
Czy Robert Mundell
miaLracjE?
Beata Pawelczyk

Ft obert Mundell opublikowal w l96l
l{ roku krotki artykul poSwiEcony
l\analizie amerykanskiCh stref walu-
towych. Lata szeitdziesi4te poSwiEcil ba-
daniu optymalno6ci amerykariskich stref
walutowych i poszukiwaniu odpowiedzi
na pytanie, czy okre6lone regiony Stan6w
Zjednoczony ch, posiadaj 4ce wsp6ln4 wa-
lutQ jak4jest dolar, zainteresowane sA uzys-
kaniem autonomii monetarnej. Mundell
zastanawial siE, czy regiony te s4zaintere-
sowane utrzymaniem stalych czy plyn-
nych kurs6w wymiany, czy wyralaj4wolE
przynale2no6ci do unii walutowej czy le2
pragn4 zachowat swoj4 autonomiq mone-
tarn4.

Od tamtego czasu teoria Mundella byla
wielokrotnie poddawana rewizjt,jednak
gl6wne jej zaloienia pozostaty niezmienio-
ne. Zaklada ona,2e istnienie wsp6lnej walu-
ty i wynikaj4cy ztego brak ryzyka zwi4za-
nego z kursem wymiany, dosta-
rczajq wielu korzy6ci, takich
1ak ni2sze koszty transakcji,
przejrzystoS6 cen, wiqksza pew-
no36 dla inwestor6w, wzrost
konkurencyjnoSci, a prowadzo-
na przez niezale2ny bank wsp6-
lna polityka monetarna gwaran-
tuje stabilno56 cenow4.

Optymalny 0bszar Walutowy
a Europejska Unia Walutowa

Stworzona przez Mundella
koncepcja,,optymalnego ob-
szaru walutowego" budzila
szczeg6lne emocj e przed
I stycznia 1999 roku, czyli do

Przeciwnicy UGiW
gt6wnie ekonomi5ci

omerykofscy,
o tok2e

som Mundell,
twierdzili,
2e w oporciu
o teorig OOW
unio wolutowo
mo2e nie miei
szons powodzenio.
I

Nagroda Nobla, kt6r4 wybitny amerykanski ekonomista
Robert Mundell otrzymal w pa2dzierniku tego roku,

sklania do przypomnienia iego najwa2niejszej teorii, tzw. optymalnego obszaru

walutowego (00W), dzieki kt6rej zyskal Swiatowy rozglos.

-
momentu wprowadzenia wsp6lnej waluty
euro i rozpoczgcia budowy Unii Gospodar-
czej i Walutowej. Przeciwnicy UGi[ gl6w-
nie ekonomiSci amerykariscy, a tak2e sam
Mundell, twier&ili,2e w oparciu o tg konce-
pcjq Europejska Unia Walutowa mo2e nie
miei szans powodzenia, poniewa2 nie spel-
nia warunk6w wlaSciwych dla zaistnienia
optymalnego obszaru walutowego. A tylko
w takim obszarze mo2liwe jest wprowadze-
nie wsp6lnej waluty i funkcjonowanie
wsp6lnej polityki walutowej.

W styczniu tego roku rozpocz4l siE trzeci
i ostatni ju2 etap tworzenia Unii Gospo-
darczej i Walutowej. Poszczeg6lne etapy zo-
staly szczeg6lowo opisane w Raporcie
Delorsa z 1989 roku, kl6ry zaklada,2e do
trzeciego etapu mog4 przejS6jedynie te pari-
stwa czlonkowskie, kt6re speiniaj4 okreSlo-
ne w nim wymogi, tzw. kryteria konwergen-
cj i. Sq one calkowicie odmienne i niezale2ne

od tych, kt6re warunkuj4 ist-
nienie optymalnego obszaru
walutowego. Teoria OOW po-
wstala na podstawie glpbokiej
aralizy ekonomicznej i okre-
Sla alternatywne czynniki, ja-
kie musz4 wyst4pi6, by dany
region (paristwo) m6gl prze-
ciw dzialat ewentualnym szo-
kom asymetry czny m (czyh ta-
kim, gdy kryzys dotyka jedno
z paristw nale24cych do unii
walutowej w spos6b odmien-
ny od innych pafistw).

