Wyj±cie ze strefy euro

Pytanie o euro:

1

Czy kra j mo»e opu±ci¢ stref¦ euro lub zosta¢ z niej usuni¦ty?

Ostatni kryzys nansowo-gospodarczy i zaªamanie dyscypliny nansów publicznych, które ujawniª,
staª si¦ pretekstem do podj¦cia dyskusji nt.

formalno-prawnych mo»liwo±ci dobrowolnego wyj±cia

lub wykluczenia kraju ze strefy euro. W szczególno±ci dyskutowana jest mo»liwo±¢ wyj±cia ze strefy
euro jako remedium na nadzwyczajne trudno±ci prze»ywane przez niektóre pa«stwa, które stwarzaªoby
mo»liwo±¢ zdewaluowania/zdeprecjonowania waluty.
Nale»y zaznaczy¢,

»e Traktaty,

na których opiera si¦ Unia Europejska nie zawieraj¡ zapisów

strefy euro lub jej dobrowolnego
Traktat z Lizbony wprowadziª jednak procedur¦ wyst¡pienia z Unii Europejskiej. Zgodnie

bezpo±rednio dotycz¡cych mo»liwo±ci usuni¦cia danego pa«stwa ze
opuszczenia.

z aktualnym stanem prawnym, nie jest zatem mo»liwe opuszczenie strefy euro bez jednoczesnego
wyst¡pienia z Unii Europejskiej.
Procedura wyst¡pienia z UE (okre±lona w artykule 50 TFUE) stanowi, »e pa«stwo czªonkowskie mo»e
podj¡¢ tak¡ decyzj¦, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi.
podejmie

tak¡

decyzj¦,

notykuje

swój
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Radzie

Europejskiej,

Je±li pa«stwo czªonkowskie
która

nast¦pnie
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negocjacje i zawiera z tym pa«stwem umow¦ okre±laj¡c¡ warunki jego wyst¡pienia z UE. Pa«stwo
przestaje by¢ czªonkiem UE od dnia wej±cia w »ycie umowy o wyst¡pieniu lub, w przypadku jej braku,
dwa lata po zªo»eniu w/w notykacji, chyba »e Rada w porozumieniu z danym pa«stwem czªonkowskim
podejmie jednomy±lnie decyzj¦ o przedªu»eniu tego okresu. Procedura ta nie jest jednak jednoznaczna
w przypadku kraju, którego walut¡ jest euro. Dobrowolne wyj±cie ze strefy euro wymagaªoby bowiem
w szczególno±ci:

i) utworzenia nowej waluty albo odtworzenia starej waluty narodowej (która

najprawdopodobniej ulegªaby natychmiastowej bardzo silnej deprecjacji albo przyj¦cia innej ni» euro
waluty mi¦dzynarodowej; ii) zwrotu krajowemu bankowi centralnemu udziaªu w kapitale EBC oraz w
rezerwach walutowych strefy euro; iii) transferu kompetencji w zakresie prowadzenia polityki pieni¦»nej
z EBC do krajowego banku centralnego. Dlatego te» nie jest jasne, czy mo»liwe jest wyst¡pienie z UE
pa«stwa czªonkowskiego, którego walut¡ jest euro bez zawarcia ww. umowy z Rad¡.
W zakresie wykluczenia kraju ze strefy euro wydaje si¦ natomiast, »e decyzja taka nie byªaby zgodna
z intencj¡ traktatów europejskich.

Otó» wszystkie procedury przewidziane w traktatach, równie»

te dotycz¡ce koordynacji polityki gospodarczej, maj¡ sªu»y¢ zach¦ceniu krajów do przestrzegania
wymogów traktatowych, a nie do karania za ich nieprzestrzeganie. Wykluczenie ze strefy euro byªoby
natomiast jawn¡ kar¡. W konsekwencji we wprowadzonej Traktatem z Lizbony procedurze wyst¡pienia
z UE inicjatyw¦ w tym zakresie pozostawiono wyª¡cznie zainteresowanemu pa«stwu czªonkowskiemu.

Powielanie i rozpowszechnianie materiaªu wymaga wcze±niejszej zgody Ministerstwa Finansów.

