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1. ROZWÓJ
UNII EUROPEJSKIEJ
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•Ruch federalistyczny po II Wojnie Światowej w krajach
Europy Zachodniej (Federacja Europejska; Stany
Zjednoczone Europy) optujący za polityczną, gospodarczą,
kulturową i militarną integracją.
•Połączenie suwerennych krajów o odrębnej historii, kulturze
i systemach wartości.
•Odwołanie się do zasady subsydiarności (pomocniczości).

DROGA DO EURO
•Wspólna waluta – będzie niezbędną częścią spoiwa, która na
trwale zwiąże wojujące co pewien czas ze sobą kraje na
kontynencie europejskim.
•Stworzenie takiego układu sił który by wiązał Niemcy jako
zarzewie konfliktów wojennych.
•Dylemat: WIELKI czy MAŁY SKOK ?

FORMY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
STREFA
WOLNEGO
HANDLU

UNIA
CELNA

WSPÓLNY
RYNEK

UNIA
WALUTOWA

UNIA
EKONOMICZNA

UNIA
POLITYCZNA

(GOSPODARCZA
I WALUTOWA)

Europejska Wspólnota Węgla i Stali
– Paryż 18.04.1952r.
Euroatom – Rzym 25.03.1957r.
Europejska Wspólnota Gospodarcza – Rzym
25.03.1957

IDEA „MAŁYCH KROKÓW”

Europejski System Walutowy

Europejski Układ Walutowy
Europejska Unia Płatnicza
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INTEGRACJA WALUTOWA
• Proces polegający na przesuwaniu się państw w kierunku
pełnej wymienialności walut, a następnie dojście do wspólnej
waluty.
• Integracja walutowa to: unia kursowa i zintegrowany rynek
kapitałowy.
• Integracja walutowa to proces tworzenia jednolitego obszaru
walutowego, pokrywający się z obszarem gospodarczym
integrujących się państw, na którym to występują stałe kursy
walut, wymienialność walut, koordynacja polityki walutowej,
wspólny system kursowy, wspólny system kredytowy i
bankowy, zapewniający regularne płatności oraz w końcowym
etapie integracji walutowej wspólną politykę walutową.

EUROPEJSKA UNIA PŁATNICZA
(1950 – 1958)
• Organizacja o charakterze międzynarodowym izby
rozrachunkowej
• Cel działalności: ułatwienie rozliczeń między krajami
Europy Zachodniej w okresie zawieszalności
wymienialności walut.
• Każdy z krajów dysponował rachunkiem wyrażonym
• w jednostkach rozrachunkowych równych USD oraz kwotą
do której mógł się zadłużyć lub posiadać należność.
• Rozliczeń dokonywało się za pośrednictwem Banku
Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei,
• Działalność tejże Unii uznaje się za pozytywną i
zakończoną sukcesem.
• We wszystkich ważniejszych krajach członkowskich udało
się przywrócić pełną zewnętrzną wymienialność walutumożliwiło to jednocześnie przejście od bilatelizmu do
multilateralizmu w obrotach handlowych i płatniczych.
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EUROPEJSKI UKŁAD WALUTOWY
(1958-1978)
• Zastąpił on Europejska Unię Płatniczą.
• Rozpoczął swą działalność kiedy 7 państw
(Belgia, Francja, Holandia, RFN, Luksemburg,
Włochy i Wielka Brytania) przywróciło
wymienialność swoich walut.
• Koncentrowała uwagę na gwarantowaniu
wymienialności walut oraz utrzymaniu wartości
walut.
• Głównymi filarami walut były: Wielostronny
System Rozliczeń, Fundusz Europejski.

EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY
(1958- ….)
• Założenia budowy tego sytemu tkwią w
Traktacie Rzymskim.
• Koncepcja regionalnego systemu zrodziła
się w EWG.
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EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY
•Utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów EWG z dnia 5 grudnia 1978 r.
Działalność rozpoczął w 1979 r. i zastąpił istniejący do tej pory "wąż walutowy".
•Oparto go na trzech elementach:
1. Europejskiej jednostce walutowej ECU, która była jedynie jednostką rozrachunkową, nie
miała fizycznej postaci(banknoty, monety).. Stanowiła koszyk złożony z określonej ilości
walut krajów członkowskich Wspólnoty. Pełniła funkcje:
- miernika wartości w mechanizmie kursowym,
- podstawy określania wskaźnika odchyleń kursów walut od kursu centralnego,
- środka płatniczego do rozliczeń operacji w ramach interwencji na rynku walutowym,
- środka płatniczego do rozliczeń między władzami Wspólnoty Europejskiej.
2. Mechanizmie kursowym
Przymusowe interwencje banków centralnych na rynkach walutowych polegały na tym,
kursowo-interwencjnym że jeżeli kurs jednej waluty w stosunku do drugiej za bardzo
wzrósł lub zmalał, to banki cetralne państw zainteresowanych miały obowiązek podjąć
kroki zaradcze, a więc bank państwa którego waluta osiągnęła zbyt niski kurs sprzedawał
na swoim rynku dewizy, których kurs się obniżył, a bank państwa o silnej walucie
kupował odpowiednią ilość waluty słabszej.
3. Mechanizmie kredytowania
Granica przedziału wahań kursów walut banki centralne dokonywały interwencji na
kredytowych rynkach walutowych. Przy braku wystarczających środków na taką
interwencję, banki te korzystały z wzajemnej pomocy kredytowej. Europejski Fundusz
Współpracy Walutowej spełniał taką samą funkcje jak w czasie funkcjonowania "węża
walutowego", a więc m. in. udzielał kredytów bankom centralnym państw należących do
ESW.

TRAKTAT Z MAASTRICHT -1992r.
•

Europejska Wspólnota Gospodarcza została przekształcona we
Wspólnotę Europejską, która razem z Europejską Wspólnotą Węgla i
Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, zwaną Euratomem,
składa się na Unię Europejską (UE). Już wtedy postanowiono, że od
stycznia 1999 r. zacznie funkcjonować unia walutowa, tzn. że wchodzące
w jej skład kraje będą posługiwać się jedną, wspólną walutą.

•

W skład unii walutowej (oficjalna nazwa to: Unia Gospodarcza i
Walutowa - UGW; z ang. Economic and Monetary Union, EMU) - weszły
kraje, które były zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty i spełniły 5
tzw. kryteriów zbieżności.

•

Kryteria te spełniły: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy. Do
UGW nie weszły 4 kraje członkowskie UE: Wielka Brytania i Dania przeciwne temu, aby ich waluty narodowe zostały zastąpione przez euro
- oraz Szwecja i Grecja, które wówczas nie spełniały kryteriów
zbieżności. Ta ostatnia została dwunastym członkiem UGW w dniu 1
stycznia 2001 r.
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KRYTERIA ZBIEŻNOŚCI Z MAASTRICHT
• Deficyt sektora finansów publicznych mniejszy niż 3%
PKB
• Dług sektora finansów publicznych mniejszy niż 60% PKB
• Inflacja nie większa niż 1,5% powyżej średniej inflacji w
trzech krajach o najniższej inflacji (pomijane są kraje z
deflacją)
• Długoterminowa stopa procentowa nie wyższa niż 2%
powyżej takiej stopy dla trzech krajów o najniższej inflacji
(pomijane są kraje z deflacją)
• Kurs waluty musi co najmniej przez dwa lata znajdować się
w systemie ERM II, pozostając blisko parytetu centralnego. W
praktyce odchylenia w kierunku deprecjacji większe niż 2,25%
mogą spowodować niespełnienie kryterium, w kierunku
aprecjacji są dozwolone. Nie można w okresie dwóch lat
dewaluować centralnego parytetu

2. OBSZARY
WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ
UNII EUROPEJSKIEJ
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UNIA EUROPEJSKA:
-POWIERZCHNIA: 4325 tys. km kw
- LUDNOŚĆ: 502 MLN / USA 300 MLN;
-PKB: 14,5 bln € vs USA - 13,2 bln €;
-POTĘGA HANDLOWA: UDZIAŁ W
ŚWIATOWYM HANDLU 18,3% ( USA – 13,8;
CHINY – 10,5%; JAPONIA – 8,2%)

Na 30.04.2004r. liczyła 15 państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, wielka Brytania,
Włochy.
-obszar 3242,7 tys. km2, na którym w 2002 roku żyło około 385 mln. osób
Od 1.05.2004r. liczy 25 państw: 15 dotychczasowych państw; plus 10 nowych: Czechy,
Cypr, Estonia. Litwa. Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.
- Od 1.01.2007r. liczy 27 państw: dołączono Bułgarię i Rumunię
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3. STREFA EURO

Kraje strefy euro: AUSTRIA, BELGIA, FINLANDIA, FRANCJA, HISZPANIA, HOLANDIA,
IRLANDIA, LUKSEMBURG, NIEMCY, PORTUGALIA, WŁOCHY, GRECJA (2001), plus
SŁOWENIA – od 2007; MALTA I CYPR – od 2008; SŁOWACJA –od 2009r. ; ESTONIA - od 2011

STREFA EURO:
Kraje mogące
przystąpić do strefy euro
w najbliższych
latach: POLSKA,
CZECHY, WĘGRY, ŁOTWA,
LITWA

STERFA EURO

-PKB: 9,4 bln € ;
-ZADŁUŻENIE: 8,2 bln €
-POTRZEBY RATUNKOWE: 1,6
bln € ;
-5 KRAJÓW ZWRÓCOŁO SIĘ O
POMOC;
-PAKIET NA RZECZ WZROSTU
GOSPODARCZEGO: 130 mld €.

