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Wprowadzenie

Idea integracji na kontynencie europejskim zwi&zana jest nieod!&cznie z jego
histori&. Niemniej dopiero powo!anie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)
po drugiej wojnie "wiatowej ugruntowa!o prze"wiadczenie, 'e proces ten powinien
si$ odbywa# drog& pokojow& przy zachowaniu zasady solidarno"ci spo!ecznej i
ekonomicznej pomi$dzy pa%stwami europejskimi. Przekonanie to, zbudowane na
podstawie negatywnych konsekwencji konfliktów zbrojnych, by!o istotnym impulsem
dla zacie"niania wspó!pracy w Europie. Obok motywów ekonomicznych towarzysz&cych
idei !&czenia i pog!$biania integracji gospodarczej pa%stw Europy istotny by! wi$c
równie' czynnik polityczny. Pomimo trudno"ci w oddzieleniu bezpo"rednich efektów
tych wzajemnie przeplataj&cych i wzmacniaj&cych si$ procesów ocena znaczenia
integracji w formie jak& przyj$!a na pocz&tku w ramach EWG, a nast$pnie Unii
Europejskiej, wypada korzystnie. Oba te czynniki sprawi!y, 'e integracja europejska
stanowi jeden z najwa'niejszych pokojowych projektów XX wieku Europy i "wiata.
Jednocze"nie wspólna waluta euro stanowi dope!nienie ekonomicznych i spo!ecznych
konsekwencji Wspólnego Rynku.

Od 1 maja 2004 roku Polska jest pa%stwem cz!onkowskim Unii Europejskiej.
Jest tak'e uczestnikiem trzeciego (tj. definitywnego) etapu tworzenia europejskiej
Unii Gospodarczej i Walutowej, zachowuj&c status uczestnika z tzw. „derogacj&”1.
Derogacja dotyczy w szczególno"ci obowi&zku wprowadzenia na terytorium pa%stwa
cz!onkowskiego wspólnego europejskiego pieni&dza, euro.

Polska, po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego, jest zobligowana do tworzenia warunków
niezb$dnych do przyj$cia euro. Przyst$puj&c do Unii Europejskiej Polska wkroczy!a
ju' zatem de facto na drog$ wiod&c& do zast&pienia z!otego wspóln& europejsk&
walut&. Oznacza to zobowi&zanie przyj$cia euro, cho# moment, w którym mia!oby
to nast&pi# nie zosta! okre"lony. Dzi$ki temu, 'e sprawa daty wprowadzenia euro
pozosta!a w Traktacie Akcesyjnym kwesti& otwart&, polska w!adza gospodarcza
dysponuje zdolno"ci& kszta!towania scenariusza oraz tempa post$pu w tym kierunku,
ze wszystkimi zwi&zanymi z tym szansami i zagro'eniami.

Akceptacja idei wprowadzenia w Polsce europejskiej waluty by!a z jednej strony
warunkiem akcesji do Unii Europejskiej, z drugiej natomiast wynika!a ona z

1W tym przypadku „derogacja” oznacza tymczasowe zawieszenie niektórych praw i obowiązków
związanych z formalnym uczestnictwem w tego rodzaju ugrupowaniu.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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wyj"ciowego przekonania o s!uszno"ci decyzji podj$tej wcze"niej przez wi$kszo"#
„starych” pa%stw cz!onkowskich UE utworzenia nie tylko unii gospodarczej, ale tak'e
walutowej. Stanowi!o to równie' uznanie projektu integracji europejskiej i walutowej
za optymalny sposób stawienia czo!a gospodarczym wyzwaniom wspó!czesno"ci.
Przekonaniu temu towarzyszy!o oczekiwanie, 'e przysz!e uczestnictwo Polski w tym
przedsi$wzi$ciu b$dzie równie' najlepszym zabezpieczeniem d!ugookresowych interesów
naszej gospodarki.

