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Unia monetarna w 

Europie

Jan J. Michałek

Historia Unii Monetarnej (1)

Wczesne inicjatywy integracji monetarnej 
Raport (Plan) Wernera (1969)

� Przedstawiono projekt stopniowej realizacji Unii Ekonomicznej i 

Monetarnej w 3 etapach:

� Wyeliminowanie wahań kursowych wewnątrz UE

� Centralizacja polityki pienięŜnej

� Eliminacja pozostałych barier handlowych

� (określono kilku-etapowy  kalendarz tworzenia unii do 1980 roku)

� Ale 1971: zawieszenie wymienialności dolara;

� Marzec 1972: utworzenie „węŜa” w tunelu (wobec dolara) z walut 

krajów członkowskich;

� W czasie kryzysu energetycznego większość krajów EWG 

opuściła węŜa: Pozostała tylko strefa DM (Benelux i Dania)

 JJ Michalek
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� Europejski System Walutowy 

(European Monetary System: EMS), 1979-1998

� Niemcy Holandia, Belgia, Luxemburg, Francja, Włochy, i 

W. Brytania uczestniczyły nieformalnym wspólnym 

floatingu wobec dolara (tzw. wąŜ)

� Kursy mogły się wahać o 2.25% w stosunku do ustalonej 

wartości.

� WąŜ stanowił zaląŜek European Monetary System (EMS).

� Te same osiem krajów utworzyło EMS, który zaczął

formalnie funkcjonować w marcu 1979;

� Utworzono jednostkę rozliczeniową (ECU), z wagami walut 

proporcjonalnymi do ich znaczenia (dopuszczalne wahania 

2,25% wobec ECU)

Historia Unii Monetarnej (2)
 JJ Michalek

� Do połowy lat 80. kontrola przepływu kapitałów i 

częste korekty kursowe

� W drugiej połowie lat 80. kontrola przepływu kapitałów 

została zniesiona jak element programu tworzenia 

jednolitego rynki “Europe 1992”.  

� Wrzesień 1992: kryzys systemu: w wyniku czego 

W. Brytania i Włochy przeszły na floating swych 

walut

� Sierpień 1993 rozszerzenie dopuszczalnych 

wahań kursów walutowych członków EMS do ±

15% by zapobiec atakom spekulacyjnym.

Historia Unii Monetarnej (3)
 JJ Michalek
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� Dominacja Niemiec w EMS: teoria kupowania 

wiarygodności Bundesbanku przez słabsze waluty 

� Niemcy miały niską inflację i niezaleŜny BC 

� Mieli teŜ reputację prowadzenia prawdziwej polityki 

anty-inflacyjnej

� Teoria wiarygodności EMS

� Ustalając kursy wobec marki, inni członkowie EMS 

importowali wiarygodność Bundesbanku w zwalczaniu 

inflacji (credibility as an inflation fighter).

� Stopy inflacji członków EMS zaczęły się obniŜać (zbliŜać) 

do niskiej inflacji niemieckiej .

Historia Unii Monetarnej (4)
 JJ Michalek

� Single European Act of 1986

� Program tworzenia jednolitego rynku „Europe

1992”

� Kraje UE pragnęły osiągnąć wyŜszą spójność i 

integrację m.in.. przez:
� Stabilizację wzajemnych kursów walutowych

� Ułatwienia w przepływie towarów, czynnik produkcji i usług 

Historia Unii Monetarnej (5)
 JJ Michalek
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� Unia monetarna 

� Raport J. Delorsa z 1989: koncepcja 

utworzenia unii monetarnej i jednolitej waluty

(euro).

� Economic and monetary union (EMU)

� Waluty narodowe zostaną zastąpione przez wspólną;

� Powstanie jeden wspólny bank centralny.

Historia Unii Monetarnej (6)
 JJ Michalek

Główne zagadnienia rozwoju 

teorii OCA, cz.1 „tradycyjna”

� 1: R. Mundell: odpowiednia mobilność siły roboczej;

� 2. McKinnon: otwartość handlowa

� Kraje otwarte i powiązane handlowo łatwiej utworzą unię;

� Małe kraje biorą ceny z gospodarki światowej � zmiany 

kursu walutowego nie wpływają na ich konkurencyjność

� RozróŜnienie dóbr handlowych i niehandlowych

� 3. P. Kenen: zróŜnicowanie produkcji:

� ZróŜnicowane produkcyjne i eksportowe: 