W oparciu o teorig Mundella
stwierdzono, 2e aby paristwa
mogly utworryd unig walutow4

muszq wystgpowai cztery podstawowe
czynniki:
1. mobilnoS6 sity roboczej i/lub kapitalu,
2. elastycznoSi plac i cen,
3. zsynchronizowane cykle gospodarcze

i specjalizacja gospodarcza paristw
tworzqcych uniQ walutowfu

4. transfer Srodk6w budzetowych.
Spelnienie kryteri6w konwergencji

sluzyd ma natomiast utrzymaniu stabilno-
Sci gospodarczej pafstw nale24cych do unii
walutowej. Id4c dalej tym tropem, mo2na
zaryzykowat, twierdzenie, 2e ma ono prze-
ciwdziala6 wystEpowaniu kryzys6w go-
spodarczych w tych parlsrwach i powstawa-
niu ewentualnych szok6w gospodarczych.
Czy wiEc warunki zawarte w Traktacie
z Maastricht wystarcz4 dla prawidlowego
funkcj onowania Europej skiej Unii Waluto-
wej?

Analiza warunk6w koniecznych
dla wystqpienia optymalnego obszaru
walutowego wedlug teorii Mundella.

W momencie utworzenia unii walutowej
paristwa czlonkowskie zrzekaj4 siE swoj ej
autonomicznej polityki monetarnej i trac4
mo2liwoS6 stosowania kurs6w wymiany ja-
ko instrumenfu dostosowania makroekono-
micznego. Ma to szczeg6lne znaczenie, gdy
paristwo lub region stoi w obliczu szoku asy-
metrycznego. Wedlug teorii Mundella utrata
mozliwo6ci dokonania dewaluacji swojej
waluty nie oznaczajednak braku innych mo-
zliwoSci dostosowawczych. W unii waluto-
wej dostosowanie mo2e nast4pi6 dziEki ta-
kim instrumentom, jak place i ceny oraz sila
robocza. Aby dostosowanie makroekono-
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puj4ca w takim przypadku nadmierne Z4dania placowe
,i..6*no*ugu moze byi usu- Tezy Mundello mog4 zwiEkszyd inflacjq i,
niqta w spos6b, ktory nie wy- sq bordzo cz?sto w przypadku szoku podazy.
maga od regionu B zastoso- wvkorzvstwvone 1lii.j:r:li. pla_cy realnej nie

waniapolitykimonetarnei ''/''-':l:.'t,:'""" moze byc sl(ompensowane
w celu zwiqkszenia popytu. przez Wielkq wzrostem placy nominalnej.
MobilnoSi sityroboczej w ob- Brytonig, kt6ro sw6l Natomiast w. tygh patistwach,

szarze ustanowionymprzez _ -t-_._ _ _ _ _t . _ I sdzie nesociacie przebiegaj4
regiony e i a oznacza. ze {iJ odm lenny od,t nnych i" tpoto6' rdeceni.al i ro*}ny
colwnicy w regionie dottniq- Poristw UE cykl na skutek 2qdai zwiqzkow za-

tym szokiem (B)mogE. imaj4 oosoodorczv oodoie wodowych. place nominalne
chqi. szybko i swobodnie ,"-t.l .,^,-.-. .'^'-. .r)' rosnqikorekta stajq siq trud-
przlmiesiczac siq do regionu loKo lslolny Powoo niejsza.
(A;. Zastosowanie polityki dlo pozostonio Przy braku mobilnoSci sily
monetarnej w przypadku re- pozo Uniq wolutowq. roboczej stwierdzono. ze w.mo-
gionu B nie iest nto2liwe bez i_ mencle wyst4plenla omawlaneJ

okreSlonych zmian w kursre nier6wnowagi, rolq stabiliza-

miczne bylo efektywne, instrumenty te mu-
szqby t, wystarczaj qco elastyczne.

