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Wykład 12

Integracja walutowa

Plan wykładu

1. Waluta globalna
2. Teoria optymalnych obszarów walutowych
3. Europejska Unia Walutowa i Gospodarcza 

(EMU)
4. Działalność ECB
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1. Waluta globalna

Paul Volcker (prezes Fed)
„A global economy needs a global currency”

Globalna waluta oznacza sztywne kursy 
walutowe. 
Za utrzymaniem systemu kursów płynnych 
wysunięto wiele argumentów, które można 
zakwestionować:
 Polityka pieniężna jest dodatkowym 

instrumentem polityki gospodarczej. W systemie 
sztywnych kursów mamy do czynienia z 
nieosiągalną trójcą celów. Zagrożona stabilność 
pieniężna!

1. Waluta globalna

Swoboda przepływu
kapitału

Autonomiczna 
polityka pieniężna

Stały kurs 
walutowy

waluta złota 1880-
1914

po upadku systemu z 
Bretton Woods w 1971

okres międzywojenny (1914-1945),  
system z Bretton Woods (1945-1971).
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1. Waluta globalna

Za utrzymaniem systemu kursów płynnych wysunięto wiele 
argumentów, które można zakwestionować, c.d.:
 Brak konieczności utrzymywania rezerw. Po upadku 

systemu z Bretton Woods rezerwy gwałtownie 
wzrosły.

 Ryzyko dewaluacji powstrzyma kraje przed polityką 
inflacyjną. Kryzysy I generacji pokazują co innego.

 Brak ryzyka kryzysu walutowego wyeliminuje silne 
zmiany kursu. Przykład euro: 1.18 w 01.1999, 0.83 
w 10.2000, 1.59 USD/EUR 07.2008. 

 Spekulacja jest stabilizująca. Kryzysy walutowe 
pokazują co innego.

 Gwarantują osiągnięcie równowagi bilansu 
płatniczego. Zmiany w zasobie rezerw były większe 
po upadku systemu z Bretton Woods.

2. Teoria optymalnych obszarów 
walutowych

Podstawą teorii optymalnych obszarów walutowych 
jest stwierdzenie czy kraje lub regiony
Są poddane symetrycznym szokom 
Posiadają mechanizmy absorpcji szoków 
asymetrycznych (mobilność siły roboczej)
Mają zbliżone stopy inflacji (z PPP wynika, że tylko 
wtedy możliwe jest usztywnienie kursu)
Są gospodarkami otwartymi na przepływ dóbr 
(konwergencja cyklu koniunkturalnego)
Dopuszczają ponadnarodowy transfer fiskalny 
(integracja fiskalna).
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2. Teoria optymalnych obszarów 
walutowych

Korzyści z Optymalnego obszaru walutowego
Eliminacja kosztów transakcyjnych, związanych z 
wymianą walut 
Eliminacja niepewności co do kursu walutowego i 
spekulacyjnego napływu kapitału
Większa przejrzystość cen i silniejsza konkurencja 
między krajami członkowskimi

Wady:
Utrata płynności kursu – stanowi problem w 
wypadku wstrząsu

2. Teoria optymalnych obszarów 
walutowych

Asymetryczne wstrząsy. 
Przykład: Dodatni wstrząs popytowy w kraju A i 
ujemny wstrząs popytowy w kraju B. 

Kraj Zmiana 
produkcji

Zmiana 
inflacji

Pożądana 
zmiana stopy 
procentowej

Przepływ siły 
roboczej 
(mechanizm 
absorpcji)

A wzrost wzrost wzrost przyjmujący 
(wzrost produkcji)

B spadek spadek spadek wysyłający 
(spadek produkcji)
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2. Teoria optymalnych obszarów 
walutowych

Mobilność w UE jest niska. 

