D Z A N I A P O R T F E L E M E B C
Wszystkie czynnoÊci zwiàzane z zarzàdzaniem portfelem EBC (poza zarzàdzaniem funduszem
emerytalnym) obs∏uguje jednolity, zintegrowany system informatyczny. System ten zapewnia,
˝e wszystkie instrumenty dost´pne w operacjach dotyczàcych rezerw walutowych i funduszy
w∏asnych EBC sà prowadzone i monitorowane w zgodzie z zasadami obowiàzujàcymi zarówno
zespó∏ transakcyjny, zespó∏ kontroli transakcji jak i funkcje zaplecza EBC. W celu spe∏nienia
specyficznych wymogów rachunkowoÊci EBC opracowano specjalny modu∏ ksi´gowy
zintegrowany z systemem.
W 1997 r. og∏oszono przetarg na dostarczenie systemu. W wyniku procesu selekcyjnego
na krótkiej liÊcie znalaz∏o si´ siedem ofert, które oceniono wed∏ug kryterium zgodnoÊci
z warunkami wst´pnymi, by nast´pnie wybraç jeden, który najlepiej spe∏nia∏ funkcjonalne
i techniczne wymogi EBC. System wdra˝ano w 1998 r., tak by móg∏ zaczàç dzia∏aç
od 1 stycznia 1999 r.
Od tego czasu system kilkakrotnie aktualizowano, tak aby w ka˝dej chwili spe∏nia∏
zmieniajàce si´ potrzeby EBC, np. wspiera∏ nowe cechy i instrumenty, wprowadzone
w wyniku zmian zasad dzia∏alnoÊci inwestycyjnej EBC.
Od 1997 r. kilka krajowych banków centralnych w ramach ESCB wdro˝y∏o ten sam system
informatyczny do zarzàdzania w∏asnymi portfelami. Rosnàca liczba banków centralnych
u˝ywajàcych tej samej platformy informatycznej dla w∏asnych potrzeb stwarza wyjàtkowà
okazj´ do podejmowania wspólnych projektów, wykorzystywania efektu synergii i lepszego
zarzàdzania relacjami z dostawcà systemu.
Architektura techniczna gwarantuje, ˝e zgodnie ze zdecentralizowanà strukturà ka˝dy
z krajowych banków centralnych uczestniczàcych w zarzàdzanie rezerwami walutowymi EBC
pod∏àczony jest do tych samych serwerów centralnych, ale ma dost´p tylko do transakcji
EBC
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zwiàzanych ze swoimi portfelami inwestycyjnymi i interwencyjnymi. Nie sà zatem potrzebne
˝adne interfejsy ani transfery transakcji zbiorczych.
Choç system obejmuje równie˝ funkcje zaplecza, w EBC u˝ytkowane sà jedynie
funkcjonalnoÊci zespo∏u transakcyjnego i zespo∏u kontroli transakcji, natomiast
za rozrachunek transakcji poprzez w∏asny system odpowiadajà poszczególne krajowe banki
centralne dzia∏ajàce w roli agentów EBC.
EBC u˝ywa równie˝ kilku innych systemów w czynnoÊciach dotyczàcych zarzàdzania
portfelem. Nale˝à do nich system administrowania funduszem emerytalnym, system
uzgadniania transakcji gotówkowych i w papierach wartoÊciowych, elektronicznà platform´
handlowà dla transakcji papierami wartoÊciowymi oraz system analizy ryzyka. Obecnie trwajà
prace nad stworzeniem bazy danych na potrzeby analizy historycznej ryzyka i danych
zwiàzanych z wynikami.

b∏´du odwzorowania i pomiaru zagro˝eƒ charakterystycznych dla konkretnej klasy instrumentów9. Dane dotyczàce VaR w odniesieniu do
odpowiednich benchmarków obliczane sà zarówno
w uj´ciu wzgl´dnym, jak i bezwzgl´dnym.
W ramach tej struktury przedzia∏y odchyleƒ wokó∏
benchmarków wyra˝one zmodyfikowanym
okresem trwania i wzgl´dnej VaR oferujà pole
manewru dla czynnoÊci zarzàdzania portfelem.
Podczas gdy dane VaR sà monitorowane od kilku
lat, wzgl´dne limity VaR zacznà obowiàzywaç
dopiero w tym roku, a limity zmodyfikowanego
okresu trwania odpowiednio przestanà byç stosowane. Limity ryzyka rynkowego sà okreÊlane
po to, by zagwarantowaç mo˝liwoÊç zajmowania
pozycji przy jednoczesnym utrzymaniu potencjalnego ryzyka rynkowego na rozwa˝nym poziomie.
W przesz∏oÊci zajmowane pozycje pozostawa∏y
Êrednio poni˝ej dopuszczalnego przedzia∏u odchyleƒ, co odzwierciedla∏o ostro˝ne podejÊcie
do ryzyka ze strony zarzàdzajàcych portfelami
w EBC i w krajowych bankach centralnych.
Benchmarki i przedzia∏y odchyleƒ sà regularnie
9
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Zmodyfikowany okres trwania jest miarà ekspozycji portfela
na poziom stóp procentowych. Odzwierciedla Êrednià wa˝onà
okresu pozosta∏ego do terminu zapadalnoÊci instrumentów
trzymanych w portfelu. VaR jest szacunkiem maksymalnej
mo˝liwej straty przy danym poziomie ufnoÊci (np. 95%)
w danym horyzoncie inwestycyjnym (np. jeden rok). B∏àd
odwzorowania to standardowe odchylenie ró˝nic pomi´dzy
zwrotem z portfela a zwrotem z benchmarku, obserwowane
z danà cz´stotliwoÊcià (np. codziennie) w danym okresie czasu
(np. trzy miesiàce).
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korygowane, by zapewniç ich zgodnoÊç z ogólnà politykà EBC dotyczàcà ryzyka.
Profil ryzyka p∏ynnoÊci dla rezerw walutowych
EBC jest tak˝e monitorowany codziennie, by
zagwarantowaç, ˝e odpowiednia iloÊç aktywów trzymana jest w gotówce lub wysoce
p∏ynnych papierach wartoÊciowych.

4 KO N S T R U K C J A B E N C H M A R K U
Dla rezerw walutowych EBC okreÊlenie strategicznej alokacji aktywów jest procesem
dwustopniowym. Pierwszym krokiem jest
okreÊlenie sk∏adu rezerw walutowych, tak by
udzia∏ w nich dolarów amerykaƒskich i japoƒskich jenów by∏ optymalny z punktu widzenia,
po pierwsze, potrzeb polityki EBC, a po drugie
– ryzyka. Krokiem drugim jest propozycja
optymalnej alokacji aktywów w ramach ka˝dej
z walut. Obecnie preferencje co do po˝àdanego
zwrotu w kontekÊcie dopuszczalnego ryzyka
formu∏owane sà osobno dla zarzàdzania alokacjà
walut i dla zarzàdzania subportfelami w dolarach
amerykaƒskich i jenach japoƒskich.
Dla funduszy w∏asnych EBC proces strategicznej
alokacji aktywów jest zbli˝ony do drugiego
kroku opisanego powy˝ej, jednak z ró˝nymi
do pewnego stopnia parametrami, odzwiercie-

Ta b e l a 4 R o c z ny w y n i k f i n a n s ow y E B C o d
1 9 9 9 ro k u
(w mln EUR)
Rok

Wynik finansowy

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

-247
1,990
1,822
1,220
-477
-1,636
0

èród∏o: EBC.

dlajàcymi bardziej d∏ugoterminowà orientacj´
i ni˝sze wymagania p∏ynnoÊciowe w przypadku
funduszy w∏asnych EBC.
Ze wzgl´du na wag´ wyboru stosownych benchmarków inwestycyjnych (którà pokaza∏o wiele
badaƒ empirycznych i teoretycznych) rozwój
metodologii wykorzystywanej w procesie projektowania benchmarków poch∏ania znaczne iloÊci
Êrodków. W ramach pionu inwestycji w EBC
opracowano celowoÊciowy model ekonometryczny, który na podstawie publicznie dost´pnych
prognoz makroekonomicznych pozwala wyprowadziç oczekiwania dotyczàce przysz∏ych zwrotów
dla poszczególnych kategorii aktywów dost´pnych
w przestrzeni inwestycyjnej dla rezerw walutowych i funduszy w∏asnych. Oparcie si´ na przysz∏ych zwrotach z inwestycji stanowi znaczàcy
post´p w procesie konstruowania benchmarków
w porównaniu z u˝ywaniem przesz∏ych zwrotów
z inwestycji. Standardowa technika optymalizacji
metodà Êredniej wariancji wspierana jest przez
techniki alternatywne w celu wzmocnienia wiarygodnoÊci analizy. Proces projektowania benchmarku jest nieustannie analizowany pod kàtem
mo˝liwych usprawnieƒ i udoskonaleƒ.