Cel i struktura Raportu

Celem niniejszego Raportu jest przeprowadzenie pog!$bionej analizy dotycz&cej
korzy"ci i kosztów zwi&zanych z przyj$ciem przez Polsk$ wspólnej europejskiej
waluty. D!ugofalowy horyzont podejmowanej decyzji o udziale w unii walutowej
sugeruje, by na p!yn&ce z tego tytu!u strumienie korzy"ci i kosztów spojrze# z
uwzgl$dnieniem mo'liwych ró'nic w horyzontach czasowych. Zarówno teoria ekonomii,
jak i do"wiadczenia pa%stw cz!onkowskich wskazuj&, 'e zasadne jest dokonywanie
bilansu korzy"ci i kosztów na bazie krótkiego, "redniego i d!ugiego okresu.

Charakter podj$tego w Raporcie zadania uzasadnia przypomnienie w rozdziale
1 istoty i zasad funkcjonowania unii walutowej oraz miejsca wspólnej waluty w
procesie europejskiej integracji gospodarczej. W problematyk$ integracji walutowej
wprowadza ogólna ocena pierwszych lat funkcjonowania strefy euro na tle krajów
wysokorozwini$tych.

Nast$pnie, z wykorzystaniem rezultatów szeroko zakrojonego programu bada%
empirycznych, podj$ta zosta!a próba odpowiedzi na pytanie dotycz&ce, po pierwsze,
stopnia zdolno"ci polskiej gospodarki do czerpania korzy"ci i, po drugie, ekspozycji na
koszty wynikaj&ce z zamiany pieni&dza krajowego na euro. Do tej analizy przygotowuje
rozdzia! 2, którego celem jest przedstawienie stopnia wype!nienia przez Polsk$
kryteriów konwergencji nominalnej i realnej. Do"wiadczenie krajów cz!onkowskich strefy
euro uczy, 'e jako"# i trwa!o"# spe!nienia tych warunków mog!a w du'ym stopniu
determinowa# skal$ zarówno korzy"ci, jak i kosztów uczestnictwa w unii walutowej.

W rozdziale 3 podj$ta zosta!a próba oszacowania korzy"ci i szans, jakie polska
gospodarka mo'e odnie"# z przyst&pienia do strefy euro. Jak podkre"la si$ do"# szeroko
w literaturze, korzy"ci mo'na podzieli# na te, które ujawni& si$ bezpo"rednio po
przyj$ciu wspólnej waluty oraz na te, które mog& si$ ujawni# stopniowo.

Rozdzia! 4 przedstawia mo'liwe koszty i zagro'enia zwi&zane z uczestnictwem w unii
walutowej. W pierwszej kolejno"ci ocenie poddany zosta! d!ugookresowy koszt zwi&zany
z utrat& mo'liwo"ci prowadzenia niezale'nej polityki monetarnej, tj. rezygnacja z
narz$dzi stopy procentowej i kursu walutowego oraz p!yn&ce st&d konsekwencje.
Nast$pnie przedstawione zosta!y koszty, jakie mog& si$ zmaterializowa# w krótkim
okresie na drodze do strefy euro.
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Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji

Rozdzia! 5 Raportu po"wi$cony zosta! efektywno"ci mechanizmów akomodacji szoków.
Ich znaczenie ro"nie bowiem w obliczu utraty autonomicznej polityki pieni$'nej i
kursowej. Do"wiadczenia krajów strefy euro wskazuj&, 'e w okresie jej funkcjonowania
skuteczno"# powy'szych mechanizmów w absorpcji szoków mog!a determinowa# !&czn&
skal$ kosztów i korzy"ci zwi&zanych z procesem integracji walutowej.

Zako%czenie Raportu zawiera krótkie podsumowanie prowadzonych analiz dotycz&cych
kosztów i korzy"ci przyst&pienia Polski do strefy euro.

Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego
konsultacji

Prace nad Raportem prowadzone by!y na zasadach otwarto"ci i przejrzysto"ci
komunikacji oraz konsultacji. Raport jest podsumowaniem prac badawczych
prowadzonych zarówno przez pracowników Narodowego Banku Polskiego, jak i
ekspertów zewn$trznych2.

Zasada otwarto"ci by!a realizowana przez BISE na ka'dym etapie prac, przez
konsultowanie koncepcji dokumentu i wyników przeprowadzonych analiz ze
"rodowiskiem zewn$trznym, jak te' realizacj$ projektów badawczych przez osoby spoza
banku.

