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Poglądy wyrażone przez autora nie stanowią oficjalnego stanowiska 

instytucji, z którymi jest związany  



Dwa przeciwstawne stanowiska wobec 

wejścia do strefy euro

Stopniowe dochodzenie 

do wspólnej waluty

-

konwergencja 

realna

Relatywnie szybkie 

przystąpienie strefy euro

-

konwergencja 

nominalna

Jak zważyć argumenty za i przeciw 

wspólnej walucie ? 



TOOW 

• Jest narzędziem, które pozwala oceniać  

zdolności krajów do usztywnienia kursu,

•Jest narzędziem pozwalającym zestawiać 

elementy bilansu korzyści i kosztów 

przyjęcia wspólnej waluty,

•Jest narzędziem niedoskonałym 



• Brak jednoznacznego podejścia do integracji 

walutowej we współczesnej myśli 

ekonomicznej,

•Trudności w ocenie przydatności Teorii 

Optymalnego Obszaru Walutowego dla 

rozwiązywania praktycznych problemów 

związanych z integracją walutową, 

•Problemy w klarownym zbilansowaniu 

korzyści i kosztów na gruncie teorii i praktyki,

Użyteczność TOOW 



OOW - to obszar który utrzymuje równowagę 

wewnętrzną (wymienność pomiędzy inflacją  i 

bezrobociem) oraz  zewnętrzną (równowaga 

bilansu płatniczego) 

W dyskusji nad optymalnym reżimem 
kursowym przyjęto, iż sztywny kurs 
walutowy pozwala na skuteczniejsze 

utrzymanie równowagi

Niemniej jednak porzucenie k.w. jest 
kosztem makroekonomicznym 
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Jak przywrócić równowagę ?

- Polityką kursową

- Aprecjacja/Rewaluacja k.w. w Niemczech 

- Dewaluacja/Deprecjacja k.w. w Hiszpanii

- Polityką fiskalną

- Podwyżka podatków w Niemczech

- Obniżka podatków w Hiszpanii 

- …..lub transfer dochodów poprzez budżet 

centralny 

- Polityką pieniężną 

- Obniżka stóp % w Hiszpanii

- Podwyżka stóp % w Niemczech



Wg prekursorów TOOW

R. Mundell’a (1961), 

R. McKinnon’a (1963),

P. Kenen’a (1969), 

Przyjęcie wspólnej waluty (kursu sztywnego)

jest optymalne dla tych krajów, które 

posiadają odpowiednie mechanizmy 

dostosowawcze, możliwe do szybkiego 

uruchomienia w przypadku wystąpienia 

szoków asymetrycznych między nimi.



S
T

A
R

A
  

T
O

O
W

„Pioneering phase” od 1961 r. do pocz. lat 70. XIX 

w.

•Mobilność czynników wytwórczych

Elastyczność cen i płac

Integracja rynków finansowych 

Integracja fiskalna – wspólny budżet

„Reconciliation phase” – lata 70. – początek lat 80.

Szacowanie korzyści i kosztów integracji  

Pojawienie się meta – property, korelacja cykli  

koniunkturalnych 

Spowolnienie integracji monetarnej w Europie

Stopień otwartości gospodarki

Dywersyfikacja produkcji

Podobieństwo stóp inflacji



Mobilność czynników wytwórczych

• W modelu dwóch krajów czynnikiem, który przywraca

równowagę wewnętrzną i zewnętrzną jest przepływ siły

roboczej z kraju uderzonego negatywnym szokiem

popytowym do kraju o zwiększonym popycie

•Geograficzna i przestrzenna mobilność siły roboczej jest

ograniczona wieloma barierami (językowymi, kulturowymi,

prawnymi, kwalifikacyjnymi, etc.),

•Ponadto trudno wyobrazić sobie uruchomienie procesów

mobilności w reakcji na każdy znaczący szok,

•Ostatecznie znaczenie tego kryterium uległo zmniejszeniu

przez samego twórcę i ojca TOOW R. Mundella

•Współcześnie mobilność siły roboczej jest większa niż w

okresie tworzenia teorii i jednocześnie zwiększyła się

mobilność kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich



Elastyczność cen i płac

•Substytutem porzuconej w unii walutowej polityki kursowej 

muszą stać się dostosowania w sferze realnej dające 

podobny efekt jak deprecjacja kursu walutowego

•Innymi słowy dostosowania te powinny doprowadzić do 

poprawy konkurencyjności cenowej danej gospodarki jaką 

mogłaby osiągnąć dzięki deprecjacji kursu

•Obszary gospodarki, które są odpowiedzialne za skuteczne 

funkcjonowanie kanału konkurencyjności związane są z 

mechanizmami kształtowania cen, płac i wydajności w 

gospodarce (tzw. kanał realnego kursu walutowego) 

• Skuteczne działania kanału konkurencyjności jest zależne 

od wielu czynników związanych z regulacjami na rynkach 

pracy oraz dóbr i usług 



Stopień otwartości gospodarki 

Handel 

Zagraniczny

% PKB

Koszt 

porzucenia 

polityki 

kursowej 

•Nie w każdych warunkach deprecjacja kursu waluty 

krajowej, będzie mechanizmem dostosowawczym, który 

pozwala odzyskać makroekonomiczną równowagę,

•Im większy stopień otwartości tym większa korzyść z 

usztywnienia kursu (R. McKinnon 1963),



Dywersyfikacja produkcji i konsumpcji

Kenen P. B. (1969) wykazał, że im bardziej 

gospodarka danego kraju jest 

zdywersyfikowana, tym mniejszy wpływ 

wywierają na nią czynniki zewnętrzne. 



Podobieństwo stóp inflacji

W unii walutowej szczególnego znaczenia nabiera 

kategoria kursu realnego, wyznaczanego względnym 

poziomem cen i kosztów  



Zakres integracji fiskalnej i politycznej

Scentralizowanie polityki fiskalnej, poprzez 

stworzenie budżetu federalnego, umożliwia

podejmowanie skutecznych działań

stabilizacyjnych poprzez mechanizm 

transferów funduszy



Polityka fiskalna jako 

mechanizm przywracania równowagi 

Transfer funduszy pomiędzy regionami  

wewnątrz unii walutowej 

Polityka fiskalna działa na szczeblu unii walutowej 

tak jak w obrębie jednego kraju

Warunkiem jest jednak... ?

... wspólny budżet –

centralizacja polityki fiskalnej 

... wspólny budżet –

centralizacja polityki fiskalnej 



Integracja rynków finansowych

Dwa kanały wygładzania szoków

Kanał

oszczędnościowy
-

Dywersyfikacja źródeł

dochodu

-

ubezpieczenie ex ante

Kanał

kredytowy
-

Neutralizacja 

negatywnych skutków 

spadku dochodów

-

działanie ex post



Faza pojednania 

„Reconciliation phase” – lata 70. – początek lat 80.”

Szacowanie korzyści i kosztów integracji  

Pojawienie się meta – property, korelacja cykli  

koniunkturalnych 

Spowolnienie integracji monetarnej w Europie



Konwergencja realna- podatność na szoki

Najczęściej definiowana jako:

-zbieżność PKB per capita,

-zbieżność cykli koniunkturalnych,

-zbieżność struktur gospodarek

(pod względem popytu, podaży i sektorów)