5 WYNIKI ZARZÑDZANIA PORTFELEM
EBC og∏asza swoje wyniki finansowe w raportach rocznych. W 2005 r. zysk netto by∏ równy
zeru, wobec straty na poziomie 1,6 mld euro
w 2004 r. (patrz tabela 4). Na wynik finansowy
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EBC znaczàcy wp∏yw majà niekorzystne zmiany
kursów walutowych: dla przyk∏adu umocnienie
si´ euro wobec dolara spowodowa∏o straty
w latach 2003-2004, poniewa˝ znacznà cz´Êç
aktywów EBC stanowià niezabezpieczone
rezerwy walutowe. Zgodnie z ostro˝nà politykà
ksi´gowà EBC, która uwzgl´dnia to znaczàce
zaanga˝owanie, dodatnie ró˝nice z aktualizacji
wyceny nie sà ujmowane jako przychód, lecz
przenoszone na konto ró˝nic z aktualizacji wyceny, podczas gdy ujemne ró˝nice sà ujmowane
jako koszt. Efektem takiego asymetrycznego
traktowania niezrealizowanych zysków i strat
jest odraczanie zysków a˝ do czasu sprzeda˝y
lub up∏ywu terminu zapadalnoÊci odnoÊnych
aktywów. Roczny wynik finansowy b´dzie si´
zatem ró˝ni∏ od tego, który sugerowa∏aby bie˝àca wycena rynkowa.

Zarzàdzanie
portfelem
w EBC

Szoki wywo∏ane zmianami kursów walutowych tylko po cz´Êci t∏umaczà zmiany zysków
rocznych EBC. Dla przyk∏adu, zyski z lata
2001 i 2002 wynika∏y w du˝ej mierze z ówczesnej sytuacji na rynku obligacji: rentownoÊci
obligacji spad∏y znaczàco do bardzo niskich
poziomów, pociàgajàc za sobà istotne zyski
kapita∏owe. Jednak niskie stopy procentowe
pozostawi∏y bardzo niewiele miejsca na to, by
przychody odsetkowe zrównowa˝y∏y straty,
poniesione w latach 2003-2004 z powodu
zmian kursowych. Od 2004 r. poziom ryzyka
stopy procentowej, na który nara˝one sà trzy
portfele znaczàco si´ zmniejszy∏ ze wzgl´du
na niski poziom stóp procentowych oraz
poziom ich zmiennoÊci.
Zlecenia na zarzàdzanie portfelem, które EBC
zdefiniowa∏ dla swoich rezerw walutowych
i funduszy w∏asnych przypisujà wa˝nà rol´
maksymalizacji wyników portfela ponad zwrot
z benchmarku. Odzwierciedla to za∏o˝enie, ˝e
w ramach Êcis∏ych ograniczeƒ narzuconych
przez rol´ i cele portfeli, które znajdujà odbicie
w systemie zarzàdzania ryzykiem, zarzàdzajàcy
portfelami mogà wytworzyç po pewnym czasie
wartoÊç dodanà. Choç w niektórych okresach
wyniki zarzàdzania portfelem by∏y ujemne
(szczególnie w 2002 r.), to przez wi´kszoÊç
czasu w okresie 1999-2005 by∏y one dodatnie
EBC
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i doÊç wysokie. W zwiàzku z tym sà te˝ dodatnie w uj´ciu skumulowanym. Jest to w du˝ej
mierze zas∏ugà codziennej aktywnoÊci ró˝nych
zarzàdzajàcych portfelem.
Zarzàdzajàcy portfelem wytwarzajà tak˝e wartoÊç
dodanà dla portfeli EBC proponujàc dodawanie
nowych instrumentów do przestrzeni inwestycyjnej. Stopniowo przestrzeƒ inwestycyjna
EBC powi´ksza si´ poprzez dodawanie
nowych kategorii instrumentów (np. obligacji
zabezpieczonych), nowych emitentów w ramach
dost´pnych kategorii instrumentów oraz
instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych rynku pieni´˝nego i rynku obligacji).
Zarzàdzajàcy portfelem proponujà równie˝ nowe
zlecenia na zarzàdzanie portfelem, takie jak
wspomniane powy˝ej po˝yczki papierów wartoÊciowych dla portfela funduszy w∏asnych i dla
portfela dolarowego rezerw zagranicznych.
Zarzàdzajàcy portfelem odgrywajà równie˝
wa˝nà rol´ w zakresie monitorowania rynku
finansowego przez EBC i Eurosystem. Zarzàdzajàcy portfelem muszà uwa˝nie Êledziç
i analizowaç rozwój wydarzeƒ na rynku finansowym – zarówno bie˝àcych, jak i strukturalnych – na ró˝nym poziomie szczegó∏owoÊci,
od szerokich kategorii aktywów do poszczególnych instrumentów finansowych. Opierajà
si´ oni na wielu êród∏ach informacji, w tym
w szczególnoÊci na badaniach i opiniach
przedstawianych przez kontrahentów.
Powsta∏a w wyniku tych dzia∏aƒ, nieustannie
uaktualniana wiedza na temat rozwoju rynków
finansowych postrzegana jest jako istotna wartoÊç
dla EBC i Eurosystemu. By rozpowszechniaç t´
wiedz´, menad˝erowie portfela sà odpowiedzialni za przygotowywanie regularnych
raportów na temat rozwoju rynku finansowego,
widzianego z punktu widzenia inwestora.
Dodatkowo odpowiadajà tak˝e na pojawiajàce
si´ niekiedy pytania dotyczàce rynków finansowych. W ten sposób wiedza gromadzona
w czasie procesu zarzàdzania portfelem
pozwala na pog∏´bienie analiz rozwoju sytuacji
na rynku finansowym oraz pojawiajàcych si´
na nim innowacji i zmian strukturalnych.
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6 S Y S T E M RO Z R A C H U N K U
Dla ró˝nych typów portfeli posiadanych przez
EBC istniejà ró˝ne typy rozrachunku. Podczas
gdy te krajowe banki centralne, które chcà partycypowaç w zarzàdzaniu rezerwami zagranicznymi EBC (obecnie sà to wszystkie KBC
strefy euro) dokonujà rozrachunku regularnych
transakcji EBC dotyczàcych rezerw walutowych, EBC samodzielnie rozlicza wszystkie
transakcje dotyczàce funduszy w∏asnych.
Transakcje zwiàzane z funduszem emerytalnym
EBC sà obecnie przetwarzane przez podmiot
zewn´trzny.
EBC stara si´ wprowadzaç najwy˝sze standardy
przetwarzania transakcji dotyczàcych rezerw
walutowych i funduszy w∏asnych. We wspó∏pracy z kontrahentami podejmowane sà równie˝
starania na rzecz dalszej poprawy bezpieczeƒstwa i skutecznoÊci przetwarzania transakcji
w ca∏ej bran˝y, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
stosowania najlepszych praktyk przy wymianie
potwierdzeƒ zawarcia transakcji.
Krajowe banki centralne prowadzà operacje
dotyczàce aktywów wchodzàcych w sk∏ad
rezerw walutowych EBC jako oficjalni przedstawiciele EBC. W zwiàzku z tym w kontaktach
z kontrahentami rozró˝niajà one operacje prowadzone na w∏asny rachunek i te prowadzone
w imieniu i na rachunek EBC (tj. ich status jako
przedstawiciela jest jawny). By u∏atwiç ten
proces, rachunki do transakcji z poÊrednikami
finansowymi (np. bankami-korespondentami,
powiernikami lub depozytariuszami papierów
wartoÊciowych i z∏ota oraz instytucjami rozliczeniowymi dla handlu instrumentami pochodnymi)
sà otwierane w imieniu EBC, natomiast pe∏nomocnictwa do wykonywania operacji na tych
rachunkach majà krajowe banki centralne.
Ponadto w celu zachowania rozdzia∏u aktywów
EBC i krajowych banków centralnych okreÊlono
wspólne wymagania i procedury dotyczàce
operacji EBC i operacji krajowych banków
centralnych. Te wspólne wytyczne gwarantujà
równie˝, ˝e transakcje zarzàdzania rezerwami
walutowymi EBC prowadzone sà w zharmonizowany sposób w ca∏ym Eurosystemie, w zgodzie

z najlepszymi praktykami i najwy˝szymi standardami bezpieczeƒstwa. Wszechstronna kontrola
prowadzona jest zarówno na poziomie EBC,
jak i KBC. Obejmuje ona regularne, szczegó∏owe
uzgadnianie zewn´trznych wyciàgów z rachunków, na których trzymana jest nale˝àce
do EBC gotówka, papiery wartoÊciowe, z∏oto
i kontrakty terminowe z danymi z ró˝nych
systemów wewn´trznych. Szczegó∏owe dane
dotyczàce b∏´dów w rozrachunku sà gromadzone i analizowane przez EBC, a regularne
raporty w tej sprawie sà przedstawiane organom
decyzyjnym banku.
EBC i KBC aktywnie zarzàdzajà zabezpieczeniami otrzymywanymi w ramach transakcji
zarzàdzania funduszami w∏asnymi EBC
i rezerwami walutowymi. Po przeprowadzeniu
kompensaty lub ∏àczenia okreÊlonych operacji
zabezpieczonych kalkulowane jest zaanga˝owanie
wobec poszczególnych kontrahentów i oceniana
ewentualna potrzeba z∏o˝enia wezwania
do uzupe∏nienia depozytu zabezpieczajàcego10.
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dopuszczalnych emitentów i kontrahentów sà
jasne i uczciwe.

