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Mechanizmy i problemy funkcjonowania
Wschodniokaraibskiej Unii Walutowej

Ogólna charakterystyka cz³onków Wschodniokaraibskiej
Unii Walutowej
Wschodniokaraibska Unia Walutowa (Eastern Caribbean Currency Union
– ECCU) obejmuje 8 niezwykle ma³ych gospodarek regionu Karaibów, wœród
których znajduje siê 6 niepodleg³ych krajów (Antigua i Barbuda, Dominika,
Grenada, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny) oraz dwa brytyjskie terytoria zale¿ne (Anguilla i Montserrat). Obszar ten zajmuje powierzchniê niespe³na 3 tys. km2 (mniej ni¿ 1% powierzchni Polski) i jest zamieszka³y przez oko³o 620 tys. osób. Wielkoœæ terytoriów poszczególnych
cz³onków ECCU waha siê od oko³o 100 km2 w przypadku Anguilli i Montserratu do 750 km2 w przypadku Dominiki. Ostatni z wymienionych krajów odznacza siê najwiêksz¹ populacj¹ (ponad 170 tys. mieszkañców). Terytorium
o najmniejszej liczbie mieszkañców (5,9 tys.) jest z kolei Montserrat (tabela 1).
Wszystkie kraje nale¿¹ce do ECCU1 ³¹cz¹ bliskie zwi¹zki historyczne, gospodarcze i kulturowe wynikaj¹ce ze wspólnej przesz³oœci kolonialnej. Szeœæ
niepodleg³ych cz³onków ugrupowania to by³e kolonie brytyjskie.
Cech¹ wspóln¹ gospodarek krajów ECCU jest zbli¿ona i s³abo zdywersyfikowana struktura produkcji. Tradycyjnie kraje te specjalizuj¹ siê w produkcji towarów rolnych, zw³aszcza bananów i cukru, bêd¹cych przedmiotem
eksportu g³ównie do Europy i Stanów Zjednoczonych. Od lat 70. XX w.
sektorem bardzo szybko zyskuj¹cym na znaczeniu jest turystyka. W 2008 r.
wp³ywy z turystyki stanowi³y 52,4% wszystkich przychodów cz³onków ECCU

1

Upraszczaj¹c, w dalszej czêœci artyku³u, terminu „kraje” u¿ywa siê równie¿ w odniesieniu do
brytyjskich terytoriów zale¿nych (Anguilla i Montserrat).
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Tabela 1. Charakterystyka gospodarek cz³onków ECCU, 2009 r.
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12920
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3,6

28,1

68,4

115,7

73,6
103,9

5132
6029
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83,5

5,9
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b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

49,6

10988

260

2,8

22,4

74,8

103,9

172,1

5496

620

4,9

18,2

76,9

118,3

109,2

5335

390

7,5

24,5

68,0

105,5

b.d. – brak danych.
ród³o: World Development Indicators & Global Development Finance, http://databank.worldbank.
org; dane dotycz¹ce Anguilli i Montserratu – United Nations Retrieval System, http://data.
un.org; United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org; dostêp 09.04.2011.

Stopieñ otwarcia gospodarek ECCU na wymianê handlow¹ z zagranic¹
jest bardzo wysoki. W 2009 r. suma wartoœci eksportu i importu towarów
i us³ug dla szeœciu niepodleg³ych krajów Wschodniokaraibskiej Unii Walutowej wynios³a 105% PKB. W tym samym czasie gospodark¹ najbardziej
otwart¹ na handel by³a St. Lucia, dla której wymieniony wskaŸnik przyj¹³
wartoœæ powy¿ej 118% PKB (tabela 1).
Czynnikiem o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju gospodarek ECCU jest ich wysoka wra¿liwoœæ na szoki zewnêtrzne4. Niezwykle

