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The role and perspectives of the euro as a reserve currency

6áRZDNOXF]RZH euro Zaluta re]erZoZa optyPali]acMa portfela re]erZ ud]iaá euro
Keywords: euro reserve currency reserve portfolio optiPi]ation euro share
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2siąJniĊcie Z procesie inteJracMi europeMsNieM taN ]aaZansoZaneJo stadiuP
poZią]ania i Zspyá]aleĪnoĞci JospodareN NraMyZ c]áonNoZsNich MaNiP Mest 8nia
*ospodarc]a i :alutoZa o]nac]aáo nie tylNo ]asadnic]ą ]PianĊ ]asad funNcMonoZania 8E ale Piaáo ryZnieĪ istotny ZpáyZ na JloEalne stosunNi ZalutoZo-finansoZe
'o c]asu poZstania strefy euro Nluc]oZyPi ZalutaPi stosoZanyPi Z transaNcMach
transJranic]nych Eyáy dolar ParNa Men funt s]terlinJ franN francusNi i franN
s]ZaMcarsNi :proZad]enie euro pr]yc]yniáo siĊ do stZor]enia druJieJo oEs]aru
ZalutoZeJo Z Jospodarce ĞZiatoZeM i do ]PnieMs]enia doPinacMi dolara Z funNcMach
Zaluty PiĊd]ynarodoZeM
ĝZiatoZy Nry]ys finansoZo-Jospodarc]y lat ± spoZodoZaá Z]rost
]ainteresoZania pos]uNiZanieP ro]Zią]aĔ ]PnieMs]aMących ry]yNo podeMPoZania
transaNcMi ]aJranic]nych -ednyP ] naMZiĊNs]ych ]aJroĪeĔ dla funNcMonoZania
rynNyZ finansoZych Mest duĪa ]PiennoĞü NursyZ ZalutoZych i Nry]ysy ZalutoZe
ora] ZysoNa PoEilnoĞü Napitaáu LiEerali]acMa rynNyZ JloEali]acMa i speNulacyMne
pr]epáyZy Napitaáu poZoduMą cora] ZiĊNs]ą polary]acMĊ systePyZ NursoZych Z]rost
ZahaĔ NursyZ Z]rost prePii ]a ry]yNo NursoZe i po]ioPu re]erZ ZalutoZych
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&eleP artyNuáu Mest ocena ]nac]enia euro MaNo Nluc]oZeM Zaluty PiĊd]ynarodoweM na podstawie reali]acMi funNcMi JroPad]enia re]erw Anali]a i ocena oEeMPuMe Potywy u]asadniaMące Noniec]noĞü aNuPulacMi re]erw walutowych w uMĊciu
teoretyc]nyP Nryteria optyPali]acMi wielNoĞci i struNtury re]erw ora] ich wpáyw
na Ns]taátowanie portfela re]erw ]Piany po]ioPu i struNtury Ğwiatowych re]erw
walutowych w tyP ud]iaáu euro PoĪliwoĞci w]rostu ]nac]enia euro w funNcMi
waluty re]erwoweM w ]aleĪnoĞci od tr]ech scenarius]y ]Pian w PiĊd]ynarodowyP
systePie walutowyP )unNcMa re]erwowa waluty wyraĪa MeM pr]ydatnoĞü i ]aNres
]astosowania w wyPianie PiĊd]ynarodoweM i w operacMach na rynNach finansowych
ora] ]aufanie wáad] Ponetarnych NraMów Ntóre wyEieraMą waluty Nluc]owe stanowiące
podstawĊ staEili]acMi ich walut narodowych i JroPad]ą w nich re]erwy dewi]owe
: artyNule ]astosowano retrospeNtywną anali]Ċ literatury i wyNor]ystano wyniNi
EadaĔ puEliNowanych pr]e] EuropeMsNi %anN &entralny i :orld *old &ouncil