Zarzàdzanie
portfelem
w EBC

Znaczne Êrodki przeznacza si´ na projektowanie
benchmarków dla portfeli, które stanowià podstawowe determinanty zwrotu z danego portfela
oraz ryzyka. Zlecenia na zarzàdzanie portfelem
sà definiowane i przyznawane z myÊlà o maksymalizacji (w ramach istniejàcych ograniczeƒ)
wyników portfela powy˝ej benchmarku,
przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów administracyjnych i innych na najni˝szym mo˝liwym
poziomie. W odniesieniu do rezerw zagranicznych EBC w styczniu 2006 r. wprowadzono
zmiany w procesie alokacji subportfeli, które
majà doprowadziç do poprawy efektywnoÊci.
Uaktualnione informacje b´dà publikowana
w miar´ potrzeby, w szczególnoÊci w raporcie
rocznym EBC.

7 WNIOSKI
EBC posiada trzy rodzaje portfeli, którymi
zarzàdza: portfel rezerw walutowych, portfel
funduszy w∏asnych i portfel funduszu emerytalnego. Ka˝dy portfel powsta∏ w okreÊlonym
celu, który znajduje odzwierciedlenie w sposobie
jego zarzàdzania. Dzia∏ania EBC zwiàzane
z zarzàdzaniem portfelami jest przedmiotem
restrykcyjnych zasad, które gwarantujà
neutralnoÊç rynkowà, etyczne zachowanie
i rygorystyczne oddzielenie zarzàdzania
portfelem od procesu podejmowania decyzji
dotyczàcych polityki EBC. Stosuje si´ szczegó∏owe wytyczne inwestycyjne, które majà
zagwarantowaç, ˝e ryzyko rynkowe i kredytowe
jest uwa˝nie kontrolowane, a kryteriów doboru

10

Wezwanie do uzupe∏nienia depozytu zabezpieczajàcego:
procedura polegajàca na tym, ˝e je˝eli systematycznie
mierzona wartoÊç aktywów zabezpieczajàcych spada poni˝ej
okreÊlonego poziomu, bank centralny ˝àda od kontrahenta
przekazania dodatkowych aktywów (lub Êrodków
pieni´˝nych).
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USTALENIA W SPRAWIE RE˚IMU PIENI¢˚NEGO
I KURSOWEGO POMI¢DZY STREFÑ EURO
A WYBRANYMI KRAJAMI I TERYTORIAMI TRZECIMI
ARTYKU¸Y
Strefa euro od momentu powstania utrzymuje bliskie relacje monetarne i kursowe z szeregiem
krajów i terytoriów trzecich. W Europie euro stosujà (i emitujà) Monako, San Marino
i Watykan, choç nie sà cz∏onkami Unii Europejskiej. Poza Europà wspólnà walutà pos∏ugujà si´
dwa terytoria zamorskie Francji – Majotta oraz Saint Pierre i Miquelon – które tak˝e nie nale˝à
do Unii Europejskiej. Stosowanie euro w tych krajach i terytoriach nie stanowi „jednostronnej
euroizacji”, ale odbywa si´ za formalnà zgodà Wspólnoty Europejskiej. Dodatkowo wiele
krajów i terytoriów majàcych d∏ugà tradycj´ wi´zi gospodarczych i politycznych z jednym
z paƒstw cz∏onkowskich strefy euro – w tym Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, wyspy
Wallis i Futuna, Zielony Przylàdek, Komory oraz paƒstwa ze strefy franka CFA 1– powiàza∏o
swoje waluty z euro za oficjalnà zgodà Wspólnoty Europejskiej.

Ustalenia
w sprawie re˝imu
pieni´˝nego
i kursowego
pomi´dzy strefà
euro a wybranymi
krajami
i terytoriami
trzecimi

Prezentowany artyku∏ omawia istniejàce ustalenia strefy euro w sprawie re˝imu pieni´˝nego
i kursowego 2. Najpierw pokrótce przedstawia uzasadnienie dla podejmowania takich ustaleƒ
oraz ich podstawy prawne, a nast´pnie opisuje w skrócie poszczególne rozwiàzania w zakresie
oficjalnego stosowania wspólnej waluty poza Wspólnotà lub wykorzystania jej do usztywnienia
kursu innej waluty krajowej. Omówiono tak˝e mo˝liwe przysz∏e ustalenia monetarne i kursowe
dotyczàce strefy euro.

1 WST¢P
Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà
(zwany dalej Traktatem) wprost zezwala na
zawieranie umów monetarnych i kursowych
z krajami trzecimi i organizacjami mi´dzynarodowymi. Art. 111 Traktatu wymienia trzy rodzaje
rozwiàzaƒ. Po pierwsze, zgodnie z art. 111 ust.
1 Traktatu, Wspólnota mo˝e – pod pewnymi
warunkami i zgodnie z okreÊlonà procedurà –
zawieraç formalne umowy dotyczàce systemów
kursów walutowych, wià˝àce euro z walutami
pozawspólnotowymi, wzorowane na systemie
z Bretton Woods, w ramach którego kursy
wymiany by∏y sta∏e, ale z mo˝liwoÊcià korekty.
Po drugie, w przypadku braku systemu kursów
walutowych, zgodnie z art. 111 ust. 2 Traktatu
Wspólnota mo˝e „okreÊliç ogólne kierunki
polityki kursów walutowych” strefy euro
w stosunku do walut pozawspólnotowych.
Po trzecie, jak stanowi art. 111 ust. 3 Traktatu,
Wspólnota mo˝e zawieraç umowy w sprawach
monetarnych i kursowych z jednym lub
wi´kszà liczbà krajów lub organizacji mi´dzynarodowych. Zaanga˝owanie EBC we
wszystkich dopuszczalnych rodzajach dzia∏aƒ
Wspólnoty gwarantuje art. 111 Traktatu.

Zakres umów kursowych, których dotyczy art.
111 ust. 3 Traktatu obejmuje – na zasadzie wy∏àczenia – wszystkie przypadki nieuj´te w ust.
1 i 2 przytoczonego artyku∏u. Nale˝y przy tym
wyjaÊniç, ˝e wspólnotowy mechanizm kursowy
(ERM II) nie mieÊci si´ w ˝adnej z opcji wymienionych w art. 111 Traktatu. Mechanizm
ten dotyczy relacji kursowych mi´dzy euro i innymi walutami wspólnotowymi; nie wchodzà
do niego waluty pozawspólnotowe, które z kolei
sà wy∏àcznym przedmiotem art. 111 Traktatu.
Dotychczas Wspólnota stosowa∏a jedynie ustalenia
trzeciego rodzaju3, czyli takie, o jakich mówi
art. 111 ust. 3 Traktatu4. Niniejszy artyku∏
omawia ustalenia monetarne i kursowe zawarte

1

Skrót CFA oznacza Communauté Financière Africaine.
Prezentowany artyku∏ nie zajmuje si´ przypadkami „jednostronnej oficjalnej euroizacji”, gdy decyzja o nadaniu euro – lub jednej
z walut zastàpionych przez euro w 1999 roku – statusu prawnego
Êrodka p∏atniczego by∏a podejmowana bez udzia∏u Unii Europejskiej. Jednostronna oficjalna euroizacja mia∏a miejsce dwukrotnie
– w Czarnogórze i Kosowie.
3 Termin „ustalenia” jest u˝yty w artykule na okreÊlenie zarówno
umów dwustronnych, jak i jednostronnych decyzji Rady.
4 Formalnie ustalenia monetarne i kursowe dotyczàce euro sà zawierane lub dokonywane przez Wspólnot´ Europejskà. Jednak
wszelkie decyzje w tej sprawie podejmujà wy∏àcznie te paƒstwa
cz∏onkowskie, które wprowadzi∏y euro. Dlatego te˝ przedstawione ustalenia okreÊlane sà jako ustalenia strefy euro.
2
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zgodnie z przytoczonym przepisem. W cz´Êci 2
krótko przypomniano uzasadnienie dla przyjmowania ustaleƒ monetarnych i kursowych.
Cz´Êç 3 przedstawia wspólnotowe podstawy
prawne takich ustaleƒ. Bardziej szczegó∏owe
omówienie ró˝nych istniejàcych rozwiàzaƒ zawiera cz´Êç 4, w której omówiono tak˝e mo˝liwe
przysz∏e ustalenia monetarne i kursowe dotyczàce
strefy euro.