� waŜne przy asymetrycznych szokach  
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Dodatkowe elementy ułatwiające 

funkcjonowanie OCA, cz.2 

� 4. Transfery fiskalne 

� Kraje godzą się na by kompensować niekorzystne szoki 
podaŜowe lub popytowe

� Powinno zmniejszać koszty udziału w OCA

� 5. Homogeniczne preferencje

� Kraje maja podobne podejście do reakcjo na szoki dotykające 
OCA

� Szczególnie waŜne przy szokach symetrycznych (Kennen)

� MoŜe pomagać przy szokach asymetrycznych, by zrozumieć
konieczność kompromisu między krajami;

� 6. Wspólnota interesów (celów)

� WaŜne dla akceptacji kosztów działania OCA

� Wspólna waluta przy asymetrycznych moŜe wywoływać
okresowe napięcia między członkami UW

� Endogeniczność OCA?

Koszty tworzenia - opis

UH i UP: krzywa Philipsa (poziom bezrobocia i wzrostu płac) w kraju (H) i zagranicą (P)

� PH i PP: stopa inflacji (odpowiednio)

� WH i WP: stopa wzrostu płac (odpowiednio)

� W/H i W/P:  relacja (zaleŜność) pomiędzy wzrostem płac a poziomem inflacji (odpowiednio);

� Sytuacja wyjściowa bez integracji:

� Równowaga dla dwóch krajów zaznaczona linią przerywaną:

� - w kraju partnerskim (P) wysokie bezrobocie i niska inflacja (PHO);

� - w kraju (H)niŜsze bezrobocie i wysoka inflacja (PPO);

� Utworzenie unii monetarnej:

� Dla trwałości (stabilności) kursów walutowych konieczne jest wyrównanie stóp inflacji między krajami 

tworzącymi unię (PEMU)

� Nowe wielkości równowagi są zaznaczone linią ciągłą ==>

� ==> wspólna stopa inflacji oznacza, Ŝe

� - W kraju partnerskim: bezrobocie zmniejszy się a stopa inflacji wzrośnie

� - W kraju (naszym) bezrobocie wzrośnie a inflacja zmniejszy się

� - ==> zanika moŜliwość wyboru (trade off) pomiędzy inflacją a bezrobociem 

 JJ Michalek
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Koszty tworzenia unii -

keyensisci

PEMUPH0 PP0
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UP
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 JJ Michalek

Koszty –a skala otwarcie gospodarki

ZałóŜmy, Ŝe mamy 2 gospodarki krajową (względnie otwartą)i zagraniczną* (zamkniętą): 

 

MnoŜnik wydatków budŜetowych w obu gospodarkach jest następujący: 

gdzie:  

- G: wydatki budŜetowe,  

- s: krańcowa skłonność do oszczędzania;  

- m: krańcowa skłonność do importu (i z gwiazdką za granicą); 

 

JeŜeli rządy uŜywają polityki fiskalnej dla zredukowania deficytu bilansu obrotów bieŜących to 

wówczas mnoŜniki wpływu wydatków rządowych na bilans płatniczy moŜna określić jako: 

 

Dla gospodarki stosunkowo otwartej :  dla gospodarki stosunkowo zamkniętej: 
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Koszty – otwarcia - przykład

JeŜeli na przykład jeŜeli przyjmiemy, Ŝe: 

s=s*= 0.2  oraz    

m= 0.5 i m*=0.1 (dla gospodarki względnie zamkniętej) to: 

 

mnoŜniki wydatków rządowych na CA wynoszą: 

w kraju: 0.5/(0.5+0.2)= 0.71 a zagranicą:    0.1/(0.1+0.2)=1/3= 0.33 

 

tzn., Ŝe redukcja deficytu CA o 100 wymaga redukcji wydatków budŜetowych: 

- o 142 w gospodarce względnie otwartej i 

- o 300 w gospodarce (zagranicznej) względnie zamkniętej 

==>  redukcja CA jest mniej kosztowna dla kraju bardziej otwartego: 

 

 

 JJ Michalek

Potencjalne korzyści z utworzenia 

unii monetarnej w Europie 

� 1. Szansa na obniŜenie inflacji: 

� 2. MoŜliwość obniŜenia kosztów transakcyjnych

� 3. Oszczędności w kosztach druku i dystrybucji pieniądza narodowego

� 4. Dostęp do obszaru o jednolitej sile pieniądza

� 5. Tworzy kotwicę dla polityki pienięŜnej

� 6. Pozbawia politykę fiskalną i pienięŜną elementu uznaniowości i dyscyplinuje jej 
twórców