)XQNFMewDOXWyPLĊd]yQDrodoweM

Teoretycy eNonoPii wyróĪniaMą tr]y Jáówne funNcMe pieniąd]a PiĊd]ynarodoweJo ĞrodNa wyPiany i páatnic]eJo MednostNi ro]rachunNoweM PierniNa wartoĞci
ora] ĞrodNa pr]echowywania wartoĞci >.ruJPan 2Estfeld  s ± %ilsNi
 s  %orowiec  s @ TaNie podeMĞcie ]ostaáo wyNor]ystane pr]e]
autorów raportu(08DIWHUILYH\HDUV wydaneJo pr]e] .oPisMĊ EuropeMsNą w roNu
 dla oceny roli euro w peánieniu funNcMi waluty PiĊd]ynarodoweM >European
&oPPission  s @ 2NreĞlenie tr]ech podstawowych funNcMi pieniąd]a nie
wyraĪa w peáni ]aNresu wyNor]ystywania i aNceptacMi walut w Jospodarce ĞwiatoweM
= funNcMi Jáównych wyniNaMą Eard]ieM s]c]eJóáowe ]wią]ane ] wystĊpowanieP walut
w NonNretnych operacMach PiĊd]ynarodowych por taEela  
TaEela  &haraNterystyNa funNcMi waluty PiĊd]ynarodoweM
)unNcMe pieniąd]a

Sfera prywatna

ĝrodek wymiany i pows]echnie akceptowany Ğrodek páatnic]y (SD\PHQWDQG
YHKLFOHFXUUHQF\)
ĝrodeNwyPLDQySáDWQLF]y ) waluta transakcMi na rynku towarów
(PHGLXPRIH[FKDQJHSD\ i usáuJ (YHKLFOHFXUUHQF\)
PHQW)
) waluta wykor]ystywana w transakcMach
na rynku walutowym (YHKLFOHFXUUHQF\)
poĞrednic]y w transakcMach walutowych
miĊd]y dwiema innymi walutami

Sfera oficMalna
 :aluta interwencyMna w któreM wáad]e monetarne pr]eprowad]aMą interwencyMne ]akupy luE
dokonuMą spr]edaĪy walut w celu
]miany relacMi miĊd]y popytem
a podaĪą na rynku walutowym
(LQWHUYHQWLRQFXUUHQF\)
 LeJalny Ğrodek páatnic]y (OH
JDOWHQGHU)
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Jednostka rozrachunkowa
(XQLWRIDFFRXQW)

ĝrodek wyraĪania wartoĞci miernik
:aluta referencyMna lub zaczewartoĞci ± waluta fakturowania i notowaĔ
pu miernik kursów walutowych
Jieádowych (SULFLQJ TXRWDWLRQLQYRLFLQJ
(UHIHUHQFHRUDQFKRUFXUUHQF\)
FXUUHQF\)

ĝrodek przechowywania
wartoĞci ± Ğrodek tezauryzacMi (VWRUHRIYDOXH)

:aluta finansowania i inwestycyMna ( fi
QDQFLQJDQGLQYHVWPHQWFXUUHQF\) sáuĪy
do pozyskiwania Ğrodków finansowych
i przechowywania zasobów finansowych

:aluta rezerwowa Jromadzona
przez banki centralne (UHVHUYH
FXUUHQF\)

ħródáo opracowanie wáasne na podstawie >.ąkol 0ucha-Leszko  s  European &ommission  s @

0iĊdzynarodowa rola waluty zaleĪy od MeM pozycMi w miĊdzynarodowym systemie
walutowym oraz zastosowania poza obszarem MeM emisMi w transakcMach handlowych
i w denominacMi operacMi przeprowadzanych na rynku finansowym : pierwszym
przypadku chodzi o znaczenie daneM waluty w Jlobalnym ukáadzie siá co wynika
z potencMaáu i konkurencyMnoĞci Jospodarki 'owodem waĪnoĞci waluty w takim
znaczeniu Mest peánienie funkcMi w sferze oficMalneM czyli waluty odniesienia dla
innych walut zaczepu interwencyMneM i rezerwoweM 5ola waluty w sferze oficMalneM
zaleĪy od polityki walutoweM prowadzoneM przez inne kraMe ich JeoJraficzneM struktury wymiany handloweM zadáuĪenia i strateJii dywersyfikacMi ryzyka walutoweJo
3roces umiĊdzynarodowienia waluty nastĊpuMe równieĪ w rezultacie MeM stosowania
przez róĪne podmioty Jospodarcze w tym przedsiĊbiorstwa banki i inne instytucMe
finansowe w celu przeprowadzania transJranicznych transakcMi handlowych i operacMi finansowych