2 UZASADNIENIE PRZYJMOWANIA USTALE¡
Z WYBRANYMI KRAJAMI I TERYTORIAMI TRZECIMI
W SPRAWIE RE˚IMU PIENI¢˚NEGO I KURSOWEGO
Wszystkie kraje i terytoria b´dàce obecnie stronà
ustaleƒ w sprawie re˝imu pieni´˝nego ze
Wspólnotà Europejskà mia∏y jeden i ten sam
powód, by wprowadziç euro – ich prawnym
Êrodkiem p∏atniczym by∏a jedna z walut zastàpionych przez euro5. Walutà urz´dowà Monako,
Majotty oraz Saint Pierre i Miquelon by∏ frank
francuski, a San Marino i Watykanu – lir w∏oski.
Najprostszym rozwiàzaniem po zniesieniu tych
walut krajowych by∏o ich zastàpienie nowà walutà
– euro; pozwoli∏o to na utrzymanie ciàg∏oÊci
wi´zów mi´dzy krajami i terytoriami trzecimi
a Wspólnotà Europejskà.
Fakt u˝ywania dawnych walut narodowych
przez te kraje i terytoria ma oczywiÊcie szersze
t∏o. Wspólnym elementem sà tradycyjne bliskie
wi´zi gospodarcze i polityczne pomi´dzy tymi
krajami czy terytoriami a danym paƒstwem
cz∏onkowskim. W przypadku Monako, San Marino i Watykanu g∏ównym czynnikiem rozwoju
takich wi´zi by∏o po∏o˝enie geograficzne oraz
wielkoÊç kraju.
Wspólnà istotnà i namacalnà korzyÊcià wprowadzenia euro na mocy porozumienia ze
Wspólnotà Europejskà by∏a eliminacja kosztów
transakcyjnych zwiàzanych z wymianà walut.
KorzyÊç ta jest wi´ksza w przypadku ma∏ych

5

32

W artykule waluty paƒstw cz∏onkowskich, które zosta∏y
zastàpione przez euro, okreÊla si´ niekiedy jako „waluty
wycofane”.
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otwartych gospodarek, gdzie rezydenci wi´kszoÊç
transakcji zawierajà z nierezydentami. Pozosta∏e
korzyÊci wprowadzenia waluty innego kraju –
cz´sto wymieniane w literaturze przedmiotu –
obejmujà wi´kszà stabilnoÊç makroekonomicznà,
ni˝sze premie za ryzyko dla kredytobiorców,
rozwój krajowego sektora finansowego oraz
mi´dzynarodowà integracj´ gospodarczà
i finansowà.
G∏ównym powodem zawarcia ustaleƒ kursowych
omawianych w tym artykule by∏o utrzymanie
istniejàcych relacji. Na poziomie bardziej ogólnym uwa˝a si´, ˝e korzyÊci z usztywnienia kursu walutowego dla kraju wprowadzajàcego takie rozwiàzanie zwiàzane sà ze stabilnoÊcià gospodarczà. W opisywanych przypadkach
na stabilnoÊç wp∏ywa nie tyle samo usztywnienie kursu, co znaczne transfery finansowe dokonywane przez kraj-gwaranta, jakich kraj-beneficjent potrzebuje do sfinansowania deficytu
w rachunku obrotów bie˝àcych. Ponadto stabilny kurs sprzyja zwykle integracji gospodarczej
i finansowej z danym krajem cz∏onkowskim
czy wspólnym obszarem walutowym.
Wprowadzenie euro w krajach i terytoriach
trzecich oraz gwarantowane usztywnienie kursów
mo˝e byç pod wieloma wzgl´dami korzystne
tak˝e dla samej strefy euro. Wprowadzenie euro
poza Wspólnotà prowadzi do wzrostu dochodów
z tytu∏u renty menniczej. W omawianych przypadkach dochody te jednak sà doÊç niskie
z uwagi na niewielkie rozmiary gospodarek
oraz na fakt, ˝e Monako, San Marino i Watykan
majà prawo do emisji pewnej iloÊci w∏asnych
monet euro (zob. ni˝ej). Ponadto umowy z krajami
trzecimi mogà byç tak˝e podstawà wspó∏pracy
w dziedzinach zainteresowania strefy euro, takich
jak zwalczanie fa∏szerstw, pranie brudnych pieni´dzy, unikanie opodatkowania czy nadzór
i regulacje bankowe. Wreszcie wprowadzenie
euro w krajach i terytoriach trzecich mo˝e byç
dla Wspólnoty drogà do potwierdzenia i dalszego
umacniania wi´zi gospodarczych, finansowych
i historycznych z tymi obszarami.
Ustalenia monetarne i finansowe uzasadnia si´
potencjalnymi korzyÊciami, ale nale˝y podkreÊliç,

˝e wià˝e si´ te˝ z nimi pewne ryzyko. Trzeba
na przyk∏ad wspomnieç o kosztach zwiàzanych
z zobowiàzaniem krajów trzecich do zapewnienia
przestrzegania odpowiednich przepisów unijnych.
Równie˝ rezygnacja z mo˝liwoÊci dostosowywania
kursu walutowego mo˝e byç postrzegana jako
koszt przez kraj trzeci, który wprowadzi∏ euro6.

3 RAMY PRAWNE
Jak wyjaÊniono powy˝ej, zastosowanie art. 111
ust. 1 i 2 Traktatu dotyczàcych, odpowiednio, systemu
kursów walutowych oraz ogólnego kierunku polityki kursowej strefy euro jest doÊç jednoznaczne.
Nie mo˝na tego samego jednak powiedzieç o ust. 3
tego artyku∏u, zw∏aszcza w odniesieniu do zawierania umów „w sprawach odnoszàcych si´
do re˝imu pieni´˝nego”. Pojawia si´ w zwiàzku
z tym podstawowe pytanie, czy Traktat daje podstaw´ prawnà do zawierania takich umów. Traktat
przewiduje wprowadzenie wspólnej waluty
w granicach Wspólnoty, ale nie wspomina o jej
wprowadzeniu poza Wspólnotà. Tymczasem
osiàgni´to konsensus w sprawie rozciàgni´cia
interpretacji wyra˝enia „umowy w sprawach odnoszàcych si´ do re˝imu pieni´˝nego” (art. 111 ust. 3)
na obszar poza granicami Wspólnoty. Obecnie
przyjmuje si´ powszechnie, ˝e art. 111 ust. 3 odnosi
si´ tak˝e do wprowadzania euro poza granicami
Wspólnoty. Dotychczas przepis ten przywo∏ano
jedynie przy zawieraniu umów monetarnych
z krajami, gdzie u˝ywano walut narodowych
zastàpionych nast´pnie przez euro.
Niezale˝nie od powy˝szego (co Êwiadczy o poczàtkowych wàtpliwoÊciach co do w∏aÊciwej
podstawy prawnej) euro wprowadzono we francuskich terytoriach zamorskich (Majotta oraz Saint
Pierre i Miquelon) jednoczeÊnie z wprowadzeniem we Wspólnocie, tj. 1 stycznia 1999 r.
na mocy art. 123 ust. 4, który zezwala Radzie
6

Potencjalne koszty i ryzyko zwiàzane z ustaleniami
monetarnymi i kursowymi sà omówione w nast´pujàcych
artyku∏ach w Biuletynie Miesi´cznym (dost´pnych jedynie
po angielsku): „Exchange rate regimes for emerging market
economies” (luty 2003) oraz „The international role of the
euro: main developments since the inception of Stage Three of
Economic and Monetary Union” (listopad 2003).
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na podejmowanie dzia∏aƒ w celu „szybkiego
wprowadzenia [...] jednej waluty”7.

Ustalenia
w sprawie re˝imu
pieni´˝nego
i kursowego
pomi´dzy strefà
euro a wybranymi
krajami
i terytoriami
trzecimi

Zakres umów monetarnych z krajami i terytoriami trzecimi mo˝e znacznie wykraczaç poza
samo stosowanie euro jako oficjalnej waluty.
Umowy monetarne obejmujà szereg pokrewnych
zagadnieƒ, takich jak zwalczanie fa∏szerstw
i kwestie b´dàce w kompetencji Eurosystemu,
np. operacje polityki pieni´˝nej, systemy p∏atnicze
czy banknoty.
Natomiast zakres ustaleƒ dotyczàcych kursów
walutowych wed∏ug art. 111 ust. 3 mo˝na najlepiej
opisaç na zasadzie wy∏àczenia, jak wyjaÊniono
powy˝ej. W zwiàzku z tym mo˝na przyjàç, ˝e
zakres ten obejmuje wszystkie kwestie nie uj´te
w ust. 1 i 2 przedmiotowego artyku∏u. Do tej
pory najistotniejsze w tej dziedzinie by∏y ustalenia
dotyczàce sztywnego powiàzania kursów walutowych z euro.
Procedura zawierania ustaleƒ monetarnych i kursowych okreÊlona w art. 111 ust. 3 Traktatu przewiduje udzia∏ Rady, Komisji i EBC. Procedur´
mo˝na podzieliç na trzy etapy. Na poczàtku Rada
– na podstawie rekomendacji Komisji Europejskiej
i po konsultacji z EBC – decyduje o zasadach
negocjacji i zawarcia umów. Drugi etap obejmuje
negocjacje i koƒczy si´ sporzàdzeniem wst´pnej
wersji umowy obejmujàcej wszystkie istotne
zagadnienia. Oprócz Komisji Europejskiej, która
z mocy prawa musi uczestniczyç w negocjacjach, bierze w nich udzia∏ EBC. W koƒcu Rada
zawiera umow´ (na mocy której Rada mo˝e
upowa˝niç paƒstwo cz∏onkowskie do wyst´powania
w swoim imieniu).
Odchodzàc od procedury dotyczàcej zawierania
dwustronnych umów monetarnych i kursowych, art. 111 ust. 3 Traktatu dopuszcza tak˝e
jednostronne podejmowanie przez Rad´
decyzji w sprawie relacji monetarnych
i kursowych pomi´dzy strefà euro i krajami
trzecimi. Przed podj´ciem takich decyzji Rada
tak˝e zasi´ga opinii EBC.
6