W ramach prac nad Raportem Narodowy Bank Polski zaprosi! do wspó!pracy partnerów
spo!ecznych - organizacje pracodawców i pracobiorców, o"rodki akademickie, instytuty
naukowe, instytucje administracji publicznej oraz ekspertów z kraju i zagranicy. W
prace badawcze zaanga'owane by!y m.in. Centrum Analiz Spo!eczno-Ekonomicznych,
Instytut Bada% Strukturalnych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Realizacji projektów badawczych na potrzeby Raportu towarzyszy! rozleg!y proces
konsultacji, którego g!ównym elementem by! cykl seminariów odbywaj&cych si$ w
NBP. Seminaria mia!y charakter otwarty i dzieli!y si$ na seminaria koncepcyjne,
z wynikami wst$pnymi i ko%cowe. Cykl seminariów rozpocz&! si$ w grudniu 2007
r. i zako%czy! w pa)dzierniku 2008 r. *&cznie odby!o si$ 69 seminariów, podczas
których prezentowano i poddawano pod dyskusj$ za!o'enia metodologiczne oraz
wyniki projektów realizowanych zarówno przez pracowników NBP, jak i ekspertów
zewn$trznych. Uczestnicy seminariów mieli mo'liwo"# zg!aszania opinii i uwag na temat
prezentowanych materia!ów, które by!y analizowane przez autorów projektów.

Od wrze"nia 2007 r. BISE organizowa!o spotkania z przedstawicielami "rodowisk
ekonomistów, przedsi$biorców i finansistów w celu przedyskutowania zagadnie%
zwi&zanych z prowadzonymi pracami badawczymi. Zorganizowano seminaria z
pracownikami naukowymi Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
(INE PAN), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a 11 pa)dziernika 2007 r. odby!a

2 Zestawienie wszystkich projektów badawczych realizowanych na potrzeby Raportu zawiera
Załącznik 1.
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si$ konferencja pn. „Ekonomiczne, spo!eczne i polityczne przes!anki wprowadzenia euro
w Polsce”, inauguruj&ca prace nad Raportem.

W ramach wspó!pracy z ekspertami zewn$trznymi NBP odwiedzili: Natalia Tamirisa
z Departamentu Bada% Mi$dzynarodowego Funduszu Walutowego, prof. Ronald
MacDonald z Uniwersytetu w Glasgow, prof. Jesus Crespo Cuaresma z Uniwersytetu
w Innsbrucku, dr Christopher Rosenberg oraz Elena Kohutikowa, by!a wiceprezes
Narodowego Banku S!owacji. Ekonomi"ci przedstawiali swój dorobek i badania z
dziedziny integracji walutowej, a wyniki dyskusji i konsultacji zosta!y wykorzystane
w pracach nad Raportem.

Od stycznia 2008 r. BISE rozpocz$!o spotkania konsultacyjne, podczas których
prezentowano konspekt Raportu. 13 grudnia 2007 r. konspekt zosta! przyj$ty przez
Zarz&d NBP. Przedstawiciele BISE odbyli konsultacje m.in. z ekonomistami biznesu, z
naukowcami z INE PAN, Rad& Polityki Pieni$'nej oraz Rad& Naukow& NBP.

Z inicjatywy BISE 15 pa)dziernika 2008 r. zorganizowana zosta!a konferencja
mi$dzynarodowa NBP pt. „Common Currency and its Future: Lessons for the New
Member States”. Konferencja wprowadzi!a w ostatni&, czwart& faz$ prac nad Raportem,
która obejmowa!a prace analityczno-syntetyzuj&ce i redakcyjne.