Najwa2niejszym instrumentem jest wy-
soka mobilnoS0 sily r0b0czel. Oznacza to, 2e je -

2e1i w regionie (paristrvie) A wystqpuje
wzrost gospodarczy a region (paristwo) B
cierpi na slaby popyt i bezrobocie, to wystQ-

walutowym. Dlatego przy braku zar6wno
mobilnoSci sily roboczej, jak i polityki mo-
netarnej region B m6gtby cierpiec na chro-
niczne bezrobocie w ramach utworzonego
z regionem A systernu stalego kursu wymia-
ny. Je2eli sila robocza jest mobilna w ra-
mach obszaru utworzonego przez regiony A
i B. to nie tylko pozwala ona na rozwi4zanie
problemu regionalnej nierownowagi, ale
rownie2 oddala potrzebq zastosowania plzez
rz4d polityki monetarnej lub innych dosto-
sowari fiskalnych r przez to zaakceptowania
towarzysz4cej temu inflacji. Mundell pod-
kreilla, ze mobilnoSi siiy roboczej jest skute-
czna jedynie miqdzy regionami wewnEtrz
obszaru walutowego, a nie takimi regionarri
lub obszarami, miqdzy ktorymi dla przeciw-
dzialania szokom musi istniei elastycznoSc
kurs6w walutowych.

Drugi czynnik to elastycznoS0 plac i cen: re-
gion (czy paristwo) rnusi byi zdolny do ich
dostosow)T ,vania rn'odpowiedzi na szok. Mo-
bilnoSi sily roboczej mo2e siE okazai malo
pomocna,jedli powoduie ona, ze region o ni-
skiej produktywnoSci doSwiadczy wzrostu
plac z powodu odplywu wykwalifikowanej
kadry. jak mialo to miejsce w przypadku Nie-
miec po zjednoczeniu. Dlatego, rv razie
tymczasowych problem6w gospodarczych,
mobilnoSc siiy roboczej nie jest wlaSci-
wym rozwi4zaniem, ze wzglEdu na jego
mozliwe wysokie koszty.

P62niejsze analizy wykazaly, ze r<iwnie2
r 62nice instytucj onalne pomigdzy kraj owy-
rni rynkarni pracy mog4 zwiEkszyc ryzyko
wyst4pienia dodatkowych kosztow dla unii
walutowej. S4one spowodowane tym, ze ir.r-

stytucjor.ralne r6znice miqdzy rynkan.ri pra-
cy mogA doprowadzii do zr62nicowanycl.r

ewolucji plac i cen. Na podstawie szoku po-
dazy, jaki wyst4pil we Wsp6lnocie Europej-
skiej w latach 1979-80 wyci4gniqto wnio-
sek, zejego konsekwencje za1e24od stopnia
scentralizowania negocjacji placowych.
W przypadku negocjacj i scentralizowanych,
zwi4zki zawodowe maj4 SwiadomoSi, 2e

cyjn4 moze odegra6 przeplyw kapiialu. Pod
warunkiem jednak, 2e odbywa siE on z re-
gionu o peinym zatrudnieniu do regionu,
w kt6rym wystqpuje problem bezrobocia.

szaru walutowego, tzn. czynnika mobilnoSci
sily roboczej i/lub kapitalu, to moze spelniai
trzeci czynnik, jakim jest przeplyw towardw.
Roznice w poziomie zatrudnienia, przynay
mniej teoretycznie, odzwierciedlaj 4 roznice
w placach realnych (ze znakiem ujemnym).
Dlatego te2 obszary o wysokim bezrobociu
cieszyi siE bEd4 duzym wska2nikiem in-
westycji, maj4cych na celu produkcjq towa-
row przeznaczonych na eksport. Uzyskane
w ten sposob korzySci bEd4wplywaly stabi-
lizuj4co na gospodarkq.

D alsza analiza przypadku doprowadzila
do stwierdzenia, ze pojawienie siq szoku
asymetrycznego zale2y tak2e od stopnia

otwartoSci regionu (panstwa) ijego gospo-
darki pod wzglqdem handlowym i finanso-

wym.ZaleLy r6wniez od stopnia specializacii

braniowei gospodarki danego regionu lub od
podobiensMa struktur g0spodarczych danego re-
gionu (parlstwa) z innymi gospodarkami
wchodz4cyn,i w sklad obszaru walutowego.
In-r bardziej dany region, czy pafstwo, jest
otwarty na partner6w gospodarczych, tym
ryzyko szoku jest mniejsze i moze on nale-
zei do unii walutowej. Od stopnia specjali-
zacji zai zale24 konsekwencje szoku. Im )

Jednakze w regio-
nach (paristwach) o

zliberalizowanych
rynkach, kapital
przeplywa raczej z
obszar6"v o niskim
wska2niku zwrotu z
zainwestowanego
kapitalu do tych, w
kt6rych wskaZnik
ten j est wysoki.
W ten spos6b. w
przypadku stalego
kursu wymiany.
swobodny przep\,rv
kapitalu moze miec
odwrotne skutki. Je-

2e1i kurs wyr.niany
jest plynny, depre-
cjacja waluty moze
poprawii przewi-
dywany zwrot w re-
gionie objqtym kry-
zysemiwtenspo-
s6b przyci4gn4i
kapital.