0oWywyJroPDd]eQLDre]erwwedáXJWeoreWyNyweNoQoPLL
LSrDNWyNDEDQNywFeQWrDOQyFK

SpoĞród funkcMi Makie peáni waluta miĊdzynarodowa szczeJólne znaczenie ma
funkcMa rezerwowa zwáaszcza w sytuacMi tak duĪeJo wzrostu Jlobalnych rezerw
walutowych którymi zarządzaMą kraMowe banki centralne decyduMąc o dywersyfikacMi
rezerw pod wzJlĊdem udziaáu w nich kluczowych walut oraz instrumentów stosowanych w inwestowaniu naJromadzonych Ğrodków finansowych Tylko niewielka czĊĞü
rezerw utrzymywana Mest w Jotówce Są one Jáównie lokowane w formie depozytów
i áatwo zbywalnych ale przede wszystkim bezpiecznych aktywów =a takie uwaĪa siĊ
skarbowe papiery wartoĞciowe kraMów których waluty uzyskaáy pozycMĊ pieniądza
miĊdzynarodoweJo : polityce optymalizacMi instrumentów sáuĪących inwestowaniu
rezerw walutowych kraMe wykorzystuMą takĪe inne moĪliwoĞci ich pomnaĪania &oraz
wiĊksze znaczenie maMą paĔstwowe fundusze maMątkowe (VRYHUHLJQZHDOWKIXQGV)
Literatura na temat polityki ksztaátowania rezerw przez banki centralne obeMmuMe ) prace teoretyczne których autorzy na podstawie motywów Jromadzenia
rezerw mierników cząstkowych mierników syntetycznych analiz scenariuszowych
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i porównawczych oraz modeli ekonometrycznych okreĞlaMą optymalny poziom
i strukturĊ rezerw oraz ) prace oparte na analizie polityki i praktyki wyboru
walut do portfela rezerw dewizowych przez banki centralne Teoretycy ekonomii
prawie do koĔca ;; wieku wiĊceM uwaJi poĞwiĊcali optymalizacMi poziomu rezerw
walutowych a od początku bieĪąceJo stulecia coraz wiĊkszą waJĊ przywiązuMe
siĊ do struktury portfela rezerw dewizowych determinuMąceM korzyĞci i koszty ich
akumulacMi = analizy dorobku teoretyczneJo dotycząceJo ustalania optymalneJo
czyli racMonalneJo pod wzJlĊdem ekonomicznym oraz bezpieczneJo poziomu rezerw walutowych wynika Īe motywy (kryteria) brane pod uwaJĊ przez autorów
zmieniaáy siĊ wraz z ewolucMą zasad funkcMonowania miĊdzynarodoweJo systemu
walutoweJo rozwoMem rynku walutoweJo i finansoweJo liberalizacMą przepáywu
kapitaáu i oJólnym wzrostem ryzyka towarzysząceJo internacMonalizacMi biznesu
w warunkach JlobalizuMących siĊ rynków towarów i usáuJ w tym zwáaszcza usáuJ
finansowych
: warunkach systemu walutoweJo z %retton :oods (±) i niskieM miĊdzynarodoweM mobilnoĞci kapitaáu zasadniczym kryterium optymalizacMi poziomu
rezerw walutowych byáa sytuacMa w bilansie páatniczym kraMu i zaleĪnoĞü od importu
>+eller  s ± 2livera  s ±@ : sytuacMi poJáĊbiaMąceM siĊ
nierównowaJi w bilansie páatniczym i rosnąceM zaleĪnoĞci od importu +eller i 2livera
wskazywali na koniecznoĞü zwiĊkszania wielkoĞci i dywersyfikacMi rezerw
3odeMĞcie do polityki ksztaátowania poziomu i struktury rezerw dewizowych
zmieniáo siĊ po upadku systemu walutoweJo oparteJo na dolarze i staáych kursach
Spadek wartoĞci dolara i oJólna destabilizacMa walutowa na Ğwiecie oraz utrzymuMąca
siĊ inflacMa spowodowaáy Īe za priorytetowe kryterium okreĞlania poziomu i struktury rezerw uznano stabilizacMĊ kursu walutoweJo w szczeJólnoĞci w warunkach
rosnąceM mobilnoĞci kapitaáu oraz naJáych zmian kierunków MeJo przepáywu 3osiadanie odpowiednich rezerw dewizowych i interwencMe na rynku walutowym sáuĪą
ochronie kursu waluty kraMoweM >2bstfeld  s ±@ JeĞli Mednak polityka
rządu Mest niespóMna z przyMĊtym reĪimem kursowym to moĪe doMĞü do wyczerpania rezerw A %en-%assat i ' *ottlieb > s ±@ wskazuMą na związek
miĊdzy poziomem rezerw walutowych i moĪliwoĞcią realizacMi przez kraM MeJo zaJranicznych zobowiązaĔ i podkreĞlaMą Īe wyczerpanie rezerw moĪe prowadziü do