Decyzja Rady 1999/95/EC z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie
ustaleƒ monetarnych z Saint Pierre i Miquelon oraz Mayottà;
Dz.U. L 30, 4.2.1999, str. 29.
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4 ISTNIEJÑCE USTALENIA MONETARNE I KURSOWE
Poni˝ej przedstawiono ustalenia monetarne
i kursowe zawarte przez Wspólnot´ Europejskà.
Najpierw omówione zosta∏y umowy zawarte
z Monako, San Marino i Watykanem jako niezale˝nymi paƒstwami europejskimi, dotyczàce
zastàpienia ich walut przez euro. Wspomniano
tak˝e o negocjacjach prowadzonych z Andorà.
Nast´pnie omówiono ustalenia w sprawie
wprowadzenia euro we francuskich terytoriach
zamorskich Majotta oraz Saint Pierre i Miquelon,
które sà cz´Êcià Francji, ale nie Wspólnoty
Europejskiej. WyjaÊniono tak˝e zasady stosowania euro we francuskich departamentach
zamorskich stanowiàcych integralnà cz´Êç strefy
euro. W cz´Êci trzeciej przedstawione zosta∏y
istniejàce sztywne powiàzania kursu walutowe
pomi´dzy euro a escudo Zielonego Przylàdka,
frankiem CFA i frankiem komoryjskim. Sztywne powiàzanie pomi´dzy euro a frankiem CFP8,
walutà obowiàzujàcà w Polinezji Francuskiej,
Nowej Kaledonii oraz na Wyspach Wallis i Futuna jest z uwagi na specjalnà podstaw´ prawnà omówione osobno w cz´Êci 4. Cz´Êç piàta
omawia potencjalne przysz∏e ustalenia monetarne
i kursowe na wypadek przystàpienia do strefy
euro Danii i Wielkiej Brytanii. Dotyczy∏yby
one Grenlandii i Wysp Owczych – autonomicznych obszarów w ramach Królestwa Danii,
oraz Wysp Normandzkich (Jersey i Guernsey),
wyspy Man, Gibraltaru, Falklandów oraz Âwi´tej
Heleny i Dependencji, utrzymujàcych specjalne
relacje z Wielkà Brytanià.

4.1 UMOWY MONETARNE Z MONAKO, SAN MARINO
I WATYKANEM ORAZ NEGOCJACJE Z ANDORÑ
Po wprowadzeniu euro w 1999 r. Wspólnota
Europejska rozpocz´∏a renegocjowanie
istniejàcych wówczas porozumieƒ z Monako,
San Marino i Watykanem. Do koƒca 2001 r.
frank francuski pozostawa∏ walutà Monako
na podstawie umowy monetarnej z Francjà,
natomiast w San Marino i Watykanie oficjalnà
8

34

Skrót CFP oznacza Change Franc Pacifique.
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Ta b e l a 1 M a k s y m a l n a i l o Ê ç m o n e t e u ro,
j a k à o b e c n i e m o g à e m i t ow a ç M o n a ko,
S a n M a r i n o i Wa t y k a n
Monako
1/500 iloÊci monet
wybitych w danym
roku przez Francj´

San Marino
1.944.000 EUR

Watykan
1.000.000 EUR
plus 300.000 EUR
w roku:
– sediswakancji,
– jubileuszowym,
– ekumenicznym.

walutà by∏ lir w∏oski na podstawie umowy
z W∏ochami. W Deklaracji nr 6 stanowiàcej
aneks do Traktatu Wspólnota zobowiàza∏a si´
do renegocjacji tych umów w zwiàzku z wprowadzeniem euro. W imieniu Wspólnoty negocjacje z Monako prowadzi∏a Francja, a z San
Marino i Watykanem – W∏ochy. EBC uczestniczy∏ w negocjacjach w sprawach podlegajàcych
jego kompetencji. Pod koniec 2000 r. zawarto
umowy z San Marino i Watykanem, a w 2001 r.
– tu˝ przed wprowadzeniem banknotów i monet
euro – z Monako9. Umowy te sà do siebie
bardzo zbli˝one.
Po pierwsze zezwalajà trzem wymienionym
krajom na stosowanie euro jako oficjalnej waluty, zobowiàzujàc je przy tym do nadania
banknotom i monetom euro statusu prawnego
Êrodka p∏atniczego z dniem 1 stycznia 2002 r.
Po drugie krajom tym nie wolno emitowaç
banknotów, mogà natomiast emitowaç co roku
okreÊlonà liczb´ monet euro. W przypadku San
Marino i Watykanu iloÊç wybijanych monet podawana jest w wartoÊci bezwzgl´dnej, natomiast dla Monako okreÊla si´ jà jako procent
9

Umowa monetarna pomi´dzy Republikà W∏oskà, wyst´pujàcà
w imieniu Wspólnoty Europejskiej, oraz Republikà San
Marino (2001/C 209/01 z dnia 27.7.2001 r., podpisana
29.11.2000 r.); umowa monetarna pomi´dzy Republikà
W∏oskà, wyst´pujàcà w imieniu Wspólnoty Europejskiej, oraz
Stolicà Apostolskà wyst´pujàcà w imienia Paƒstwa
Watykaƒskiego (2001/C 299/01 z dnia 25.10.2001 r.,
podpisana 29.12.2000 r.); Decyzja Rady z dnia 7 paêdziernika
2003 r. w sprawie przyj´cia poprawek do art. 3 i art. 7
Konwencji Monetarnej pomi´dzy Republikà W∏oskà,
wyst´pujàcà w imieniu Wspólnoty Europejskiej, a Paƒstwem
Watykaƒskich, reprezentowanym przez Stolic´ Apostolskà,
upowa˝niajàca Republik´ W∏oskà do wprowadzenia w ˝ycie
tych poprawek (2003/738/EC); Umowa Monetarna pomi´dzy
Rzàdem Republiki Francuskiej, wyst´pujàcym w imieniu
Wspólnoty Europejskiej, i Rzàdem NajjaÊniejszego Ksi´cia
Monako (2001/L 142/59 z dnia 31.05.2002 r., podpisana
24./26.12.2001 r.).

Narodowe strony monet 1 euro emitowanych
przez Monako, San Marino i Watykan

iloÊci monet wybitych w tym samym roku we
Francji. Nak∏ad emisji monet dla San Marino
i Watykanu okresowo koryguje si´ zgodnie
z w∏oskim wskaênikiem cen konsumpcyjnych.
Umowa z Monako nie przewiduje takich korekt.
W tabeli 1 przedstawiono iloÊç monet euro, jakà
trzy omawiane kraje mogà rocznie emitowaç.
Przyczyny ró˝nic w metodzie okreÊlania rocznej wielkoÊci emisji sà historyczne: poprzednia
dwustronna umowa z W∏ochami równie˝ podawa∏a wielkoÊci bezwzgl´dne, natomiast umowa
mi´dzy Francjà a Monako odwo∏ywa∏a si´
do wspó∏czynnika nak∏adu monet.
Monety euro bite przez te trzy kraje muszà byç
identyczne z monetami emitowanymi przez
paƒstwa strefy euro pod wzgl´dem wartoÊci
nominalnej, statusu prawnego Êrodka p∏atniczego,
w∏aÊciwoÊci technicznych, szaty graficznej
strony wspólnej oraz standardowych elementów
szaty graficznej stron narodowych. Powy˝ej
przedstawiono strony narodowe obiegowych
monet 1 euro.
Monako, San Marino i Watykan mogà biç monety
obiegowe, kolekcjonerskie i okolicznoÊciowe.
Monety obiegowe emituje si´ w uzgodnionych
nomina∏ach (1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1
i 2 euro); sà one prawnym Êrodkiem p∏atniczym
we wszystkich krajach, których walutà jest euro. Monety kolekcjonerskie emituje si´
przy okazji Êwiàt narodowych w innych nomina∏ach ni˝ monety obiegowe. Te monety sà
prawnym Êrodkiem p∏atniczym jedynie w kraju
emisji. I wreszcie, podobnie jak wszystkie paƒstwa
strefy euro, kraje te mogà biç okolicznoÊciowe
monety obiegowe o nominale 2 euro, upami´tniajàce zdarzenia wagi historycznej. Podobnie
jak zwyk∏e monety obiegowe sà one prawnym
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Êrodkiem p∏atniczym w ca∏ej strefie euro. Ogólna
wartoÊç nominalna monet obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznoÊciowych emitowanych
przez Monako, San Marino i Watykan nie mo˝e
przekroczyç wyznaczonych limitów rocznych.
San Marino mo˝e nadal emitowaç z∏ote monety
o nazwie „scudi” bez wp∏ywu na dopuszczalnà
wielkoÊç emisji monet euro10. Monety scudi nie
sà prawnym Êrodkiem p∏atniczym nigdzie poza
San Marino. Watykan mo˝e emitowaç monety
kolekcjonerskie w walucie innej ni˝ euro, ale
równie˝ te monety nie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym we Wspólnocie Europejskiej.
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pieni´˝nego
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trzecimi

Biciem monet euro Monako, San Marino
i Watykanu zajmujà si´ odpowiednie instytucje
francuskie i w∏oskie11. Trzy wymienione kraje
ponoszà koszty emisji, ale jednoczeÊnie do ich
bud˝etów wp∏ywajà wszystkie przychody
z tego tytu∏u.
Po trzecie, aby podkreÊliç wspó∏odpowiedzialnoÊç za banknoty i monety euro uzgodniono, ˝e
Monako, San Marino i Watykan b´dà ÊciÊle
wspó∏pracowaç ze Wspólnotà Europejskà
w zwalczaniu fa∏szerstw banknotów i monet
euro oraz b´dà zatrzymywaç i karaç osoby
prowadzàce takà dzia∏alnoÊç na ich terytorium.
W przypadku Monako uzgodniono, ˝e miejscowe
instytucje kredytowe b´dà mieç dost´p do systemów p∏atniczych strefy euro oraz operacji
polityki pieni´˝nej Eurosystemu. Zasada ta
opiera si´ na ustaleniach monetarnych mi´dzy
Francjà i Monako obowiàzujàcych do koƒca
2001 r., na mocy których wszystkie instytucje
kredytowe z siedzibà w Monako by∏y praktycznie
traktowane tak samo jak instytucje kredytowe
majàce siedzib´ we Francji. Podlega∏y one nadzorowi w∏aÊciwych organów francuskich, mia∏y
dost´p do operacji polityki pieni´˝nej Banque
de France na takich samych zasadach jak banki
francuskie i podlega∏y tym samym wymogom
dotyczàcym rezerwy obowiàzkowej i sprawozdawczoÊci statystycznej. Francuskie statystyki
10