Jezeli dana unia
walutowa. w na-
szyr.rl wypadku
Unia Europejska,
nie spelnia tych
dwoch warunk6w
koniecznych dla
funkcj onolvania
optyrnalr.rego ob-
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) bar&iej wyspecjalizowana gospodarka, tym
wiqksza potrzeba posiadania wlasnej polity-
ki monetarnej. Im wiqksze z kolei podobief-
stwo gospodarek pod wzglqdem produkcji,
tym bardziej mog4 siE one zrzec instrumentu
kursu wlirniany.

W Unii Europejskiej istniej4 trzy pari-
stwa, kt6re maj4 silnie wyspecjalizowane
gospodarki. To Finlandia z przemyslem
drzewnym, Irlandia z prze-
myslem informatycznym i Por-
tugalia z wyspecj alizowa-
nym przemyslem rolnym. W
pafi stwach tych wyst4pienie
szoku, przy jed,noczesnym
braku instrumentu kursu wy-
miany i niezaleinej polityki
monetarnej, stanowi powa2-
ne zagro2enie.

W przypadku, w kt6rym
paristwa czlonkowskie ob-
szaru walutowego bylyby
identyczne pod wzglEdem
gospodarczym, lub bardzo
zbli2one, na szok zewnQtrz-
ny reagowalyby w ten sam
spos6b i koszt wynikaj4cy ze
zr ezy grrow ania z instrumen-

Wydoie sig,

ze mimo iz Unio
Europeisko nie

spelnio wszystkich

worunk6w uznonych

zo niezbgdn e przez
teorig Mundello,
nie stonowi

to przeszkody
do tworzenio
Europeiskiei

UniiWolutowei.
I

Czy UG|W obroni sig przed zarzutem
niespelnienia warunk6w
optymalnego obszaru walutowego?

Z analizy tej wynika, ze Unia Europejska
nie spelnia w calo6ci zadnego z wyiej wy-
mienionych warunk6w i tym samym nie
lwotzy optymalnego obszaru gospodarcze-
go. W UE wystEpuje bowiem ograniczona

mobilno66 sily roboczej, gl6w-
nie miEdzy wiEkszymi paristwa-
mi. A migracja do takich
paristw, jak Niemcy lub Francja
pochodzi z paristw spoza UE,
z kolei emigracja z takich
pafstq jak Irlandia czy Wlochy
prowadzi do paristw poza Uni4
np. do Stan6w Zjednoczonych.

Ostatnie badania dowodz4
jednak, 2e, mimo i2 Unia Euro-
pejska nie spelnia wymagari op-
tymalnego obszaru walutowego,
nie musi to jednomacmie ozna-
czac,2e unia walutowa jest
w og6le niemozliwa w tym ob-
szarze.

Niekt6rry ekonomisci trvierdz4
2e pomimo, i2 niski stopieri mo-

nie wzrostem inflacji na tym obszarze i za-
grozi6 calemu procesowi dostosowawcze-
mu paristw siabiej rozwiniqtych. Dlatego
mniejsza mobilnoS6 sity roboczej rv kontek-
6cie UGiW nie musi stanowii problemu.

Sam Mundell, rozpatruj4c Uniq Euro-
pejsk4w kontek6cie teorii optymalnego ob-
szaru walutowego, stwierdzil jeszcze
w 1998 roku,2e UE moze funkcjonosacja-
ko unia walutowa.

Tak2e sama teoria optymalnego obszaru
walutowego nie jest pozbawiona sad.
Jedn4 z nich jest przecenienie roli mobilnoici
sity roboczej. Slaba rrobilno6i sily roboczej ii,
Europie zapewnia bowiem wiqksz4 skutecz-
noSd polityki bud2etowej paristw czlonko-
wskich Unii.