Kraje należące
Do Unii Europejskiej,
które nie przystąpiły
do strefy euro: WIELKA
BRYTANIA, DANIA,
SZWECJA
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KRYZYS EURO
•nie ma kryzysu euro, jako waluty; jest natomiast kryzys
w strefie euro - jedno i drugie to nie to samo;
•euro trzyma się bardzo dobrze, nie słabnie, lecz nawet
umacnia się w stosunku do głównej waluty świata, do
dolara (na poziomie wokół kursu 1,31 dolara za euro z
niewielkimi odchyleniami);

•stabilność euro w toku wielkiej zawieruchy wynika z
tego, że rząd niemiecki i deklaruje obronę euro;
•dzisiaj z mocy praw ekonomicznych euro jest w istocie
przebraną we wspólnotowy strój marką niemiecką.
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•Wyjście ze strefy EURO reguluje art. 50 Strategii
Lizbońskiej (na własne życzenie lub drogą wyrzucenia;
•Koszt ucieczki ze strefy euro - jego najsłabszych ogniw
(Portugalia, Grecja, Irlandia) – zamknąłby się w przedziale
9,5 – 11,5 tys. euro/ per capita, to jest na poziomie 40-50%
PKB tych krajów;
•koszty wprowadzenia nowej waluty, której wartość
obniżyłaby się natychmiast o około 60%; zgoda
wierzycieli na około 60% redukcję długu;
•dramatyczny wzrost zadłużenia i kosztów jego obsługi;
•obniżenie wartości oszczędności;
•Koszt wyjścia z strefy euro, krajów najbogatszych
zamknąłby się w przedziale 3,5-4,5 tys. euro.

GROŹBA UPADKU STREFY EURO

BANKNOTY: w 7 nominałach: od
5 € do 500 € – jednakowe dla
wszystkich krajów;

MONETY: 8 nominałów
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BANKNOTY:
•7 nominałów;
•przedstawiają bramy i okna na stronie przedniej oraz
mosty na stronie odwrotnej; wszystkie prezentują różne,
okresy w sztuce europejskiej;
•pozostałe elementy wzoru zawierają:
- symbol Unii Europejskiej,
- nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckim;
- inicjały Europejskiego Banku Centralnego w językach
urzędowych państw członkowskich,
- symbol © wskazujący na zabezpieczenie praw
autorskich oraz podpis prezesa Europejskiego Banku
Centralnego.

Banknot o nominale 500 Euro
Wymiary (w mm): 160 × 82
Dominujący kolor: purpurowy
Wzór: elementy architektury
nowoczesnej XX wieku

Banknot o nominale 200 Euro
Wymiary (w mm): 153 × 82
Dominujący kolor: żółtobrązowy
Wzór: elementy architektury
inżynieryjnej XIX wieku

Banknot o nominale 100 Euro
Wymiary (w mm): 147 × 82
Dominujący kolor: zielony
Wzór: elementy architektury
barokowej i rokoko
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Banknot o nominale 50 Euro
Wymiary (w mm): 140 × 77
Dominujący kolor: pomarańczowy
Wzór: elementy architektury
renesansowej

Banknot o nominale 20 Euro
Wymiary (w mm): 133 × 72
Dominujący kolor: niebieski
Wzór: elementy architektury
gotyckiej

Banknot o nominale 10 Euro
Wymiary (w mm): 127 × 67
Dominujący kolor: czerwony
Wzór: elementy architektury
romańskiej

Banknot o nominale 5 Euro
Wymiary (w mm): 120 × 62
Dominujący kolor: szary
Wzór: elementy architektury
antycznej

MONETY:
•8 nominałów;
•mają jedną stronę wspólną (awers), zaś drugą narodową (rewers);
•koncepcja wspólnych i narodowych stron monet
euro ma odzwierciedlać ideę integracji europejskiej
(tj. jednoczenie się z zachowaniem różnic
narodowych), a ponadto zwiększyć stopień ich
akceptacji przez mieszkańców UE;
•każda moneta euro - bez względu na stronę
narodową - będzie prawnym środkiem płatniczym w
całej strefie euro, a nie tylko w państwie
członkowskim, w którym została wyemitowana.
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Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:

25,75 mm
1,95 mm
8,5 g
okrągły
część zewnętrzna - biała
część wewnętrzna - żółta
część zewnętrzna miedzionikiel
część wewnętrzna - trzy
warstwy:
mosiądzniklowy
nikiel
mosiądz niklowy
napis na drobnym
ząbkowaniu

Stop:

Brzeg:

Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:
Stop:
Brzeg:

Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:
Stop:
Brzeg:

Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:
Stop:
Brzeg:

24,25 mm
1,88 mm
7,8 g
okrągły
żółty
Nordic Gold
grubo ząbkowany

19,75 mm
1,51 mm
4,1 g
okrągły
żółty
Nordic Gold
grubo ząbkowany

18,75 mm
1,36 mm
3,0 g
okrągły
czerwony
stal
miedziowana
gładki z
rowkiem

Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:

Stop:

Brzeg:

Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:
Stop:
Brzeg:

23,25 mm
2,125 mm
7,5 g
okrągły
część zewnętrzna - żółta
część wewnętrzna - biała
część zewnętrzna mosiądz niklowy
część wewnętrzna - trzy
warstwy:
miedzionikiel
nikiel
miedzionikiel
na przemian gładki i
ząbkowany

22,25 mm
1,63 mm
5,7 g
hiszpańskiego kwiatu
żółty
Nordic Gold
gładki

Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:
Stop:

21,25 mm
1,36 mm
3,9 g
okrągły
czerwony
stal miedziowana

Brzeg:

gładki

Średnica:
Grubość:
Masa:
Kształt:
Kolor:
Stop:
Brzeg:

22,25 mm
1,63 mm
5,7 g
hiszpańskiego
kwiatu
żółty
Nordic Gold
gładki
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SPOŁECZNE

KULTUROWOHISTORYCZNE

GLOBALIZACJA

DYLEMATY
KREACJI
EURO
JAKO PIENIĄDZA
MIĘDZYNARODOWEGO

REGIONALIZACJA

PRAWNO
-LEGISLACYJNE

PRZYSZŁOŚĆ EURO
- DZIŚ I JUTRO ( „CO DALEJ?; „CO ROBIĆ ?”; …)

15

2013-04-24

CO ROBIĆ ?
1. DOKONAĆ KRYTYCZNEGO PRZEGLĄDU NARODOWYCH
PROGRAMÓW KONSOLIDACYJNYCH I DOPASOWAĆ JE DO
REALNERJ SYTUACJI.
2. WZMOCNIĆ MECHANIZMY STABILIZACJI FINANSOWEJ W SFERZE
EURO, TAK ABY WYKLUCZAŁY RAZ NA ZAWSZE SPEKULACJE
WOBEC POJEDYŃCZEGO KRAJU.
4. URUCHOMIĆ, ZMOBILIZOWAĆ I WYKORZYSTAĆ WSZYSTKIE
REZERWY WZROSTU.
5. ZDYNAMIZOWAĆ INICJATYWY WZROSTU I ROZWOJU W CELU
MODERNIZACJI STRUKTURU UE I PODNIESIENIA
KONKURENCYJNOŚCI W SŁABSZYCH PAŃSTWACH
CZŁONKOWSKICH.

….

WALUTA
REFERENCYJNA

UDZIAŁ EURO W
TRANSAKCJACH NA
NA RYNKU FINANSOWYM

ROLA EURO
JAKO PIENIĄDZA
NA RYNKU
MIĘDZYNARODOWYM

UDZIAŁ EURO
W TRANSAKCJACH NA
NA RYNKU FINANSOWYM

WALUTA
TRANSAKCYJNA
ROLA EURO W HANDLU
MIĘDZYNARODOWYM

16

2013-04-24

POZIOM ROZWOJU

SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO

PRZEBIEG CYKLU
KONIUNKTURALNEGO

TEMPO WZROSTU PKB

WYDAJNOŚĆ PRACY

KRYTERIA
OCENY

INFLACJA

INNOWACYJNOŚĆ

KORZYŚCI
KOSZTY / RYZYKA

KONKURENCYJNOŚC
W WYMIANIE HANDLOWEJ

ZADŁUŻENIE PUBLICZNE

DEFICYT BUDZETOWY

PRZYSTĄPIENIE DO STREFY EURO

SPADEK RYZYKA
MAKROEKONOMICZNEGO, INTEGRACJA
RYNKU FINANSOWEGO, WZROST
KONKURENCJI

ELIMINACJA
RYZYKA
KURSOWEGO

ZNIESIENIE KURSU WALUTOWEGO

OZYWIENIE
WYMIANY
HANDLOWEJ

ELIMINACJA KOSZTÓW
TRANSAKCYJNYCH

SPADEK STÓP
PROCENTOWYCH

WZROST STOPY INWESTYCJI

AKUMULACJA KAPITAŁU I WZROST WYDAJNOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI

WZROST PKB PER CAPITA
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AKUMULACJA KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W STREFIE EURO
KORZYŚCI BEZPOŚREDNIE
•Ujawniają się szybko i kumulują w czasie.
•Są do pewnego stopnia policzalne.
•Mogą prowadzić do efektów pośrednich.

REDUKCJA RYZYKA KURSOWEGO
I KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH

OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH

KORZYŚCI POŚREDNIE
WYNIKAJĄ ZE WZROSTU STABILNOSCI GOSPODARKI
I JEJ ASYMILACJI Z OBSZAREM WALUTOWYM.
•Mała gospodarka dostaje wiarygodność unii walutowej. Następuje proces realokacji zasobów
w skali unii walutowej.
•Mają charakter potencjalny (potrzebne są dodatkowe warunki do ich wygenerowania i spozytkowania)
•Należy je traktować w kategorii szans.
•Sa trudne do oszacowania.

Rozwój i integracja rynków
Finansowych.
Dostęp do dużego
międzynarodowego rynku
finansowego

Wzrost handlu wewnątrz
strefy euro i poza nią

Wzrost inwestycji
krajowych i zagranicznych

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z EURO








WEDŁUG OFICJALNYCH DANYCH I OPINII
głównym nośnik tożsamości europejskiej;
instrument pozwalający na porównanie cen
międzynarodowych i przyspieszający rozwój konkurencji;
eliminacja ryzyka związanego z wymianą walut i kosztów
transakcji walutowych;
likwidacja wszelkich możliwości spekulacji na temat
dewaluacji waluty i różnicowania strategii handlowych w
oparciu o przewidywania dewaluacji;
ochrona Europy (krajów strefy euro) przed szokiem
zewnętrznym;
pełnienie roli regulatora inflacji i stóp procentowych,
przyczyniające się w pewnym stopniu do wyeliminowania
lub ograniczenia – premii za ryzyko inflacyjne,
Czynnik wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
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KOSZTY I RYZYKA ZWIAZANE ZE ZMIANĄ PIENIĄDZA KRAJOWEGO

DŁUGOKRESOWE
UTRATA KRAJOWEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ
I KURSOWEJ.
•Spadają w miarę upływu czasu.
•Trudno je oszacować

KRÓTKOOKRESOWE
DOSTOSOWANIA EKONOMICZNE,
TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.
•Ujawniają się w krótkim czasie.
•Są do pewnego stopnia policzalne

ZAGROŻENIA ŚREDNIO- DŁUGOOKRESOWE
Mogą się ujawniać jako skutek niedostosowania gospodarki do strefy euro,
Braku elastyczności gospodarki, niewłasciwej polityki gospodarczej.

Ryzyko ustalenia
nieoptymalnego
kursu konwersji.

Ryzyko boomu
kredytowego
I nadmiernego
zadłużenia

Ryzyko wzrostu
inflacji, utraty
konkurencyjności,
wzrostu
bezrobocia

Ryzyko ponoszenia
wstrząsów na rynkach
finansowych

Ryzyko nieskutecznego funkcjonowania mechanizmów alternatywnych
wobec polityki pieniężnej

NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z EURO
WEDŁUG OPINII OBYWATELI
 Euro nie spowodowało żadnej zmiany w postrzeganiu
własnej tożsamości europejskiej.
 Euro nie wpłynęło w żaden sposób na fakt, że czujemy się
w większym czy mniejszym stopniu Europejczykami.
 Euro zdaniem wielu respondentów jest czynnikiem
zniechęcający raczej niż zachęcający do wydatków.
 Przejście do jednolitej waluty nie zostało odebrane przez
obywateli w sposób jednorodny,gdyż każdy posiada swoją
własną wrażliwość, potrzeby i kulturę.
 Negatywne opinie są reakcją psychologiczną często
występującą w przypadku środków narzuconych odgórnie.
 Opinie wypowiadane są z różnym uzasadnieniem, czasami
emocjonalnym, w wielu wypadkach opartym na ocenie
indywidualnych interesów danego obywatela.
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STOSUNEK POLAKÓW
DO WPROWADZENIA EURO W POLSCE
Wg. COBOS

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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