� 7. Odgradza politykę kursową od politycznego nacisku na dewaluację,

� 8. Ułatwia przezwycięŜenie symetrycznych szoków gospodarczych z innymi 
krajami unii

� 9. Zapewnia bardziej równoprawny udział w jednolitym rynku kapitałowymi lepszy 
dostęp do europejskich centów finansowych

� 10. MoŜliwość pojęcia decyzji dotyczących optymalnego poziomu inflacji

� 11. Daje korzyści z przywileju bicia pieniądza międzynarodowego: konkurenta dla 
dolara i jena;

 JJ Michalek
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Koszty w zaleŜności od skali otwarcia

 
Koszt (jako % 

PKB) 

Handel (jako procent PKB) 

 JJ Michalek

Teoria optymalnej strefy 

walutowej

Rysunek 20-5: Krzywa LL

Stopień integracji ekonomicznej między krajami 

tworzącymi unię monetarną

Strata z utraty samodzielności makroekonomicznej 

dla krajów przystępujących do unii monetarnej

LL

 JJ Michalek
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Teoria optymalnej strefy walutowej

Wykres 20-4: Krzywa GG

Stopień integracji ekonomicznej między krajami 

tworzącymi unię monetarną

Korzyści monetarne (stabilizacja) 

z dołączenia do unii monetarnej
GG

 JJ Michalek

Teoria optymalnej strefy 

walutowej
Rysunek 20-6: Podjęcie decyzji o stabilizacji kursowej

Skala integracji między krajami 

tworzącymi unie monetarną

Korzyści i straty z 

przystąpienia do unii

LL

GG

Korzyści większe 

niŜ straty
Koszty wyŜsze 

niŜ korzyści

θθθθ1

1

 JJ Michalek
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Teoria optymalnej strefy 

walutowej
Rysunek 20-7: Wzrost szoków podaŜowych 

LL1

GG

LL2

2

θθθθ2
Stopień integracji między 

krajami tworzącymi unię

Korzyści i koszty z 

przystąpienia do unii

θθθθ1

1

 JJ Michalek

Teoria optymalnego obszaru 

walutowego
Tablica 20-2: Ludność zmieniająca miejsce zamieszkania w 1986 roku 

(Procent całej populacji)

Britain France Germany Italy Japan United States

1.1 1.3 1.1 0.6 2.6 3.0
Source: Organization for Economic Cooperation and Development. OECD Employment Outlook . Paris: OECD,

 July 1990, Table 3.3.

 JJ Michalek
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Warunki z OCA: handel wzajemny 

krajów unii

Tabela 20-8: Handel wewnątrz Unii jako % PKB krajów UE

 JJ Michalek

Porównanie kosztów i korzyści

 

Koszty

Korzyści

T*

Korzyści i

koszty

Handel (% PKB)

 

Koszty

Korzyści

T*

Korzyści i

koszty

Handel (% PKB)

Ujęcie monetarystyczne  Ujęcie keynesowskie 

 JJ Michalek
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� Faza 1:  Planu Delorsa :

� Wprowadzenie pełnej swobody przepływu kapitału;

� Tworzenie wspólnego obszaru finansowego: 
instytucje finansowe mają swobodę działania;

� Wzmocnienie współpracy banków centralnych;

� Podpisanie traktatu o Unii Europejskiej 
(1.1191993): podstawy prawne Unii i kryteria 
konwergencji makroekonomicznej

� Obowiązek dołączenia do exchange rate 
mechanism (ERM)

Faza I Planu Delors’a

(1990-93)

 JJ Michalek

� Faza 2:  Planu Delorsa :

� Wprowadzenie pełnej swobody przepływu kapitału;

� Tworzenie ram instytucjonalnych unii: powstanie 
Europejskiego Instytutu Walutowego (siedziba: 
Frankfurt n. Menem)

� Przyjęcie Paktu  Stabilności i Wzrostu (Amsterdam: 
17.06.1997)

� Nominacja Prezesa, Wiceprezesa oraz członków 
EBC (1998);

� Całkowita swoboda wymienialności walut;

� Zakwalifikowanie krajów do strefy Euro (2.05.1998) 
i ogłoszenie bilateralnych sztywnych kursów walut 
krajów członkowskich

Faza II Planu Delors’a

(1994-98)

 JJ Michalek
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� Faza 3:  Planu Delorsa :

� Rozpoczęcie funkcjonowania EBC i ESBC 

(1.01.1999);

� Wprowadzanie wspólnej waluty: między 1.01.2002 

a 10.7.2002;

� Ujednolicenie polityki monetarnej 

� Wprowadzenie zasad Paktu Stabilności i Wzrostu

� Wprowadzenie nowych zasad ERM2 dla krajów, 

które mają potem przystąpić do EMU. 