Po raz pierwszy z∏ote monety denominowane w „scudi" (l. poj.
„scudo”) zosta∏y wyemitowane w San Marino w 1974 r.
11 We Francji monety euro bite sà w Hôtel de la Monnaie de Paris,
a we W∏oszech przez Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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pieni´˝ne, bankowe i bilansu p∏atniczego obejmowa∏y dane monakijskie. Instytucje kredytowe
z siedzibà w Monako uczestniczy∏y we francuskich systemach p∏atniczych na tych samym
zasadach co banki francuskie. Zgodnie z umowà
monetarnà zawartà w koƒcu 2001 r. miedzy
Wspólnotà Europejskà i Monako ten stan rzeczy
mia∏ nadal obowiàzywaç po wprowadzeniu
wspólnej waluty. Umowa stanowi, ˝e monakijskie
instytucje kredytowe majà dost´p do systemów
rozrachunków mi´dzybankowych oraz systemów
rozliczeƒ i rozrachunku papierów wartoÊciowych
w Unii Europejskiej na takich samych warunkach jak instytucje kredytowe z Francji, oraz ˝e
b´dà je obowiàzywaç te same co banki francuskie Êrodki stosowane przez Banque de France
do realizacji przepisów EBC w sprawie instrumentów i procedur polityki pieni´˝nej. Aby u∏atwiç kontynuacj´ tych ustaleƒ po wprowadzeniu
euro, umowa z Monako okreÊla warunki, na
jakich monakijskie instytucje kredytowe mogà
korzystaç z systemów p∏atniczych strefy euro
i z operacji polityki pieni´˝nej Eurosystemu.
Zgodnie z tymi warunkami banki monakijskie
majà podlegaç nadzorowi w∏aÊciwych organów
francuskich, a przepisy unijne dotyczàce wspólnej waluty – w tym akty prawne EBC – majà
tak˝e zastosowanie do Monako. Postanawiajàc
o obj´ciu Monako unijnymi przepisami regulujàcymi dzia∏alnoÊç instytucji kredytowych
Wspólnota Europejska pragnie zapewniç równe
warunki konkurencji w sektorze finansowym.
Umowy z San Marino i Watykanem równie˝
przewidujà mo˝liwoÊç dost´pu instytucji kredytowych dzia∏ajàcych w tych krajach do systemów
p∏atniczych strefy euro w przysz∏oÊci, ale
dotychczas dost´pu tego nie ustanowiono.
Aby u∏atwiç realizacj´ umowy monetarnej mi´dzy
Wspólnotà Europejskà i Monako ustanowiono
wspólny komitet, w którego sk∏ad weszli
przedstawiciele Monako, Francji, Komisji
Europejskiej i EBC. Posiedzenia komitetu
odbywajà si´ z regu∏y raz w roku.

to na mocy umowy monetarnej ze Wspólnotà
Europejskà. Andora, gdzie do koƒca 2001 r.
w u˝yciu by∏y franki francuskie i pesety hiszpaƒskie, jednostronnie nada∏a status prawnego
Êrodka p∏atniczego banknotom i monetom euro
z dniem 1 stycznia 2002 r.12 W 2003 r. Andora
wystàpi∏a z formalnym wnioskiem do Wspólnoty
Europejskiej o zawarcie umowy monetarnej.
W 2004 r. spólnota zdecydowa∏a o rozpocz´ciu
negocjacji, które obecnie jeszcze trwajà.

4.2 EURO JAKO WALUTA MAJOTTY, SAINT PIERRE
I MIQUELON ORAZ FRANCUSKICH
DEPARTAMENTÓW ZAMORSKICH
Cztery paƒstwa cz∏onkowskie UE (Dania, Francja,
Holandia i Wielka Brytania) utrzymujà specjalne
relacje krajami i terytoriami zamorskimi,
b´dàcymi bez wyjàtku cz´Êcià odpowiedniego
paƒstwa cz∏onkowskiego i w zwiàzku z tym
niesuwerennymi13. Kraje i terytoria zamorskie
nie nale˝à do Wspólnoty, ale sà z nià w specjalny
sposób stowarzyszone. Istot´ tego stowarzyszenia
okreÊla cz´Êç czwarta Traktatu; jest nià „promowanie rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego
krajów i terytoriów oraz ustanowienie Êcis∏ych
stosunków gospodarczych mi´dzy nimi i Wspólnotà jako ca∏oÊcià”. Za∏àcznik 1 przedstawia pe∏ny
wykaz re˝imów pieni´˝nych i kursowych
w 21 krajach i terytoriach zamorskich stowarzyszonych ze Wspólnotà.
Z tych 21 krajów i terytoriów siedem nale˝y
do paƒstw strefy euro, w tym pi´ç do Francji
(Polinezja Francuska, Majotta, Nowa Kaledonia, Saint Pierre i Miquelon oraz Wyspy Wallis
i Futuna), a dwa (Aruba i Antyle Holenderskie)
do Holandii14.
Do 1998 r. pi´ç z tych siedmiu krajów
i terytoriów mia∏o w∏asnà walut´; oficjalnà
walutà Majotty oraz Saint Pierre i Miquelon by∏
12

Od poczàtku 2002 r. euro jest tak˝e stosowane
w Andorze. Jednak w przeciwieƒstwo do
Monako, San Marino i Watykanu nie odbywa si´
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Ustaw´ w sprawie jednostronnego przyj´cia euro przez
Andor´ przyj´to 11 paêdziernika 2000 r.
Kraje i terytoria zamorskie nie sà wprawdzie niepodleg∏e, ale
wi´kszoÊç z nich cieszy si´ pewnà autonomià.
14 Holandia (Królestwo Niderlandów) obejmuje Arub´, Antyle
Holenderskie oraz Niderlandy.
13

frank francuski. Poniewa˝ ˝adne z tych dwóch
terytoriów nie nale˝y do Wspólnoty Europejskiej (czyli euro nie zastàpi∏o automatycznie
franka z dniem 1 stycznia 1999 r.), uzgodniono
specjalne rozwiàzanie. 31 grudnia 1998 r. Rada
UE postanowi∏a, ˝e euro zastàpi franka francuskiego jako oficjalna waluta Majotty oraz Saint
Pierre i Miquelon z dniem 1 stycznia 1999 r.,
a Francja nada banknotom i monetom euro status
prawnego Êrodka p∏atniczego na tych terytoriach
z dniem 1 stycznia 2002 r. Majotta oraz Saint
Pierre i Miquelon (w przeciwieƒstwie do Monako,
San Marino i Watykanu) nie majà prawa emitowaç
w∏asnych monet euro.
Decyzja Rady rozstrzygn´∏a jeszcze dwie pokrewne kwestie. Do koƒca 1998 r. banki dzia∏ajàce na Saint Pierre i Miquelon mia∏y dost´p
do refinansowania przez Institut d’Emission
des Départements d’Outre-Mer (IEDOM), francuskà instytucj´ publicznà niezale˝nà finansowo
i majàcà osobowoÊç prawnà. W∏adze francuskie
planowa∏y, ˝e IEDOM b´dzie nadal pe∏niç
t´ funkcj´ od 1 stycznia 1999 r. zarówno
na Majotcie, jak i Saint Pierre i Miquelon, tym
samym zapewniajàc dzia∏ajàcym tam bankom
dost´p do operacji refinansujàcych. Zadaniem
IEDOM mia∏o byç tak˝e wprowadzenie banknotów i monet euro do obiegu na tych terytoriach. Jednak z uwagi na fakt, ˝e IEDOM nie
ma statusu krajowego banku centralnego strefy
euro, zw∏aszcza pod wzgl´dem niezale˝noÊci,
uznano, ˝e powierzenie tej instytucji pe∏nienia
zadaƒ Eurosystemu we francuskich terytoriach
zamorskich by∏oby niezgodne z Traktatem oraz
ze Statutem ESBC. W zwiàzku z tym w decyzji
z 31 grudnia 1998 r. Rada odnotowa∏a, ˝e
Francja zreformuje status i funkcj´ IEDOM dla
zapewnienia zgodnoÊci z Traktatem; cel ten
osiàgni´to przez nadanie IEDOM statusu agencji Banque de France.
Kolejnym problemem by∏a mo˝liwoÊç rozciàgni´cia na Majott´ i Saint Pierre i Miquelon
unijnych aktów prawnych dotyczàcych wspólnej
waluty pomimo tego, ˝e terytoria te nie nale˝à
do Wspólnoty Europejskiej. By problem ten
rozwiàzaç, Rada wyda∏a decyzj´ zobowiàzujàcà Francj´ do stosowania na obu terytoriach
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odpowiednich cz´Êci prawa wspólnotowego.