Podsumowanie

Powyiszaanaliza sklania do wniosku, 2e

teoria optymalnego obszaru walutowego
stracila sporo ze srvej aktualnoSci. Nalezy
bowiem pamiEtai, 2e zostala ona stworzona
na przykladzie region6w Stan6w Zjedno-
czonych i niekoniecznie musi miei zastoso-
wanie w Unii Europejskiej.

Jej wad4jest m.in.to.2e Mundell, tworz4c
j4 w latach 60. uznal prarvdziwoSi krzywej
Philipsa w dtugim okesie (zale2noSc miqdzy
bezrobociem a inflacj4). Zalo2yl r6wniez
stalq skutecznoSi poliryki monetarnej.

Na podstawie porvyzszych rozwaZah
wydaje siq, ze, mimo iz Unia Europejska nie
spelnia wszystkich rvarunkow tznanych za
niezbEdne przez teoriq OOW, nie stanowi to
przeszkody do tworzenia Europejskiej Unii
Walutowej. Istnieje przekonanie, ze wpro-
wadzenie wspolnej rvaluty euro moze spo-
wodowai. ze szoki asymetryczne stan4 siq
mniej prawdopodobne tak2e z powodu wiekszej
zbie2noSci handlu i gospodarek. Niekt6rzy
ekonomiSci twierdz4 r6wniez, 2e obecnie
wystqpienie szoku asymetrycznego jest
malo prawdopodobne. a te, kt6re wystEpuj4
np. na Dalekim Wschodzie, s4 typowymi
szokami symetrycznymi.

Niebawem minie rok od wprowadzenia
wsp6lnej waluty i utworzenia unii rvaluto.
wej. Pomimo pewnych wahari, euro jest wa-
lut4 stabiln4, kt6rej kurs utrzymuje siq na
poziomie konkurencyjnym wzglqdem dola-
ra. Paristwa czlonkowskie EMU staraj4 siq
tak2e utrzymac kryteria konwergencji, mi-
mo licznych pokus do ich poluznienia.
PrzyszloSi poka2e, czy racjg mial Mundell,
kt6ry ostatecznie potwierdzil mo2liwo56
funkcjonowania unii walutowej w obszarze
nie spelniaj4cym warunk6w optymalnego
obszaru walutowego. I

Autorka jest pr4cownikiem
Ministerstwa 0chrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i LeSnictwa

(Departament lntegracji Europejskiej)

t6w dostosowawczych bylby r6wny zeru.
Poniewa2 jednak tak nie jest. pojawiaj4 siE

asymetrie, kt6re mog4 wywolywai:
o szoki specyficzne dla pojedynczego kraju,

jak np.: w przypadku Niemiec, lub
or62ne krajowe reakcje najeden szok, lub
o szoki asymetryczne, czyli takie, kt6rych

konsekwencje s4 r62ne w r6znych pari-
stwach i tym sarnym mog4wywotywai 162-

ne reakcje polityki gospodarczej panstwa
(co do charakteru lub zakresu).

Dlatego te2 koszt UGiW bqdzie tym
wigkszy, im wigksze bgdq czynniki asyme-
trii, a tym samym wiqksze szoki asymetry-
czng.

Kolejnym czynnikiem, kt6ry mo2e
przeciw dziala6 szokom asymetrycznym,
jest automatyczny mechanizm lransleru
Srodkdw budietowych do paristwa dotkniqte-
go szokiem. Niestety, taka solidarno66 miE-
dzyterytorialna nie wystEpuje w procesie
tworzenia UGiW a Traktat z Maastricht
ograniczajeszcze krajowe ruchy tych 6rod-
k6w.

Wedlug teorii Mundella obszar jednolitej
waluty bqdzie mial najlepsze szanse powo-
dzenia, je6li szoki asymetryczne bgd4 wy-
stgpowaly rzadko i pod warunkiem, 2e go-
spodarki tego obszaru bEd4 mialy podobn4

strukturq i synchloniczne cykle gospodarcze.