� 2.01.2001: włącznie Grecji do EMU

Faza III Planu Delors’a

(1999-2001)

 JJ Michalek

Kryteria konwergencji

� 1. Inflacja: nie mogła przekraczać 1.5 punktu procentowego średniej stopy w 
trzech krajach o najniŜszej stopie UE

� - NajniŜsze stopy miała: Austria 1.1%, Francja: 1.2%, Irlandia: 1.2% � wartość
referencyjna 2.6% ==> kryterium spełniło 14 krajów UE (z wyj. Grecji).

� 2. deficyt budŜetowy (nie więcej niŜ 3% PKB: spełniły wszystkie kraje z wyjątkiem 
Grecji (4%);

� 3. dług publiczny: nie wyŜszy niŜ 60% PKB: ale w trzech krajach był wyŜszy niŜ
100%: Belgia (122), Włochy (121), Grecja (108) a 7 krach w granicach 60-80%. 
Jedynie 4 kraje miały dług poniŜej 60%: (Francja, W. Brytania, Luksemburg, 
Finlandia).

� 4. Udział w ESW: utrzymanie waluty w mechanizmie stabilizacyjnym co najmniej 
przez 2 lata (marzec 86-marzec 88): spełniło 12 krajów

� - nie uczestniczył: funt brytyjski, korona szwedzka i drachma

� 5. długoterminowa stopa procentowa (na bazie 10-letnich obligacji skarbowych): 
nie wyŜsza niŜ 2 punkty procentowe od średniej stóp procentowych o najniŜszej 
inflacji:

� - stopa wynosiła: Austria (5.6%), Francja (5.5%), Irlandia (6.2%) ==> wartość
referencyjna 7.8%

� - 14 krajów (z wyjątkiem Grecji) miało niŜszą stopę procentową.

 JJ Michalek
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Which Member States fulfiled the convergence criteria in 1997 

1997 
Rate of 
inflation 

Government 
budgetary 
position 

Exchange rate Interest rates 

Belgium Yes yes1 yes yes 

Denmark Yes yes yes yes 

Germany Yes yes1 yes yes 

Greece No no no2 no 

Spain Yes yes1 yes yes 

France Yes yes1 yes yes 

Ireland Yes yes yes yes 

Italy Yes yes1 yes3 yes 

Luxembourg Yes yes yes yes 

Netherlands Yes yes yes yes 

Austria Yes yes1 yes yes 

Portugal Yes yes1 yes yes 

Finland Yes yes yes4 yes 

Sweden Yes yes1 no yes 

United Kingdom Yes yes1 no yes 

1 Abrogation of the Council Decision on the existence of an excessive deficit is recommended by 

the Commission.  

 

 JJ Michalek

Zmiany stóp inflacji krajów 

Eurolandu

Figure 20-2: Inflation Convergence Within Six Original EMS Members, 

1978-2000
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Potencjalne korzyści z 

wprowadzenia EURO

� Krótkoterminowe:
� Wyeliminowanie ryzyka kursowego;

� Zmniejszenie kosztów transakcyjnych

� Przejrzystość cen: teoria jednej ceny

� Wzmocnienie rynków finansowych: jednolite reguły 
działania

� Długoterminowe:
� Zwiększenie stabilności makroekonomicznej

� ObniŜenie stóp procentowych

� Reforma strukturalna (wewnątrz krajów unii)

� Status waluty rezerwowej: seniorage i stabilność cen

� WyŜsze tempo wzrostu gospodarczego ?

 JJ Michalek

Europejski Bank Centralny

� 1. Struktura organizacyjna EBC (Europejskiego Banku Centralnego):

� - wzorowana na strukturze Bundesbanku (mającego b. dobrą reputację i funkcjonującego w państwie 
federalnym);

� - struktura dwupoziomowa:

� a. jednostka centralna (EBC)

� b. narodowe banki centralne (jako część struktury)

� - Organa zarządzające: Rada Zarządzająca i Zarząd

� - Pierwszy Przewodniczący EBC: Wim Duisenberg (Bank Holandii: pod wpływem presji Niemiec). 
Po 4 latach ma dobrowolnie zrezygnować na rzecz Jean-Claude Trichet’a (gubernator Banku Francji): 
miał być powołany na 8 lat.