Ustalenia
w sprawie re˝imu
pieni´˝nego
i kursowego
pomi´dzy strefà
euro a wybranymi
krajami
i terytoriami
trzecimi

Specjalnych relacji z francuskimi terytoriami
Majotta i Saint Pierre i Miquelon nie nale˝y
myliç ze statusem departamentów, jakim cieszà
si´ Gujana Francuska, Martynika, Gwadelupa
i Réunion. Departamenty te sà integralnà cz´Êcià Francji i Wspólnoty Europejskiej, dzi´ki
czemu wspólnà walut´ wprowadzono tam jednoczeÊnie i na tych samych warunkach, co we
Francji metropolitalnej.

4.3 USZTYWNIENIE KURSU ESCUDO ZIELONEGO
PRZYLÑDKA, FRANKA CFA I FRANKA
KOMORYJSKIEGO WOBEC EURO
Wraz z powstaniem UGW Wspólnota przej´∏a
nie tylko kompetencje w dziedzinie polityki
pieni´˝nej, ale tak˝e polityki kursowej.
W rezultacie paƒstwa strefy euro nie mogà ju˝
zawieraç umów kursowych z krajami trzecimi.
Z przeniesienia kompetencji wynika tak˝e, ˝e
kontynuacja umów kursowych zawartych przez
1999 r. wymaga zgody Wspólnoty.
W 1998 r. Francja i Portugalia wystàpi∏y
o przed∏u˝enie istniejàcych umów kursowych.
W przypadku Francji chodzi∏o o trzy umowy.
Umowa z zachodnioafrykaƒskà wspólnotà
gospodarczà i walutowà (Benin, Burkina Faso,
Gwinea Bissau, Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej, Mali,
Niger, Senegal i Togo) i umowa ze Êrodkowoafrykaƒskà wspólnotà gospodarczà i walutowà
(Kamerun, Republika Ârodkowoafrykaƒska,
Czad, Kongo, Gwinea Równikowa i Gabon) dotyczà walut o tej samej nazwie – frank CFA. Trzecia
umowa zosta∏a zawarta mi´dzy Francjà i Komorami. Wszystkie trzy umowy dotyczy∏y zapewnienia
wymienialnoÊci franka CFA i franka komoryjskiego
na franki francuskie po sztywnym kursie. Portugalia zawar∏a umow´ kursowà z Zielonym Przylàdkiem w celu umo˝liwienia wymienialnoÊci
escudo Zielonego Przylàdka na escudo portugalskie po sztywnym kursie. Dla zapewnienia wymienialnoÊci franka CFA i franka komoryjskiego
na franka francuskiego oraz escudo Zielonego
Przylàdka na escudo portugalskie, zarówno FranEBC
Biuletyn Miesi´czny
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cja jak i Portugalia zapewni∏y ograniczonà lini´
kredytowà na pokrycie ewentualnego niedoboru
dewiz potrzebnych do sfinansowania wymiany
waluty krajowej na walut´ referencyjnà.
Wniosek o przed∏u˝enie tych umów kursowych
oraz zastàpienie powiàzania z dwiema wycofanymi
walutami powiàzaniem z euro zosta∏ przyj´ty
przez Rad´ Unii Europejskiej. W rezultacie
z dniem 1 stycznia 1999 r. frank CFA, frank
komoryjski i escudo Zielonego Przylàdka
zosta∏y powiàzane z euro 15. Jednak w decyzjach z dnia 13 listopada 1998 r. (w sprawie
franka CFA i franka komoryjskiego) oraz
z dnia 21 grudnia 1998 r. (w sprawie escudo
Zielonego Przylàdka) Rada wyraênie stwierdzi∏a,
˝e pomimo zezwolenia na powiàzanie tych
trzech walut z euro ani Wspólnota, ani EBC,
ani ˝adna cz´Êç Eurosystemu nie staje si´
stronà tych umów. W szczególnoÊci decyzje
Rady wykluczajà powstanie wskutek powiàzania
kursów walut jakichkolwiek zobowiàzaƒ finansowych i niefinansowych ze strony Unii Europejskiej i Eurosystemu, zw∏aszcza zaÊ obowiàzku
interwencji walutowej przez EBC lub Eurosystem. Wszystkie zobowiàzania w ramach
tych umów dwustronnych ponoszà Francja
i Portugalia, finansujàc je z w∏asnych bud˝etów. Dlatego te˝ Francja i Portugalia zapewni∏y, ˝e potencjalne konsekwencje finansowe
udzielenia gwarancji nie b´dà znaczàce.
Wprawdzie wszystkie koszty zwiàzane z powy˝szymi umowami kursowymi ponoszà Francja
i Portugalia, ale nowelizacja umów wymaga
zgody Wspólnoty. Dlatego planowane zmiany
charakteru lub zakresu umów nale˝y najpierw
przedstawiç Komisji, EBC oraz Komitetowi
Ekonomiczno-Finansowemu, w ramach przygotowania do procedury okreÊlonej w art. 111 ust.
3 Traktatu (zob. cz´Êç dotyczàca ram prawnych). Dodatkowo, gdyby strony chcia∏y zmieniç parytet pomi´dzy euro i jednà lub wi´cej
spoÊród walut trzecich, musia∏yby powiadomiç
o tym Komitet Ekonomiczno-Finansowy.

4.4 SZTYWNY KURS FRANKA CFP DO EURO
Oprócz umów opisanych w poprzedniej cz´Êci
ustanowiono tak˝e sztywny kurs pomi´dzy euro
i frankiem CFP, walutà stosowanà w Polinezji
Francuskiej, Nowej Kaledonii i na Wyspach Wallis
i Futuna. Terytoria te, b´dàce cz´Êcià Francji, ale
nie nale˝àce do Wspólnoty16, wczeÊniej wiàza∏y
swojà walut´ z frankiem francuskim.
Zmiana sztywnego kursu wobec wycofanych walut
na sztywny kurs wobec euro17 z dniem 1 stycznia
1999 r. nie wymaga∏a decyzji Rady, inaczej ni˝
w przypadku escudo Zielonego Przylàdka, franka
CFA i franka komoryjskiego, gdy˝ zmiana ta
zosta∏a wczeÊniej ustalona w za∏àczonym
do Traktatu Protokole w sprawie Francji. Protokó∏ ten stanowi, ˝e „Francja zachowuje swój
przywilej emisji pieniàdza na swoich terytoriach
zamorskich na warunkach okreÊlonych jej prawem
krajowym i posiada wy∏àczne prawo okreÊlenia
parytetu franka CFP”. Wynika stàd, ˝e Francja
mo˝e zmieniaç parytet franka CFP wobec euro
bez koniecznoÊci odwo∏ywania si´ do jakiejkolwiek instytucji wspólnotowej.
Emisj´ banknotów i monet franka CFP powierzono Institution d’Emission d’Outre-Mer (IEOM),
która podobnie jak IEDOM (zob. wy˝ej) jest
instytucjà publicznà Republiki Francuskiej z osobowoÊcià prawnà i niezale˝nà finansowo. Nie ma
wprawdzie powiàzaƒ finansowych z Banque de
France ani z innà cz´Êcià Eurosystemu, ale prezes
banku centralnego jest cz∏onkiem w∏adz IEOM
jako przewodniczàcy rady nadzorczej.

4.5 MO˚LIWE PRZYSZ¸E USTALENIA MONETARNE
I KURSOWE
Wszystkie ustalenia monetarne i kursowe przyj´te
przez Wspólnot´ dotyczy∏y przypadków, gdy
paƒstwa cz∏onkowskie UE by∏y stronami analogicznych umów dwustronnych przed wejÊciem
16

15
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Sztywne kursy walutowe wynoszà odpowiednio: 1 EUR =
655,957 XAF; 1 EUR = 491,96775 KMF; 1 EUR = 110,265 CVE.
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Terytoria te nale˝à do grupy krajów i terytoriów zamorskich,
które – jak wspomniano powy˝ej – majà status stowarzyszonych
ze Wspólnotà.
17 Sztywny kurs walutowy wynosi 1 EUR = 119,332 XPF.

do strefy euro. SpoÊród paƒstw cz∏onkowskich,
które jeszcze nie przyj´∏y wspólnej waluty, jedynie
Dania i Wielka Brytania sà stronà ustaleƒ monetarnych i kursowych o podobnym charakterze.
Gdyby wi´c kraje te wesz∏y do strefy euro, konieczne by∏oby zastosowanie podobnych rozwiàzaƒ.
Poni˝ej przedstawiono pokrótce przedmiotowe
relacje monetarne i kursowe, aby zobrazowaç,
czego mo˝na si´ spodziewaç w przysz∏oÊci. Chodzi tu o relacje mi´dzy Grenlandià i Wyspami
Owczymi a Danià oraz mi´dzy Wyspà Man,
Falklandami (Malwinami), Âwi´tà Helenà i Dependencjami oraz Gibraltarem a Wielkà Brytanià.
Zarówno Grenlandia, jak i Wyspy Owcze sà
autonomicznymi regionami Królestwa Danii,
nie b´dàc jednoczeÊnie cz´Êcià Wspólnoty,
chocia˝ Grenlandia ma status kraju lub terytorium
zamorskiego stowarzyszonego ze Wspólnotà.
Prawnym Êrodkiem p∏atniczym na Wyspach
Owczych sà banknoty korony Wysp Owczych oraz
korona duƒska18. Miejscowe banknoty sà identyczne z duƒskimi pod wzgl´dem nomina∏ów i rozmiarów, a kurs wymiany wynosi 1:1. Wyspy Owcze
nie bijà w∏asnej monety, wi´c w obiegu sà jedynie
monety korony duƒskiej. Prawo emisji banknotów
na Wyspach Owczych nale˝y do premiera Danii,
a wykonywane jest wspólnie z miejscowym rzàdem. Banknoty korony Wysp Owczych drukuje
Danmarks Nationalbank. Banki na Wyspach
Owczych majà dost´p do operacji polityki
pieni´˝nej Danmarks Nationalbank na tych
samych zasadach co banki duƒskie i podobnie jak
one podlegajà duƒskiemu nadzorowi bankowemu.