2

3

4

Œrednia obliczona z pominiêciem danych dla Anguilli i Montserratu (brak danych). World Development Indicators & Global Development Finance, http://databank.worldbank.org; 09.04.2011.
Tourism Data, Quarterly Data – March 2001 to September 2010, http://www.eccb-centralbank. org,
10.04.2011.
Pod pojêciem szoku zewnêtrznego autor rozumie nag³e zdarzenia pozostaj¹ce poza kontrol¹
w³adz kraju, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na jego gospodarkê. Zob. Fund Assistance for Countries Facing Exogenous Shocks, Policy Development and Review Department, IMF, Washington, D.C. 2003, s. 4–5.
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du¿e zagro¿enie dla cz³onków Unii stwarzaj¹ ró¿nego rodzaju klêski ¿ywio³owe, takie jak huragany czy erupcje wulkanów. Niszcz¹cy wp³yw na gospodarki maj¹ równie¿ zmiany terms of trade zwi¹zane ze wzrostem cen towarów bêd¹cych przedmiotem importu niezbêdnego (np. ropa lub ¿ywnoœæ)
czy te¿ spadkiem cen towarów eksportowanych (np. bananów). Destabilizuj¹co na gospodarki ugrupowania oddzia³uj¹ równie¿ wahania koniunktury
na rynku us³ug turystycznych5.
Gospodarki cz³onków ECCU cechuje doœæ du¿e zró¿nicowanie pod
wzglêdem wielkoœci PKB na g³owê mieszkañca. Jak widaæ w tabeli 1, w 2009 r.
wskaŸnik ten kszta³towa³ siê w przedziale od niewiele ponad 5000 USD (Dominika, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny) do przesz³o 14 000 USD (Anguilla).

Geneza, ewolucja i zasady funkcjonowania ECCU
Pocz¹tki wspó³pracy walutowej w regionie Karaibów siêgaj¹ 1950 r.
Wówczas to zosta³a utworzona, dzia³aj¹ca na zasadach urzêdu emisji pieni¹dza, Izba Walutowa Brytyjskich Karaibów (British Caribbean Currency
Board – BCCB). Instytucja, o której mowa, mia³a wy³¹czne prawo emisji lokalnego pieni¹dza (brytyjskiego dolara zachodnioindyjskiego) i obowi¹zek
pe³nego zabezpieczenia jego poda¿y aktywami rezerwowymi. Gwarantowa³a
równie¿ wymienialnoœæ emitowanej jednostki pieniê¿nej na funta szterlinga
po z góry ustalonym, sztywnym kursie (1 funt brytyjski = 4,8 dolara zachodnioindyjskego). Cz³onkami BCCB w momencie jej utworzenia zosta³y: Barbados, Gujana Brytyjska, Wyspy Podwietrzne6, Wyspy Zawietrzne7 oraz Trynidad i Tobago8.
W 1965 r. Izba Walutowa Brytyjskich Karaibów zosta³a zast¹piona przez
Wschodniokaraibsk¹ W³adzê Walutow¹ (East Caribbean Currency Authority
– ECCA). Wydarzenie to zwi¹zane by³o z wyst¹pieniem z BCCB dwóch krajów, które po uzyskaniu niepodleg³oœci zdecydowa³y siê utworzyæ swoje
w³asne banki centralne. By³y to: Trynidad i Tobago oraz Gujana. Wraz z utworzeniem ECCA w miejsce dolara zachodnioindyjskiego wprowadzony zosta³
dolar wschodniokaraibski (XCD). Nowy pieni¹dz zachowa³ parytet dolara
zachodnioindyjskiego, niemniej jednak stopieñ pokrycia jego poda¿y rezer-