Argument ten jest bardzo czEsto wykorzy-
stylvany przez Wielk4 BrytaniE, kt6ra sw6j
odmienny od innych paristw UE cykl gospo-
darczy podajejako istotny pow6d dla pozo-
stania poza uni4 walutowq.

bilno6ci sily roboczej nie odpowiada wyma-
ganiu optymalnego obszaru walutowego, to
w przypadku unii monetarnej moze on oka-
za6 siE pomocny. Moze bowiem, jak w przy-
padku Niemiec, nast4pii odplyw sily ro-
boczej (szczeg6lnie pracownik6w wykwa-
lifikowanych) z obszar6w o niskich zarob-
kach do tych o wysokim poziomie plac, po-
woduj4c w ten spos6b zbyt gwaltowne ich
podnoszenie na obszarach, gdzie ptace s4ni-
skie. To z kolei mo2e spowodowa6 zagro2e-

Paistwa cztonkowskie wskalnik:
- ""'* Ui -' " " eksport wewnEtrz UE

(w proc. PKB)

lrlandia 52,3

46,7

41 ,0Holandia
onE

19 0Dania

18 6

Kraie Beneluksu

Szwecia

Finlandia

Portuoalia

Austria

Wielka Brytania

Francia

Niemcy

Hiszpania
EOGrecja

Zrodto: L'EURO. La Bevue de la l\4onnaie tJnique - Institut de
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przystqpienie Polski
do strefu euro.

ANALIZY
16 Gzy Mundell

mial racjg?
Przypominamy
opracowanq przed laty
przez tegorocznego
noblistq teoriq
optymalnego
obszaru walutowego.
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20 150 milionriw
w portfelach
Jak gospodaruje
Srodkami Pion
Zarzqdzania Aktywami
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BIG BG.

21 Oferta dla bogatych
Zarzqdzaiqcy
z ABN AMRO Asset
Management proponuiq
inwestowanie w polskie
obligacle Brady'ego.
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Portfel ,,value"

21 Wznostowe,
z perspektywq
Portfel ,,growth"
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dla III filara
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28 Naipierw ostroinos6
Akrywa funduszy
emerytalnych

OPROCENTOWANIE
29 Lokaty zlotowe
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30 Gzy
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podatki
od oszczqdno5ci?
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I Bank XXI wiekuI O tym,
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Management

BANK HANDTOWY W WARSZAWTE SA
R0[ zArozfNtA 1870

Wysoko6d nagrody wynosi

35.000 zl

O v dniu 3 listopada 1999 roku Prezes Zarz4du Boku Hedlowego s Vdszawie SA oglosll sz6stA edycie

Konkureu o Nagrodp Bmku Hmdlowego w Wffiawlc S a sreg6lne orl4gnlfcla w zakruie
mySli teoretym€i w sf€ru ekonomii i onusdw.

O Pmwo zgloaia pmc do lhnkuru pr4nluguie *,ladzom ueelni i hs[tut6w o proSlu ekonomicmym oru
bmkom i i0st''tuciom s@oqdu gospoderogo, po uzyskaniu rekom€odacii ze stlotry shdz ueelni lub
io$ybt6w.

O Nrgrod.wrlskoiciSS.(([ilprtymwab$aeaopruowie hdlNidualne lub zbiorcwe wykonme
po I stymia 1998 rcku i nrpise w iezyku polskin.

Cl Prue naleiy doit' do 3 lute8o 2000 rolo w mtrh egzemplaruh mo4nopis,s tuodacji Edukrcji i Badai
Bukorych, ul, Smolna l0 a, 00-37t vmawa.

Cl Ogloee0ie uynik6w (onkuNu 06l4pi w czerycu 2000 roku na pod$rwie deqrri Jury pod p[wodnictwem
P@x Profmm d!. hab. Shnislawa R4czkoshego.

O DqziaJury ist osuma i de prr)sluguie od niei odwolaie.

Jur-v 6lzega ebie pmwo do nie pr4maia nagrody.

Sekretariat l(onkursu prowadzi

Fundacia [dukacii i Badan Bankowych

00-375 Yarszawa, ul. Srulna 10 a, tel./fax 826-70-60, tel.826-34"63

FI]NDACJA BANKO!0.A M. LEOPOLDA KRONEMERGA

GrrE,
oglasziliq

sz6ste edycie

Konkursu o nagrodg

Banku Handlowego w l9arszawie SA

za szcze96lne osi4gnigcia
w zakresie mysli teoretycmei
w sferze ekonomii i finans6w
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