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Waluta- jednostka monetarna albo
inaczej pieniądz obowiązujący w danym
kraju.
Nazwy waluta używa się przede
wszystkim przy wymianie
międzynarodowej!
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Najbardziej znane waluty świata







Dolar amerykański- USD
Euro- EUR
Funt brytyjski- GBP
Jen japoński-JPY
Frank szwajcarski- CHF
Juan chiński- CNY

Kurs walutowy- cena walut obcych
wyrażona w walucie krajowej
kraj
Chiny
Strefa EURO
Japonia
Szwajcaria
USA
Wielka Brytania
Litwa
Białoruś
Ukraina
Rosja
Czechy

waluta

Kurs w złotych

1 juan
1 EURO
100 jenów
1 frank
1 dolar
1 funt

0,51 zł
4,38 zł
4,14 zł
3,45 zł
3,22 zł
5,29 zł

1 lit
1000 rubli
1 hrywna
1 rubel
1 korona

1,24 zł
0.41 zł
0,40 zł
0,11 zł
0,17 zł
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Ceny walut nie są stałe.
Oznacza to, że kursy walutowe zmieniają się!


Deprecjacja- spadek wartości krajowej waluty do obcych
walut- np.cena EURO wzrasta z 4,30 na 4,50 zł



Aprecjacja- wzrost wartości krajowej waluty do obcych
walut- np.cena EURO wzrasta z 4,50 na 4,20 zł
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Ważne pytania dotyczące walut!



Czy ma sens jedna waluta w kilku krajach?



Czy ma sens kilka walut w jednym kraju?



Czy warto tworzyć unie monetarne?



Czy będzie jedna światowa waluta?

Czy ma sens jedna waluta w kilku krajach?







Nie ma kosztów wymiany walut (kantory, banki)
Nie ma ryzyka kursowego (deprecjacja, aprecjacja)
We wszystkich krajach ceny są w tym samym pieniądzu
(można porównywad, kupowad)
Spadają koszty wydrukowania pieniędzy
Większe znaczenie takiej waluty na rynku światowym!
(np. euro)
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Kraje Strefy Euro

Wspólna waluta to nie tylko korzyści!


Przyjęcie jednej waluty dla wielu krajów nie
pozwala prowadzić własnej polityki
pieniężnej !
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Czy ma sens kilka walut w jednym
kraju?






Wysokie ryzyko kursowe
Koszt wymiany i przeliczania walut (banki, kantory)
Bałagan- trudno ustalić ceny (wydać resztę w wielu
walutach)!
Wysoki koszt wydruku pieniądza
Małe znaczenie międzynarodowe takich pieniędzy!

Bośnia i Hercegowina


Marka- podstawowa waluta
 Kuna chorwacka
 Euro
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Czy warto tworzyć unie monetarne?






Przykład - Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
Obecnie euro jako walutą narodową posługuje się 17
państw Unii Europejskiej i 6 spoza UE (Watykan,
Monako,San Marino, Kosowo, Czarnogóra i Andora)

Unia monetarna to nie tylko korzyści....ale i problemy.

Czy będzie jedna światowa waluta?





Jedna waluta, która zastąpi wszystkie
waluty,na razie to nieprawdopodobne- dużo
krajów, duże różnice między krajami!
Są waluty, których znaczenie na rynku
międzynarodowym jest największe (obecnie
to dolar amerykański i euro)
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Czas do pracy-

Warsztaty !

Czy warto przystąpić do
strefy euro?
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Zalety







Nie ma kosztów wymiany walut!
Niskie ryzyko kursowe
Wzrost znaczenia polskiej gospodarki w
świecie
Większa stabilność wspólnej waluty
Nie trzeba wymieniać walut jeżdżąc po
krajach strefy euro.

Wady
Skomplikowana i długa procedura
przystępowania!
 Brak własnej polityki pieniężnej
 Wzrost cen!
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