5
6
7
8

ECCB Annual Report 2008/2009, Eastern Caribbean Central Bank, Basseterre 2009, s. 10.
Ang. the Leeward Islands; obecnie: Anguilla, Antigua i Barbuda, Montserrat, St. Kitts i Nevis.
Ang. the Windward Islands; obecnie: Dominika, Grenada, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny.
F. van Beek i in., The Eastern Caribbean Currency Union: institutions, performance, and policy, „Occasional Paper”, No. 195, IMF, Washington, D.C. 2000, s. 5; The Story of the EC Dollar
and The Eastern Caribbean Central Bank – The Coming of Age of Small Island States,
http://www.eccb-centralbank.org, 16.04.2011.
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wami walutowymi zosta³ zmniejszony do 70%, a w 1975 r. do 60%. ECCA
pe³ni³a funkcjê doradcy, bankiera i agenta fiskalnego na rzecz rz¹dów krajów
cz³onkowskich. Dostarcza³a i opracowywa³a dane finansowe i ekonomiczne
dotycz¹ce swoich cz³onków. W ramach porozumienia clearingowego stworzy³a równie¿ lokalnym bankom komercyjnym udogodnienie umo¿liwiaj¹ce
rozliczanie debetowych sald miêdzybankowych9.
Po dewaluacji funta szterlinga z 1967 r. Barbados zaproponowa³ poprawkê do umowy w sprawie ECCA, która pozwala³aby na zmianê parytetu dolara
wschodniokaraibskiego w przypadku dewaluacji brytyjskiej waluty. Poprawka
ta nie zosta³a jednak wprowadzona. W 1972 r. po up³ynnieniu kursu szterlinga Barbados utworzy³ swój w³asny bank centralny i wyst¹pi³ z ECCA10. W
lip- cu 1976 r. kraje Wschodniokaraibskiej W³adzy Walutowej dokona³y zmiany waluty zaczepu11 z funta brytyjskiego na dolara USA. Zmiana ta zwi¹zana
by³a z presj¹ inflacyjn¹, jak¹ nios³a ze sob¹ postêpuj¹ca deprecjacja funta12.
Nowy parytet zosta³y ustalony na poziomie: 1 USD = 2,70 XCD. Parytet ten
nie uleg³ zmianie do dnia dzisiejszego (kwiecieñ 2011 r.).
Dnia 18 czerwca 1981 r. cz³onkowie Wschodniokaraibskiej W³adzy Walutowej, z wyj¹tkiem Anguilii, podpisali Traktat z Basseterre powo³uj¹cy do ¿ycia Organizacjê Pañstw Wschodniokaraibskich (Organisation of Eastern Caribbean States – OECS)13. Za najwa¿niejsze cele organizacji przyjêto:
wspieranie wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz na poziomie
regionalnym i miêdzynarodowym; promowanie jednoœci i solidarnoœci
pañstw cz³onkowskich oraz obronê ich suwerennoœci, integralnoœci terytorialnej i niezale¿noœci; pomoc pañstwom cz³onkowskim w wype³nianiu ich
obowi¹zków w stosunku do spo³ecznoœci miêdzynarodowej; d¹¿enie do
osi¹gniêcia jak najwy¿szego poziomu harmonizacji polityki zagranicznej
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi; promowanie integracji gospodarczej
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi14.
W Traktacie z Basseterre zapisano, ¿e pañstwa cz³onkowskie bêd¹ d¹¿yæ
do koordynacji, harmonizacji i prowadzenia wspólnej polityki m.in. w zakresie waluty i bankowoœci centralnej. W zwi¹zku z tym w 1983 r. powo³ano do
¿ycia Wschodniokaraibski Bank Centralny (Eastern Caribbean Central Bank
9
10
11
12