Realizuj&c zasad$ otwarto"ci i "cis!ej wspó!pracy z otoczeniem, BISE nawi&za!o
wspó!prac$ z partnerami spo!ecznymi, w tym z organizacjami pracodawców (Business
Centre Club, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja
Pracodawców Polskich, Zwi&zek Rzemios!a Polskiego) i pracobiorców (NSZZ
Solidarno"#, Ogólnopolskie Porozumienie Zwi&zków Zawodowych, Forum Zwi&zków
Zawodowych) oraz ze Zwi&zkiem Banków Polskich. Przedstawiciele tych organizacji
aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu Raportu. Wspó!praca z partnerami
spo!ecznymi odbywa!a si$ na trzech poziomach:

• oficjalnym - w okresie od grudnia 2007 do grudnia 2008 r. odby!o si$ pi$# spotka%
szefów organizacji z Prezesem NBP oraz kierownictwem Biura; na spotkaniach
okre"lono ramy wspó!pracy i rol$ partnerów spo!ecznych w tworzeniu Raportu;

• roboczym - partnerzy spo!eczni na bie'&co otrzymywali opracowania i dokumenty
przygotowane przez BISE, w tym konspekt Raportu, do którego mogli zg!osi#
uwagi;

• eksperckim - wyznaczeni przez partnerów spo!ecznych eksperci uczestniczyli w
seminariach badawczych, "ledz&c post$p prac i wyniki projektów realizowanych
na rzecz Raportu.

Zaanga'owanie w prace nad Raportem tak wielu osób i instytucji pozwoli!o
na wieloaspektow& analiz$ skutków wej"cia Rzeczypospolitej Polskiej do strefy
euro. Narodowy Bank Polski pragnie podzi$kowa# Autorom projektów badawczych,
Recenzentom, Partnerom spo!ecznym oraz wszystkim osobom zaanga'owanym w prace
badawcze za ich pomoc w procesie przygotowania Raportu.
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Rozdzia" 1

Wspólna europejska waluta.
Geneza i funkcjonowanie

Cele rozdzia"u

Pierwszy rozdzia! wprowadza w problematyk$ integracji walutowej w Europie
na podstawie dotychczasowych do"wiadcze% strefy euro. Przed przyst&pieniem do
omówienia korzy"ci i kosztów wynikaj&cych z przyj$cia euro w Polsce warto bowiem
pozna# ramy funkcjonowania strefy euro w jej pierwszych dziesi$ciu latach. Struktura
rozdzia!u zosta!a podporz&dkowana realizacji czterech nast$puj&cych postulatów.

Po pierwsze, w cz$"ci otwieraj&cej rodzia! przedstawiono ide$ wspólnego pieni&dza
w Europie, której ukoronowaniem jest wspólna waluta euro. Patrz&c na europejskie
do"wiadczenia w d!u'szej perspektywie warto pami$ta#, 'e wprowadzenie euro nie
jest procesem autonomicznym, ale bardzo "ci"le wi&'e si$ z integracj& gospodarcz& i
polityczn&.

Po drugie, oceniono wewn$trzn& i zewn$trzn& stabilno"# makroekonomiczn& strefy
euro na tle krajów wysoko rozwini$tych. Wynika to z fundamentalnego znaczenia
tego czynnika dla wzrostu gospodarczego, oraz jego roli nakre"lonej przez kryteria
z Maastricht. Przybli'ono równie' kszta!towanie wspólnej polityki pieni$'nej przez
EBC oraz przebieg procesów inflacyjnych w strefie euro. Zagadnienie jest wa'ne, gdy'
pierwsze lata funkcjonowania by!y dla EBC okresem budowania wiarygodno"ci.

Po trzecie, skutkiem powstania strefy euro by!o wykreowanie drugiej pod wzgl$dem
znaczenia waluty mi$dzynarodowej. Z do"wiadcze% strefy euro wynika, 'e by! to jeden
z rezultatów integracji walutowej, który stymulowa! przep!ywy kapita!u i towarów
zarówno wewn&trz, jak i na zewn&rz strefy euro.