niewypáacalnoĞci kraMu
%adania nad optymalizacMą wielkoĞci rezerw dewizowych zostaáy zintensyfikowane wskutek powtarzaMących siĊ w latach  kryzysów walutowych które
byáy nastĊpstwem Jwaátownych odpáywów kapitaáu w tym wywoáanych atakami
spekulacyMnymi : takieM sytuacMi wysokoĞü posiadanych rezerw dewizowych
nabiera wyMątkoweJo znaczenia czeJo dowodem byá spadek zaufania inwestorów
do waluty meksykaĔskieM (peso) Jdy poMawiáa siĊ informacMa o niskich rezerwach
banku centralneJo 0eksyku () a przeprowadzony atak spekulacyMny przyczyniá
siĊ do wzrostu fali odpáywu kapitaáu co doprowadziáo do -procentoweJo spadku
kursu peso >0aáecki SáawiĔski 3iasecki ĩuáawska  s ± @ 'lateJo
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w literaturze od lat  eksponowany Mest prewencyMny motyw optymalizacMi rezerw
walutowych zapobieJania kryzysom i áaJodzenia ich przebieJu >0orris Shin 
s ±@
3rewencyMna funkcMa rezerw dewizowych zyskaáa na znaczeniu w koleMneM
dekadzie model optymalizacMi poziomu rezerw dla maáych otwartych Jospodarek
w przypadku naJáeJo zatrzymania napáywu kapitaáu i spadku 3.% opracowali
2 Jeanne i 5 5anciere >@ ArJumentacMĊ wzmacniaMącą znaczenie prewencyMneJo
motywu w optymalizacMi rezerw dewizowych rozszerzyli 0 2bstfeld J ShambauJh
i A Taylor >@ podkreĞlaMąc zaJroĪenia związane z naJáymi odpáywami kapitaáu które w sytuacMi kryzysoweM moJą dotyczyü nie tylko kapitaáu zaJraniczneJo
ale takĪe pieniądza kraMoweJo zaliczaneJo do aJreJatu 0 (pieniądz Jotówkowy
i wkáady w walucie kraMoweM i zaJraniczneM na wszystkie terminy) ,stotnym zaJadnieniem polityki Jromadzenia rezerw walutowych Mest nie tylko optymalizacMa
sameM ich wielkoĞci ale takĪe kompozycMi portfela rezerw = uwaJi na poufnoĞü
danych znacznieM trudnieM Mest zbadaü i oceniü zmiany pod wzJlĊdem udziaáu kluczowych walut w rezerwach dewizowych poszczeJólnych kraMów a przedstawiane
opinie są czĊsto rozbieĪne :edáuJ danych 0): struktura zaJreJowanych Jlobalnych rezerw walutowych Mest wzJlĊdnie stabilna mimo wzrostu ich poziomu
>,0) @
5 %eck i S :eber przeprowadzili wáasne badania oparte na bazach danych
0): oraz raportach rocznych róĪnych banków centralnych i odpowiedzialnych
instytucMi =budowali model w którym optymalizacMa poziomu rezerw pozostaMe we
wspóázaleĪnoĞci z optymalizacMą ich alokacMi %adaniami obMĊto  kraMów w tym
 w 8nii EuropeMskieM i wybrane lata w których waluty kraMowe byáy związane
(SHJJHG) z dolarem lub euro (z wyMątkiem .anady i NoweM =elandii) : rezultacie
przeprowadzoneM analizy autorzy uzyskali potwierdzenie tezy prezentowaneM w literaturze Īe wspóáczeĞnie Jáównym motywem Jromadzenia rezerw Mest zapewnienie
wiĊkszeM stabilnoĞci JospodarczeM poprzez zapobieJanie kryzysom walutowym
i áaJodzenie ich skutków Jako mierniki okreĞlaMące koniecznoĞü posiadania bezpiecznych rezerw walutowych zostaáy przyMĊte otwartoĞü przepáywów na rachunku
kapitaáowym relacMa importu do 3.% i reĪim kursowy (system zakotwiczenia kursu
waluty kraMoweM) ± te trzy kryteria w ponad  wpáywaáy na poziom i strukturĊ
rezerw w badanych kraMach :niosek podsumowuMący Mest nastĊpuMący ÄakumulacMa
rezerw Mest powodowana przede wszystkim wzJlĊdami prewencyMnymi i one takĪe
w pierwszeM koleMnoĞci decyduMą o ich alokacMi´ >%eck :eber  s @ Temu
zMawisku towarzyszy wzrost udziaáu w portfelach rezerw tzw bezpiecznych aktywów sáuĪących do przeprowadzania interwencMi w okresach kryzysów po niĪszym
koszcie w porównaniu z aktywami alternatywnymi NiemnieM stwierdzono równieĪ
niewielki wpáyw na akumulacMĊ rezerw innych motywów które przyczyniaMą siĊ do