13

14

F. van Beek i in., op. cit., s. 5.
Ibidem.
Waluta zaczepu – waluta, wobec której stabilizowany jest kurs waluty krajowej.
D. Worrell, D. Marshall, N. Smith, The Political Economy of Exchange Rate Policy in the Caribbean, „Research Network Working Paper”, No. R-401, Inter-American Development Bank,
Washington, D.C. 2000, s. 10.
Cz³onkami OECS pozostaj¹ te same kraje, które w 1981 r. podpisa³y Traktat z Basseterre.
Dodatkowo Anguilla i nienale¿¹ce do ECCU Brytyjskie Wyspy Dziewicze s¹ cz³onkami stowarzyszonymi z OECS (odpowiednio od 1995 r. i 1984 r.).
About the OECS: Mission & Objectives, http://www.oecs.org, 16.04.2011.
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– ECCB) z siedzib¹ w St. Kitts, który zast¹pi³ ECCA. Wœród celów nowo
utworzonej instytucji znalaz³y siê: regulacja poda¿y pieni¹dza i kredytu,
wspieranie i utrzymanie stabilnoœci walutowej, promocja zdrowej struktury
finansowej, aktywne wspieranie, w sposób zgodny z innymi celami Banku,
rozwoju gospodarczego terytoriów cz³onków15.
Podobnie jak wczeœniej ECCA, Wschodniokaraibski Bank Centralny ma
wy³¹czne prawo emisji dolara wschodniokaraibskiego. Kraje cz³onkowskie
przekazuj¹ swoje rezerwy walutowe do wspólnej puli, która jest zarz¹dzana
przez ECCB. Sta³oœæ kursu miejscowej waluty w stosunku do dolara USA
utrzymywana jest dziêki wspomnianemu ju¿ statutowemu wymogowi pokrycia poda¿y lokalnego pieni¹dza rezerwami walutowymi w stopniu nie mniejszym ni¿ 60%16.
Kraje cz³onkowskie maj¹ nieograniczony dostêp do wspólnych rezerw
walutowych, tak d³ugo jak posiadaj¹ walutê lokaln¹, która mog³aby staæ siê
przedmiotem wymiany17. Od 1986 r. wszystkie banknoty maj¹ oznaczenia
identyfikuj¹ce kraj, dla którego zosta³a przeprowadzona emisja. Pozwala to
na kalkulacjê rezerw przypadaj¹cych na ka¿dego cz³onka (imputed reserves).
Kalkulacja ta przeprowadzana jest wed³ug wzoru:18
NFA = RM – DC
gdzie:
NFA
RM

– aktywa zagraniczne netto przypadaj¹ce na kraj k;
– pieni¹dz rezerwowy (baza monetarna), tj. pieni¹dz gotówkowy
w obiegu kraju k oraz œrodki pieniê¿ne banków komercyjnych
z kraju k utrzymywane na rachunkach w banku centralnym;
DC
– kredyt udzielony przez ECCB rz¹dowi i bankom komercyjnym
kraju k.
Zgodnie ze swoim statutem Wschodniokaraibski Bank Centralny ma prawo
udzielaæ kredytów rz¹dom krajów cz³onkowskich w formie tymczasowych
po¿yczek, maj¹cych na celu zaspokojenie ich doraŸnych potrzeb finansowych (maksymalnie do 5% przeciêtnych rocznych dochodów rz¹du z okresu
poprzednich 3 lat). Bank mo¿e równie¿ m.in. dokonywaæ zakupu bonów
skarbowych z terminem wykupu do 91 dni (do równowartoœci 10% szacowanych dochodów rz¹du na dany rok) oraz (w ramach ró¿nych limitów w zale¿-