2. Teoria optymalnych obszarów 
walutowych

Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa nie 
spełnia kryteriów OCA, ale
Przystąpienie do EUGiW może (ale nie musi!) 
ułatwić ich spełnienie
 Intensywniejszy handel może doprowadzić do 

synchronizacji cykli koniunkturalnych (przy 
dużym handlu wewnątrzgałęziowym)
 Intensywniejszy handel może doprowadzić do 

rozbieżności w cyklach koniunkturalnych (przy 
specjalizacji)
Wspólna polityka monetarna może doprowadzić 

do rozbieżności w cyklach koniunkturalnych 
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3. EMU

Historia
1972 – Porozumienie z Bâle - 6-tka ustanawia 
„węża walutowego”. Fluktuacje kursu ograniczone 
do ± 2.25%.
1979 – Rozpoczyna funkcjonowanie EMS 
(Europejski System Walutowy) w gronie 8-ki. 
Ograniczenie wahań kursów, wprowadzenie ECU.
Peseta włączona do EMS
1990 – Pierwsza faza EMU: całkowita eliminacja 
przeszkód w przepływie kapitału, koordynacja 
polityki i kooperacja banków centralnych

3. EMU

Historia c.d.
1990 – GBP włączony do EMS
1991 – Rada Europejska przyjmuje w Maastricht 
projekt Traktatu UE i decyduje o wprowadzeniu, do 
1999, wspólnej waluty ecu.
04.1992 – Escudo włączone do EMS

KRYZYS!!
09.1992 – funt brytyjski i lira opuszczają EMS
08.1993 – rozszerzenie pasma wahań kursów 
walutowych w EMS do ± 15 %.
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3. EMU

Historia c.d.
1995 – szyling austriacki włączony do EMS
1996 – fińska marka i ponownie włoska lira włączone do 
EMS
1998 – drachma włączona do EMS
06.1998 – powołanie ECB
01.1999 – oficjalne wprowadzenie euro do obiegu w 
Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Włoszech.
2001 – Grecja, 2007 – Słowenia, 2008 - Malta i Cypr, 
2009 – Słowacja, 2011 – Estonia, 2014 – Łotwa, 2015 -
Litwa

3. EMU

Członkostwo w EMU jest warunkowane spełnieniem 
kryteriów konwergencji, zapisanych w Traktacie z 
Maastricht.
Kryterium stabilności cen: przeciętna inflacja w 
ciągu rocznego okresu przed przystąpieniem do EMU 
nie może przekroczyć o więcej niż 1,5 punktu 
procentowego stopy inflacji w trzech krajach 
członkowskich EMU o najbardziej stabilnych cenach
Podwójne kryterium dotyczące polityki fiskalnej: 
stosunek deficytu budżetowego do PKB nie może 
przekroczyć 3%, a stosunek długu publicznego do PKB 
nie może przekroczyć 60%.
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3. EMU

Kryteria konwergencji c.d.
Kryterium uczestnictwa w Europejskim 
Mechanizmie Kursowym (ERM II) Europejskiego 
Systemu Walutowego: wahania kursu walutowy były 
ograniczone w paśmie obowiązującym w ERM i 
uniknięto „poważnych napięć” w dwuletnim  okresie 
przed przystąpieniem do EMU.
Kryterium konwergencji stóp procentowych: w 
dwuletnim okresie przed przystąpieniem do EMU, 
nominalna stopa procentowa nie może przekroczyć o 
więcej niż 2 punkty procentowe wysokości stóp w 
trzech krajach EMU o najbardziej stabilnych cenach.

3. EMU

DYLEMAT: KONWERGENCJA REALNA KONTRA 
NOMINALNA – EFEKT BALASSY SAMUELSONA

Kraje słabiej rozwinięte mają szybszy wzrost 
produktywności, płac i cen niż kraje 
wysokorozwinięte. Trudno to pogodzić z 
kryteriami konwergencji ( a także po 
przystąpieniu do EMU)
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4. Działalność ECB

Dziesięć lat euro –sukces ECB w zwalczaniu inflacji?
10-letnie średnie stopy inflacji w Europie

4. Działalność ECB

Dziesięć lat euro –sukces ECB w zwalczaniu inflacji?
Spadek inflacji jest zjawiskiem globalnym
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4. Działalność ECB

Dyspersję inflacji udało się obniżyć, ale nie 
wyeliminować!

4. Działalność ECB

Krytyka Waltersa:
Stopy procentowe w unii monetarnej są jednakowe
Wyższa inflacja w niektórych krajach obniża realną 
stopę procentową
Polityka pieniężna jest bardziej ekspansywna w 
krajach o wysokiej inflacji (zapewne już będących w 
fazie ożywienia).
Inflacja rośnie w krajach, w których była wysoka
ALE przy stałym kursie walutowym wyższa inflacja 
powoduje realną aprecjację, która tłumi popyt.