Gibraltar cieszy si´ specjalnym statusem terytorium
zamorskiego Wielkiej Brytanii, a jednoczeÊnie
cz´Êci Unii Europejskiej19. Jednak pewne przepisy
wspólnotowe nie stosujà si´ do Gibraltaru.
Prawnym Êrodkiem p∏atniczym sà funt szterling
i funt gibraltarski emitowany przez miejscowe
w∏adze; waluty sà wymienialne wed∏ug parytetu.
Falklandy oraz Âwi´ta Helena i Dependencje
majà status brytyjskich terytoriów zamorskich
oraz krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych z Wspólnotà. Emitujà tak˝e w∏asnà walut´ –
funta falklandzkiego i funta Âwi´tej Heleny.
Miejscowy funt i funt szterling sà prawnym
Êrodkiem p∏atniczym i sà wymienialne po kursie
1: 1. Funt falklandzki i funt szterling sà tak˝e
prawnym Êrodkiem p∏atniczym na Wyspach
Po∏udniowa Georgia i Po∏udniowy Sandwich.

5 UWAGI KO¡COWE

Zgodnie z za∏àczonym do Traktatu Protoko∏em
w sprawie Danii, ewentualne przyj´cie przez to
paƒstwo wspólnej waluty nie naruszy „prawa Na-

Utrzymywanie relacji monetarnych i kursowych nie jest samo w sobie celem Wspólnoty,
ale – co wyjaÊnia niniejszy artyku∏ – wynikiem

W przeciwieƒstwie do Grenlandii Wyspy Owcze nie nale˝à do
grupy 21 krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych ze
Wspólnotà.
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Z kolei Wielka Brytania utrzymuje w Europie
specjalne relacje monetarne z Wyspami Normandzkimi (Jersey i Guernsey), Wyspà Man
i Gibraltarem, a poza Europà z Falklandami oraz
Âwi´tà Helenà i Dependencjami. Wyspy Normandzkie majà specjalny status Dependencji Korony
Brytyjskiej, co oznacza, ˝e nie sà niezawis∏e, ale
nale˝à do Korony. Nie sà natomiast cz´Êcià ani
Wielkiej Brytanii, ani Unii Europejskiej. Ka˝da
dependencja ma prawo do emisji w∏asnej waluty
i z prawa tego korzysta (emitujàc odpowiednio
funta Jersey, funta Guernsey i funta manx).
Prawnym Êrodkiem p∏atniczym na ka˝dej wyspie
jest zarówno lokalna waluta, jak i funt brytyjski,
wymienialne wed∏ug parytetu.

Relacje monetarne z Grenlandià sà jeszcze
bli˝sze, gdy˝ region ten jest integralnà cz´Êcià
obszaru walutowego Danii. Jedynym prawnym
Êrodkiem p∏atniczym na Grenlandii jest korona
duƒska; pod pozosta∏ymi wzgl´dami sytuacja
jest taka sama, jak na Wyspach Owczych.

18
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rodowego Banku Danii do wykonywania obowiàzujàcych go zadaƒ w tych cz´Êciach Królestwa
Danii, które nie stanowià cz´Êci Wspólnoty”.

19

Gibraltar nie nale˝y do grupy 21 krajów i terytoriów zamorskich
stowarzyszonych ze Wspólnotà.
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szczególnych okolicznoÊci. G∏ównym celem
wszystkich ustaleƒ jest zapewnienie ciàg∏oÊci
istniejàcych rozwiàzaƒ po wprowadzeniu euro,
dla podtrzymania istniejàcych relacji. Nieliczne
zawarte dotychczas ustalenia funkcjonujà
sprawnie i na razie nie stworzy∏y ˝adnych
problemów dla prowadzenie polityki Unii
Europejskiej, w tym zw∏aszcza pieni´˝nej

i kursowej. Ustalenia kursowe pomagajà
krajom i terytoriom trzecim w rozwijaniu wi´zi
gospodarczych z Wspólnotà (zw∏aszcza w dziedzinie handlu) dzi´ki stabilnym kursom walutowym.
Jest to jeszcze bardziej widoczne w przypadku
krajów i terytoriów, z którymi Wspólnota
zawar∏a umowy monetarne.

Z a ∏ à c z n i k 1 R e ˝ i m p i e n i ´ ˝ ny i w a l u t ow y w k r a j a c h i t e r y t o r i a c h z a m o r s k i c h
s t ow a r z y s z o ny c h z e W s p ó l n o t à
Kraj lub terytorium zamorskie (paƒstwo cz∏onkowskie)

Waluta

Re˝im pieni´˝ny i kursowy

1. Kraje i terytoria zamorskie, gdzie wprowadzono euro
Obowiàzuje system pieni´˝ny
euro
Majotta (FR)
i polityka pieni´˝na Eurosystemu
Saint Pierre i Miquelon (FR)
2. Kraje i terytoria zamorskie, których waluta jest sztywno powiàzana z euro
Parytet wobec euro gwarantowany
Frank CFP (Change Franc Pacifique)
Polinezja Francuska (FR)
przez francuski skarb paƒstwa
Nowa Kaledonia (FR)
(1000 CFP = 8,38 EUR)
Wyspy Wallis i Futuna (FR)
3. Kraje i terytoria zamorskie nale˝àce do unii walutowej z paƒstwem cz∏onkowskim UE spoza strefy euro
Grenlandia jest cz´Êcià obszaru
Korona duƒska
Grenlandia (DK)
walutowego Danii
4. Kraje i terytoria zamorskie, gdzie dzia∏a izba walutowa w powiàzaniu z walutà paƒstwa cz∏onkowskiego UE spoza strefy euro
Izba walutowa, sztywne
Funt falklandzki (FKP) i funt szterling
Falklandy (Malwiny) (UK)
powiàzanie z funtem szterlingiem
(FKP i SHP: GBP = 1:1)
Wyspy Po∏udniowa Georgia i Po∏udniowy Sandwich (UK) Funt falklandzki (FKP) i funt szterling
Funt Âwi´tej Heleny (SHP) i funt szterling
Âwi´ta Helena i Dependencje (UK)
5. Kraje i terytoria zamorskie, których waluta jest sztywno powiàzana z dolarem amerykaƒskim
Jednostronnie powiàzany z dolarem
Gulden arubaƒski
Aruba (NL)
amerykaƒskim
Jednostronnie powiàzany z dolarem
Gulden antylski
Antyle Holenderskie (NL)
amerykaƒskim
Jednostronnie powiàzany z dolarem
Dolar bermudzki
Bermudy (UK)
amerykaƒskim
Izba walutowa, powiàzany z
Dolar kajmaƒski
Wyspy Kajmany (UK)
dolarem amerykaƒskim
6. Kraje i terytoria zamorskie nale˝àce do unii walutowej z krajami trzecimi
Cz´Êç Wschodniokaraibskiej Unii
Dolar wschodniokaraibski
Anguilla (UK)
Walutowej, opartej na systemie
Montserrat (UK)
izby walutowej w powiàzaniu z
dolarem amerykaƒskim 1)
7. Kraje i terytoria zamorskie, które jednostronnie wprowadzi∏y walut´ nieeuropejskà
Dolar nowozelandzki
Wyspy Pitcairn (UK)
Jednostronna dolaryzacja (dolar
nowozelandzki)
Dolar amerykaƒski
Wyspy Turks i Caicos (UK)
Jednostronna dolaryzacja
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (UK)
8. Kraje i terytoria zamorskie bez w∏asnej waluty
brak waluty
Francuskie Terytoria Po∏udniowe i Antarktyczne (FR)2)
Brytyjskie Terytorium Antarktyczne (UK)
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (UK)
1) Do Wschodniokaraibskiej Unii Walutowej nale˝à nast´pujàce kraje: Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint
Christopher i Nevis, Saint Lucia oraz Saint Vincent i Grenadyny.
2) Uk∏ad Antarktyczny tworzàcy ramy prawne zarzàdzania Antarktykà zosta∏ podpisany 1 grudnia 1959 r. i wszed∏ w ˝ycie 23 czerwca 1961 r. Na
koniec 2003 r. do uk∏adu nale˝a∏o 45 paƒstw, w tym 28 tzw. doradczych i 17 bez prawa do udzia∏u w konferencjach. WÊród cz∏onków
doradczych jest siedem krajów roszczàcych sobie prawo do cz´Êci Antarktyki jako w∏asnego terytorium: Argentyna, Australia, Chile, Francja,
Nowa Zelandia, Norwegia i Wielka Brytania (êród∏o: CIA, The World Factbook). Roszczenia te nie sà uznane w Uk∏adzie Antarktycznym.
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