15

16
17
18

Eastern Caribbean Central Bank Agreement Act, 1983, http://www.eccb-centralbank.org,
16.04.2011.
F. van Beek i in., op. cit., s. 4–5.
Ibidem, s. 4.
Na podstawie: O. Williams, S. Hazel, Reserve Pooling in the ECCB Region: A comparative Analysis, XXX Annual Monetary Studies Conference, Bahamas, October 26-30, 1998, The Central
Bank of the Bahamas 1998, s. 4.
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noœci od rodzaju instrumentu): papierów rz¹dowych innych ni¿ bony skarbowe i papierów gwarantowanych przez rz¹dy krajów uczestnicz¹cych
w ECCU (z terminem zapadalnoœci do 15 lat), a tak¿e – wy³¹cznie w celu finansowania rozwoju terytoriów cz³onkowskich – obligacji korporacyjnych
(z terminem wykupu do 10 lat).
Warto dodaæ, ¿e suma wszystkich limitów dotycz¹cych transakcji kredytowych z rz¹dami poszczególnych cz³onków przekracza globalny limit kredytowy wynosz¹cy 40% ogó³u rezerw walutowych. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
dodatkowo na Banku spoczywa funkcja po¿yczkodawcy ostatniej instancji
wobec sektora bankowego, rzeczywista maksymalna alokacja kredytu na
rzecz rz¹dów pañstw ECCU ró¿ni siê od tej wynikaj¹cej z limitów dla poszczególnych kategorii kredytowych. Przy jej kalkulacji bierze siê pod uwagê
relacje dochodów poszczególnych rz¹dów do ca³kowitego dochodu wszystkich cz³onków unii19.
Realizuj¹c cel w postaci regulacji poda¿y pieni¹dza i kredytu ECCB ustala poziom stóp dyskontowej i redyskontowej. Bank mo¿e ponadto m.in.: wymagaæ od instytucji finansowych utrzymywania odpowiednich rezerw obowi¹zkowych, zawieraæ z instytucjami finansowymi transakcje zakupu,
sprzeda¿y, dyskonta i redyskonta weksli i skryptów d³u¿nych o terminie wykupu nieprzekraczaj¹cym 91 dni oraz udzielaæ instytucjom finansowym po¿yczek na okres nie d³u¿szy ni¿ 91 dni.
Wschodniokaraibski Bank Centralny zarz¹dzany jest przez dwa organy.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ ECCB jest Rada Pieniê¿na (Monetary Council). Sk³ada siê
ona z oœmiu ministrów pochodz¹cych z rz¹dów wszystkich pañstw cz³onkowskich. Rada zbiera siê zwykle 3 razy w roku. Przyjmuje raporty dotycz¹ce
warunków pieniê¿nych i kredytowych oraz wydaje dyrektywy i wytyczne
w zakresie polityki pieniê¿nej i kredytowej. Drugim organem Banku jest
Rada Dyrektorów (Board of Directors). W jej sk³ad wchodzi dziesiêciu cz³onków, z których oœmiu jest wyznaczanych przez Radê Pieniê¿n¹ zgodnie z rekomendacj¹ rz¹dów krajów cz³onkowskich. Na czele Rady Dyrektorów stoj¹:
Gubernator (Governor) i jego zastêpca, którzy s¹ wybierani przez Radê Pieniê¿n¹ na 5-letni¹ kadencjê, z mo¿liwoœci¹ reelekcji. Rada Dyrektorów, która
spotyka siê nie rzadziej ni¿ raz na 3 miesi¹ce kalendarzowe20, upowa¿niona
jest m.in. do sk³adania rekomendacji Radzie Pieniê¿nej w sprawach zewnêtrznej wartoœci dolara wschodniokaraibskiego i stóp procentowych. Do zadañ
Rady Dyrektorów nale¿¹ ponadto m.in.: sprawowanie nadzoru nad Bankiem, zatwierdzanie i kontrola sprawozdañ finansowych, komunikowanie siê

19
20

F. van Beek i in., op. cit., s. 6.
W rzeczywistoœci, wed³ug obecnie (kwiecieñ 2011 r.) obowi¹zuj¹cych zasad Rada spotyka siê
6 razy w roku.
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z Rad¹ Pieniê¿n¹ w sprawach, które mog¹ mieæ wp³yw na zdolnoœæ Banku
do osi¹gania jego celów21.