�

� 2. Zabezpieczenia instytucjonalne mające zapewnić niezaleŜność EBC:

� - statut EBC (jako część Traktatu z Maastricht) moŜe być zmieniony tylko na bazie traktatowej: b. 
skomplikowana procedura;

� - organy zarządzające EBC oraz narodowych banków nie mogą przyjmować instrukcji od władz 
krajów członkowskich ani jakichkolwiek ciał;

� - zakwalifikowanie kraju do Eurolandu: pośrednia weryfikacja narodowego B.C (niska inflacja);

� - długa kadencja (oraz praktyczna nieodwołalność) osób ścisłego kierownictwa EBC

 JJ Michalek
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Ograniczenia dot. polityki budŜetowej

� - nie została scentralizowana w Unii;

� 1. kraje mają swobodę określania wydatków i dochodów: ale nie moŜna przekraczać deficytu 
3% PKB (i 60% długu publicznego: ale wielkości zamieszczone w aneksie).

� 2. W przypadku występowania większego deficytu: (excessive deficit procedure): mechanizmy 
oddziaływania na jego stabilizację.

� 3. Pakt na Rzecz Stabilizacji i Wzrostu (Stability and Growth Pact) zatwierdzony na szczycie 
amsterdamskim (czerwiec 1998)

� - przekroczenie 3% deficytu: potrzebny raport uzasadniający dlaczego tak się stało 

� - gdy spadek PKB wynosi poniŜej 2%: okoliczność łagodząca;

� - gdy spadek 2-0.75% moŜna odwoływać się do wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych;

� - gdy spadek nie większy niŜ 0.75%: niemal automatyczne nałoŜenie sankcji (ale decyzja 
polityczna Rady);

� - konieczność złoŜenia nie oprocentowanego depozytu: który moŜe być przekształcony na 
grzywnę dla danego kraju

� - wysokość grzywny: 0.2% PKB danego kraju + 0.1% za kaŜdy punkt procentowy deficytu 
przekraczającego 3% PKB: maksymalnie do 0.5% PKB. 

 JJ Michalek

The Euro and Economic 

Policy in the Euro Zone

Figure 20-3: Behavior of the Euro’s Exchange Rates 

Against Major Currencies
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RóŜnice w stopach inflacji po 

utworzeniu Eurolandu

Figure 20-9: RóŜnice w stopie inflacji w krajach Eurolandu

Nominalne stopy procentowe 

w krajach strefy euro
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Stopy procentowe EBC i NBP

Postrzeganie i rzeczywista 

inflacja w krajach strefy Euro
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BudŜety deficytowe i zadłuŜenie 

publiczne wśród członków UE (2008)

Realizacja kryterium inflacji w 

Polsce
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Ujawnianie głębokości kryzysu 

greckiego

� Rząd Grecji świadomie podawał mylne dane statystyczne  o 
sytuacji  makroekonomicznej kraju

� Na początku 2010 roku, ujawniono się, Ŝe Grecja płaciła bankom 
setki miliony dolarów by ukryć rzeczywiste rozmiary zaciąganych 
poŜyczek;
� Celem tych operacji było prowadzonych przez kolejne rządy było 

ukrycie rzeczywistego poziomu deficytu budŜetowego. 

� W 2009 roku, rząd Georga Papandreu dokonał weryfikacji szacunku 
deficytu z 6% (8% z uwzględnieniem specjalnego podatku od 
oszustów budowlanych) do 12.7%. W maju 2010, oszacowano 
deficyt budŜetowy na13.6%, który jest jednym z najwyŜszych na 
świecie.

� Greckie zadłuŜenie było oszacowane na €216 mld. W maju
2010. Skumulowany deficyt zadłuŜenia osiągnął juŜ 120% PKB 
juŜ w 2010 

� Około 70% zadłuŜenia greckiego w obligacjach jest w posiadaniu 
inwestorów zagranicznych 

RóŜnica w poziomie oprocentowania (w 

punktach procentowych) obligacji greckich 

w stosunku do niemieckich (1993-2011)



21

Oprocentowanie dwuletnich 

obligacji greckich

Szacowana ekspozycja banków 

europejskich i amerykańskich na 

zadłuŜenie Grecji (XII. 2010)
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Spready obligacji obligacji innych 

krajów w porównaniu do obligacji 

niemieckich

Względne poziomy kosztów 

jednostkowych siły roboczej 

w strefie euro (2000-2010)