%uáJariĊ LitwĊ àotwĊ 5umuniĊ SáowacMĊ SáoweniĊ SzwecMĊ i :ielką %rytaniĊ oraz AustraliĊ &hile
&horwacMĊ )ilipiny ,slandiĊ .anadĊ .olumbiĊ NorweJiĊ Nową =elandiĊ 3eru SzwaMcariĊ i 8ruJwaM
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ich wiĊkszeJo zróĪnicowania poleJaMąceJo na zwiĊkszaniu udziaáu aktywów alternatywnych :arto zauwaĪyü Īe w tym przypadku tendencMa Mest silnieMsza w kraMach
których waluty są związane z dolarem natomiast nie stwierdzono takieM zaleĪnoĞci
w kraMach Jdzie walutĊ zaczepu stanowi euro
2ptymalizacMa poziomu i struktury rezerw walutowych ma wpáyw na wybór
walut w których są denominowane aktywa rezerwowe banków centralnych : naMwiĊkszym stopniu zaleĪy on od zastosowania walut w operacMach transJranicznych
czyli w handlu miĊdzynarodowym i w operacMach na rynku finansowym oraz od
rodzaMu kursu walutoweJo stosowaneJo przez kraM >European &entral %ank 
s @ Jednak w ostatnich latach coraz wiĊkszy wpáyw na optymalizacMĊ struktury
rezerw dewizowych banków centralnych maMą strateJie zorientowane na obniĪenie kosztów ryzyka walutoweJo i zwiĊkszenie korzyĞci z inwestowania aktywów
rezerwowych