Wewnêtrzne problemy funkcjonowania unii
Jak ju¿ wspomniano, Wschodniokaraibska Unia Walutowa dzia³a na zasadach quasi-urzêdu emisji pieni¹dza. Wspólna waluta krajów ECCU ma
ustalony sztywny kurs wymiany w stosunku do dolara amerykañskiego, a poda¿ lokalnego pieni¹dza musi mieæ pokrycie w rezerwach walutowych
ECCB na poziomie nie mniejszym ni¿ 60%.
W praktyce ECCU bardziej przypomina tradycyjn¹ wersjê urzêdu emisji
pieni¹dza, w której rezerwy walutowe musz¹ w 100% pokrywaæ zobowi¹zania
banku centralnego (bazê monetarn¹). ECCB przyj¹³ bowiem bardziej restrykcyjny cel operacyjny w postaci wspó³czynnika pokrycia poda¿y pieni¹dza
aktywami rezerwowymi na poziomie 80%. Co wiêcej, w rzeczywistoœci
ECCB zwyk³ utrzymywaæ omawiany wspó³czynnik na du¿o wy¿szym poziomie. Od po³owy lat 90. XX w. kszta³towa³ siê on na poziomie oko³o 95%. Dla
przyk³adu pod koniec marca 2009 r. wyniós³ 96,8%, a 12 miesiêcy póŸniej
93,9%22.
Utrzymywanie wysokiego pokrycia poda¿y pieni¹dza rezerwami walutowymi mo¿liwe jest dziêki ograniczonym rozmiarom akcji kredytowej ECCB
na rzecz rz¹dów krajów cz³onkowskich oraz instytucji kredytowych. Przypadki udzielania przez Bank wiêkszej pomocy kredytowej rz¹dom mia³y do tej
pory charakter epizodyczny i zwi¹zane by³y z klêskami ¿ywio³owymi i innymi wyj¹tkowymi okolicznoœciami. Przyk³adowo, na pocz¹tku lat 80. XX w.
wspó³czynnik pokrycia poda¿y pieni¹dza rezerwami walutowymi spad³ poni¿ej 80%, co by³o zwi¹zane ze zwiêkszon¹ akcj¹ kredytow¹ po wybuchu wulkanu w St. Vincent i Grenadynach (1979 r.) oraz po huraganach, które dokona³y katastrofalnych zniszczeñ na Dominice i w St. Lucia (lata 1980–1981)23.
Utrzymywanie przez kraje ECCU systemu opartego na urzêdzie emisji
pieni¹dza pozwoli³o na osi¹gniêcie bardzo dobrych wyników w zakresie stabilnoœci cen. W latach 1982–2006 przeciêtna roczna stopa inflacji kszta³to-

21

22

23

Eastern Caribbean Central Bank Corporate Governance Charter, http://www.eccb-centralbank.org, 16.04.2011.
Communiqué of the 69th Meeting of the Monetary Council, 11 February 2011, http://www.
eccb-centralbank.org, 20.04.2011; M. Dehesa, P. Druck, The Eastern Caribbean Central Bank:
Challenges to an Effective Lender of Last Resorts, „Working Paper”, No. WP/08/214, IMF, Washington, D.C. 2008, s. 6; ECCB Annual Report 2009/2010, Eastern Caribbean Central Bank,
Basseterre 2010, s. 5.
F. van Beek i in., op. cit., s. 6.
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wa³a siê na poziomie zbli¿onym do 3%, co stanowi³o wynik zdecydowanie
lepszy od œredniej dla innych pañstw Karaibów. Jednoczeœnie zmiany indeksów cen konsumpcyjnych krajów ECCU wykazywa³y du¿¹ zbie¿noœæ z ruchami CPI24 w Stanach Zjednoczonych25.
W latach 80. XX w. œrednie tempo wzrostu gospodarczego krajów ECCU
wynosi³o oko³o 6% rocznie. U Ÿróde³ tak dobrego wyniku le¿a³y: korzystne
kszta³towanie siê terms of trade krajów unii, nap³yw œrodków finansowych
pozyskiwanych na preferencyjnych warunkach oraz nap³yw kapita³u w postaci bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W ostatniej dekadzie
minionego stulecia œrednioroczne tempo wzrostu gospodarczego ECCU
spad³o do oko³o 3%. Wœród przyczyn spowolnienia gospodarczego znalaz³y
siê: pogarszaj¹ce siê terms of trade cz³onków ugrupowania oraz s³abn¹cy dostêp na warunkach preferencyjnych do rynków krajów trzecich i zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania26. W latach 2000–2009 œrednioroczne tempo wzrostu PKB spad³o jeszcze bardziej i ukszta³towa³o siê na poziomie zbli¿onym
do 2%. Szczególnie negatywny wp³yw na gospodarki krajów ECCU mia³ globalny kryzys finansowy lat 2007-2009 i zwi¹zane z nim za³amanie gospodarcze na œwiecie. Doprowadzi³o ono do gwa³townego spadku wp³ywów z turystyki, ograniczenia nap³ywu BIZ i zmniejszenia strumienia transferów
finansowych emigrantów z zagranicy. W efekcie wiêkszoœæ cz³onków ECCU
odnotowa³a w latach 2008-2009 ujemne stopy wzrostu gospodarczego27.
Jedn¹ z charakterystycznych cech gospodarek cz³onków ECCU s¹ bardzo
du¿e deficyty na rachunkach obrotów bie¿¹cych bilansów p³atniczych. Wynosi³y one œredniorocznie: 17,5% PKB w latach 1996-2005 oraz 34,4% PKB
w latach 2006-2008. W roku 2009 w zwi¹zku ze spowolnieniem gospodarczym ³¹czny deficyt na rachunku bie¿¹cym krajów ECCU uleg³ obni¿eniu
i ukszta³towa³ siê na poziomie 26,7% ca³kowitego PKB unii28. Ograniczanie
b¹dŸ finansowanie deficytów rachunków bie¿¹cych wymaga zwiêkszonych
wp³ywów z turystyki i wzrostu nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Ostra konkurencja w zakresie przyci¹gania BIZ sk³oni³a kraje ECCU
do zaoferowania zachêt podatkowych w szczególnoœci w formie rozszerzonych (nawet na okres do 30 lat z mo¿liwoœci¹ odnowy) wakacji podatko24
25