(XrowIXQNFMLwDOXWyre]erwoweM

5ola euro w operacMach transJranicznych Mest zróĪnicowana w zaleĪnoĞci od
ich rodzaMu i sfery przepáywów wiĊksza w wymianie handloweM niĪ na rynkach
finansowych =astosowanie euro Mako waluty fakturowania i rozliczeĔ w transakcMach handlowych pozostaMe w Ğcisáym związku z duĪym udziaáem 8E w handlu
Ğwiatowym Jednak zakres przestrzenny dominacMi euro Mako waluty stosowaneM
w handlu miĊdzynarodowym oJranicza siĊ do Europy a poza tym kontynentem
przewaJĊ w fakturowaniu eksportu utrzymuMe dolar 'uĪe moĪliwoĞci umiĊdzynarodowienia walut stwarza Jlobalny rynek finansowy na którym moĪna wyróĪniü
dwa podstawowe seJmenty rynek pieniĊĪny (depozytowo-kredytowy) i kapitaáowy
2ba seJmenty rynku finansoweJo są zdominowane przez dolara Euro Mest walutą
operacMi finansowych wówczas Jdy Medną ze stron operacMi na rynku pieniĊĪnym
są podmioty z obszaru 8nii EuropeMskieM Natomiast na rynku kapitaáowym duĪe
moĪliwoĞci promowania walut i podniesienia ich pozycMi miĊdzynarodoweM stwarza seJment instrumentów dáuĪnych poprzez ich udziaá w denominacMi papierów
dáuĪnych emitowanych przez Jlobalne instytucMe finansowe korporacMe miĊdzynarodowe i wáadze skarbowe kraMów 3oĪyczkobiorcy wybieraMą taką walutĊ emisMi
obliJacMi w któreM koszty pozyskania Ğrodków są niĪsze i pod tym wzJlĊdem
przewaJĊ nad euro ma nie tylko dolar ale i inne waluty >0ucha-Leszko .ąkol
 s @
:edáuJ danych 0iĊdzynarodoweJo )unduszu :alutoweJo rezerwy walutowe
banków centralnych wzrosáy z  bln dolarów w  roku do  bln dolarów w roku
 >:orld *old &ouncil  s @ =asadnicza zmiana w ich strukturze poleJaáa
na zmnieMszeniu udziaáu dolara z  do  i zwiĊkszeniu udziaáu euro z  do
 Spadá udziaá Mena i wzrósá innych walut a udziaá rezerw w záocie utrzymaá siĊ
na niezmienionym poziomie  (por rysunek )
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Rysunek 1 Struktura oficMalnych rezerw walutowych na Ğwiecie w latach 2 i 212 (w %)
ħródáo >:orld Gold &ouncil 213 s 2B3@

Nowym zMawiskiem w ksztaátowaniu struktury aktywów rezerwowych banków
centralnych Mest wzrost znaczenia innych walut ± z 2% w roku 2 do 5% w 212
.ryzys finansowo-Jospodarczy lat 2±2 wpáynąá na wiĊkszą dywersyfikacMĊ
portfela rezerw walutowych i od 2 roku w coraz wiĊkszym stopniu stosuMe siĊ tzw
waluty alternatywne które róĪnią siĊ od tradycyMnych tym Īe ich udziaá w Jlobalnych
rezerwach wynosi mnieM niĪ 1% >:orld Gold &ouncil 213 s 2B3@ GrupĊ walut
alternatywnych tworzą dolar australiMski (AUD) dolar kanadyMski (&AD) frank szwaMcarski (&+)) korona duĔska (D..) oraz chiĔskie renminbi (&NY) i są one uznawane
za páynne i bezpieczne Do teM Jrupy walut zostaá zaliczony frank szwaMcarski który
w odróĪnieniu od pozostaáych czterech miaá historycznie uJruntowaną pozycMĊ wĞród
Jáównych walut wybieranych przez banki centralne w celu Jromadzenia rezerw ze
wzJlĊdu na stabilnoĞü wiaryJodnoĞü i páynnoĞü Jednak od poáowy lat  ubieJáeJo
wieku udziaá franka szwaMcarskieJo w rezerwach banków centralnych zacząá spadaü
i zmnieMszyá siĊ do okoáo 2% co wynika z wiĊkszeM dywersyfikacMi portfela rezerw
i korzyĞci Makie daMe stosowanie walut kraMów o naMwyĪszych ratinJach do których
oprócz SzwaMcarii naleĪą Australia .anada i Dania NiemnieM naMwiĊkszy wpáyw
na obecne i potencMalne znaczenie wszystkich piĊciu walut alternatywnych ma ich
wykorzystywanie przez banki centralne kraMów wschodzących (HPHUJLQJFRXQWULHV)
Mako walut inwestowania aktywów rezerwowych poniewaĪ uzyskuMą wyĪsze korzyĞci
niĪ w przypadku stosowania dolara i euro
:ysokie rezerwy walutowe zakumulowane przez banki centralne kraMów Jospodarek wschodzących i optymalizacMa ich struktury daMą podstawĊ do przyMĊcia
zaáoĪenia Īe zostanie utrzymana tendencMa wzrostu znaczenia walut alternatywnych
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i zmnieMszania udziaáu dwóch Jáównych walut rezerwowych czyli dolara i euro
= badaĔ :orld Gold &ouncil wynika Īe w 2 roku udziaá dolara i euro w Ğwiatowych rezerwach walutowych wynosiá % w 212 roku 4% i istnieMą przesáanki
oparte na aktualneM polityce banków centralnych które wskazuMą na to Īe udziaá
dolara i euro moĪe spaĞü do 65% a pozostaáych walut tradycyMnych (funta Mena)
i záota oraz walut alternatywnych ± wzrosnąü do 35% >:orld Gold &ouncil 213
s 4B5@ Te szacunki nie są uMĊte w Īadne ramy czasowe naleĪy Me traktowaü Mako
przewidywany kierunek zmian w optymalizacMi strateJii dywersyfikacMi struktury
rezerw banków centralnych spowodowany mnieMszym zaufaniem do dolara i poszukiwaniem bezpiecznych aktywów
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PozycMa euro w funkcMi waluty rezerwoweM zaleĪy przede wszystkim od zmian
w miĊdzynarodowym systemie walutowym roli dolara i innych walut oraz od reform
zapewniaMących wzrost korzyĞci z wprowadzenia wspólneM waluty Prawdopodobne
kierunki zmian w wymiarze Jlobalnym sprowadzaMą siĊ do trzech scenariuszy >AnJeloni
et al 211 s 56±@ 1) reforma istnieMąceJo systemu walutoweJo 2) transformacMa
obecneJo systemu walutoweJo w kierunku systemu wielowalutoweJo 3) powstanie
multilateralneJo áadu walutoweJo : dwóch scenariuszach zakáada siĊ utrzymanie
kluczoweM roli dolara z tą róĪnicą Īe w pierwszym z nich przewiduMe siĊ MeJo dominacMĊ a w druJim stanowi on Medną z trzech naMwaĪnieMszych walut równoleJle
z euro i renminbi Te scenariusze stwarzaMą duĪe moĪliwoĞci wzmocnienia pozycMi
euro w funkcMach pieniądza ĞwiatoweJo ale pod warunkiem osiąJniĊcia stabilizacMi
makroekonomiczneM w strefie euro i dalszeJo rozszerzania MeM obszaru odzyskania
zdolnoĞci do wzrostu JospodarczeJo poprawy stanu finansów publicznych oraz
wzrostu znaczenia rynku finansoweJo UE w skali JlobalneM
: zasadzie wiĊksze moĪliwoĞci wzmocnienia roli euro Mako waluty Jromadzenia rezerw przez banki centralne istniaáyby w scenariuszu pierwszym ale i tak to
rynkowa wartoĞü walut bĊdzie decydowaü o mnieMszeM lub wiĊkszeM dywersyfikacMi
portfela rezerw zarówno w scenariuszu pierwszym Mak i druJim NiemnieM w wariancie druJim te moĪliwoĞci byáyby mnieMsze i w wiĊkszym stopniu uzaleĪnione od
polityki walutoweM i strateJii optymalizacMi rezerw walutowych banków centralnych
kraMów azMatyckich
Scenariusz trzeci przewiduMe oderwanie pieniądza miĊdzynarodoweJo od walut kraMowych co MuĪ w 144 roku na konferencMi w Bretton :oods proponowaá
J0 .eynes poprzez kreacMĊ umowneM waluty bancor :spóáczeĞnie umowną walutą
miĊdzynarodoweJo systemu walutoweJo są SDR-y które moJą stopniowo przeMmowaü
funkcMe waluty miĊdzynarodoweM w handlu a zwáaszcza w sferze oficMalneM w tym
Mako waluta Jromadzenia rezerw Taki kierunek zmian w funkcMonowaniu miĊdzynarodoweJo áadu walutoweJo byáby poĪądany z punktu widzenia potrzeby umacniania
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multilateralneJo nadzoru nad páynnoĞcią finansową w warunkach JlobalneM Jospodarki sprawowaneJo przez 0iĊdzynarodowy )undusz :alutowy
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7KeroOeDQdSersSeFWLYesoIWKeeXroDsDreserYeFXrreQFy
The subMect of this study is an appraisal of the euro position as a reserve currency The analysis
includes motives for reserve accumulation from a theoretical point of view optimization criteria of the
world currency reserves¶ level and structure perspectives of the euro as a reserve currency dependinJ
on three scenarios of chanJes in the international monetary system