26

27

28

CPI – consumer price index (indeks cen konsumpcyjnych).
Eastern Caribbean Currency Union: Selected Issues, IMF Country Report No. 08/96, IMF, Washington, D.C. 2008, s. 21-30.
V.H. Juan-Ramén, R. Randall, O. Williams, A Statistical Analysis of Banking Performance in
the Eastern Caribbean Currency Union in the 1990s, „Working Paper”, No. WP/01/105, IMF,
Washington, D.C. 2001, s. 4.
Eastern Caribbean Currency Union: Selected Issues, IMF Country Report No. 11/32, IMF, Washington, D.C. 2011, s. 3.
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IMF, Washington, D.C., October 2010, s. 80.
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wych. W latach 2000–2003 œredni roczny koszt tego typu koncesji, mierzony
ubytkiem dochodów bud¿etowych, wynosi³ wed³ug szacunków 10–16% PKB.
W sytuacji, gdy ujemnie na bud¿ety krajów ECCU wp³ywa³y równie¿ spadaj¹ce dochody z ce³, rz¹dy pañstw nale¿¹cych do unii stanê³y przed dylematem dotycz¹cym wyboru pomiêdzy dwoma celami: równowag¹ fiskaln¹
a równowag¹ zewnêtrzn¹29.
Pog³êbiaj¹ca siê nierównowaga fiskalna sta³a siê jednym z najwiêkszych
problemów cz³onków ECCU i czynnikiem coraz bardziej negatywnie oddzia³uj¹cym na rozwój ich gospodarek. Od roku 1990 ca³kowity d³ug publiczny szeœciu niepodleg³ych krajów ECCU utrzymywa³ siê powy¿ej 60% ich
³¹cznego PKB, a po wybuchu globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009
przekroczy³ poziom 100% PKB. Wed³ug stanu na koniec 2009 r. wœród szeœciu wymienionych krajów relacja d³ugu publicznego do PKB najwy¿sza by³a
w St. Kitts i Nevis, gdzie wynios³a 185%. Na kolejnych miejscach znalaz³y
siê: Grenada (122%), Antigua i Barbuda (115%), Dominika (85%30), St. Vincent i Grenadyny (75%), St. Lucia (75%). ród³em pochodzenia 48% d³ugu
publicznego wymienionych krajów byli wierzyciele zagraniczni31.
W 1998 r. Rada Pieniê¿na ECCB przyjê³a zestaw kryteriów ukierunkowanych na harmonizacjê polityki fiskalnej cz³onków ECCU. Wœród kryteriów,
które mia³y zostaæ osi¹gniête do 2007 r. znalaz³y siê: nadwy¿ka dochodów
bie¿¹cych nad wydatkami bie¿¹cymi bud¿etu centralnego na poziomie 4–6%
PKB, deficyt bud¿etu centralnego poni¿ej 3% PKB, d³ug sektora rz¹dowego
poni¿ej 60% PKB, p³atnoœci z tytu³u obs³ugi zad³u¿enia na poziomie ni¿szym
od 15% bie¿¹cych dochodów bud¿etu centralnego. W obliczu fiaska w zakresie realizacji wymienionych celów w lipcu 2006 r. Rada Pieniê¿na ECCB zaakceptowa³a nowy zestaw kryteriów z dat¹ realizacji do 2020 r. Nowe kryteria obejmuj¹: poziom d³ugu publicznego i gwarantowanego przez sektor
publiczny poni¿ej 60% PKB oraz poziom salda pierwotnego sektora publicznego zgodny z osi¹gniêciem i utrzymaniem powy¿ej wspomnianego wyniku
dotycz¹cego d³ugu publicznego32.
Doœwiadczenia globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego lat
2008–2009 sta³y siê jedn¹ z przyczyn intensyfikacji wysi³ków cz³onków
29

30
31

32

Trade and Development Report, 2007, United Nations, New York and Geneva 2007, s. 131; Eastern Caribbean Currency Union: 2006 Regional Discussions–Staff Report; and Public Information Notice on the Executive Board Discussion on the Eastern Caribbean, IMF Country Report,
No. 07/96, IMF, Washington, D.C., March 2007, s. 19.
Wed³ug stanu na koniec 2008 r.
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s. 26-27.
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ECCU/OECS na rzecz pog³êbienia integracji regionalnej. Dnia 18 czerwca
2010 r. kraje OECS dokona³y zmian w Traktacie z Bassetere, wprowadzaj¹c
do niego zapisy dotycz¹ce utworzenia unii gospodarczej33. Zrewidowana
wersja Traktatu z Bassetere, która wesz³a w ¿ycie w styczniu 2011 r., zak³ada
stworzenie jednolitej przestrzeni finansowej i gospodarczej, w ramach której
bêd¹ zapewnione m.in.: swoboda przep³ywu towarów, us³ug, kapita³u i pracy, harmonizacja polityki pieniê¿nej i fiskalnej, wspólna polityka w zakresie
handlu, zdrowia, edukacji, œrodowiska naturalnego, a tak¿e rozwoju tak krytycznych obszarów, jak rolnictwo, turystyka, czy energia34.
Na koñcu nale¿y dodaæ, ¿e wszyscy pe³ni cz³onkowie OECS s¹ od 1974 r.
cz³onkami Wspólnoty Karaibskiej (Caribbean Community – CARICOM). To
utworzone w 1973 r. ugrupowanie, skupiaj¹ce obok krajów OECS równie¿
Bahamy, Barbados, Belize, Gujanê, Haiti, Jamajkê, Surinam oraz Trynidad
i Tobago, od samego pocz¹tku postawi³o sobie za cele: integracjê gospodarcz¹ poprzez ustanowienie wspólnego rynku, koordynacjê polityk zagranicznych krajów cz³onkowskich oraz tzw. wspó³pracê funkcjonaln¹, obejmuj¹c¹
m.in. obszary rozwoju spo³ecznego, kulturalnego i technologicznego35.
W 2006 r. wesz³y w ¿ycie postanowienia dotycz¹ce budowy Jednolitego Rynku
i Gospodarki CARICOM. Postanowienia te objê³y wszystkie kraje CARICOM
z wyj¹tkiem Bahamów, Haiti i Montserratu36.
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Summary
The Eastern Caribbean Currency Union: mechanisms and challenges
The Eastern Caribbean Currency Union (ECCU) consists of six independent
states (Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St.
Vincent and Grenadines) and two British overseas territories (Montserrat and Anguilla). These are extremely small and open economies which are highly vulnerable to
external shocks. The predecessors of the ECCU were: the British Caribbean Currency
Board (BCCB) which was established in 1950 and the Eastern Caribbean Currency
Authority which replaced BCCB in 1965. The pillar of ECCU is the Eastern Caribbean Central Bank which was established in 1983. It issues the common currency
(the Eastern Caribbean dollar, EC$) and conducts monetary policy. The ECCU operates as a quasi currency board with the exchange rate of EC$ pegged to the US dollar
(EC$2.70=US$1) and the minimum foreign exchange cover equivalent to 60% of the
monetary base. The ECCU has been quite effective in ensuring price stability. Nowadays, one of the most important challenges for the members of this Caribbean monetary union are very high levels of public debt.