Po czwarte, w ko%cowej cz$"ci rozdzia!u omówiono funkcjonowanie krajów
cz!onkowskich strefy euro na tle USA, Japonii oraz trzech krajów z tzw. starej Unii
(UE-15), które nie zdecydowa!y si$ przyj&# euro (Dania, Szwecja i Wielka Brytania).
W analizie porównawczej oceniono najistotniejsze kategorie ekonomiczne zwi&zane z
kszta!towaniem si$ PKB, zatrudnienia i wydajno"ci.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 1. Wspólna europejska waluta

1.1. Europejska integracja gospodarcza
Strefa euro stanowi

zwie!czenie
dotychczasowego

procesu integracji
gospodarczej i

politycznej w Europie

Utworzenie strefy euro poprzedzone by!o prawie 50-letnim okresem pog!$biaj&cej si$
wspó!pracy gospodarczej i politycznej. W jej trakcie kraje UE przesz!y wiele etapów
integracji: od strefy wolnego handlu, przez uni$ celn& i wspólny rynek do unii walutowej.
Obok motywów ekonomicznych, które towarzyszy!y kolejnym etapom integracji warto
podkre"li# aspekty polityczne tego przedsi$wzi$cia. Ich g!ówn& motywacj& by!o
zapewnenie pokoju na kontynencie europejskim wykorzystuj&c do tego mechanizmy
integracji gospodarczej. Do"wiadczenia krajów UE wskazuj&, i' zacie"niaj&ce si$ na
przestrzeni lat wi$zy ekonomiczne, spo!eczne i polityczne umo'liwi!y wykszta!cenie
postawy wspó!odpowiedzialno"ci poszczególnych krajów za przysz!o"# Europy i jej
mieszka%ców.

Wa'nym impulsem do uruchomienia procesów integracji walutowej w Europie by!
upadek sytemu z Bretton Woods, który gwarantowa! szeroko rozumian& stabilizacj$
kursow& do pocz&tku lat 70. Wzrost znaczenia walut europejskich (szczególnie marki
niemieckiej) od ko%ca lat 60. sk!oni! kraje UE do zacie"nienia wspó!pracy na rzecz
stabilizacji wzajemnych kursów walut. W 1970 r. og!oszono plan Wernera, a w 1972
r. powsta! „europejski w&' walutowy”. Mimo 'e ambitne za!o'enia wprowadzenia
wspólnego pieni&dza ju' w 1980 r. okaza!y si$ niemo'liwe do realizacji (g!ównie ze
wzgl$du na kryzysy naftowe i b$d&cy ich skutkiem okres stagflacji), kontynuowano
prace nad dalsz& integracj& walutow&. Drog$ do strefy euro utorowa!o utworzenie
Europejskiego Systemu Walutowego pod koniec lat 70. (Kowalewski, 2001).

Ostatecznie euro w postaci bezgotówkowej zast&pi!o waluty 11 krajów 1 stycznia 1999
r., a w formie banknotów i monet, ju' w 12 krajach, w 2002 r. Wprowadzenie wspólnego
pieni&dza poprzedzi! z!o'ony proces osi&gania konwergencji nominalnej, wyznaczonej
w Maastricht w grudniu 1991 r. przez Traktat ustanawiaj&cy Wspólnot$ Europejsk&
(TWE).

Od 2009 r. stref$ euro tworzy 16 pa%stw UE. Oprócz 11 pa%stw za!o'ycielskich do strefy
euro do!&czy!y Grecja (2001), S!owenia (2007) oraz Cypr i Malta (2008), a od pocz&tku
2009 r. S!owacja.

Spo"ród krajów UE 27 nienale'&cych 1 stycznia 2009 r. do strefy euro jedynie dwa kraje
(Wielka Brytania oraz Dania) maj& tzw. klauzul$ opt-out, która daje im prawo wyboru
ich przysz!o"ci walutowej. Pozosta!e kraje, w tym Polska, które nie wchodz& w sk!ad
strefy euro, ani nie posiadaj& klauzuli opt-out, okre"la si$ mianem pa%stw z derogacj&.

1.2. Stabilno!# makroekonomiczna strefy euro

Stabilno"# makroekonomiczna jest wa'nym czynnikiem wzrostu gospodarczego, na
którego jako"# wp!ywa m.in. kszta!t polityki pieni$'nej i fiskalnej. Przekonuj&
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o tym do"wiadczenia wysokiej inflacji i bezrobocia w latach 70. i 80., jak
równie' cykliczne kryzysy gospodarcze i finansowe. Potwierdzaj& one negatywne
konsekwencje niestabilno"ci sfery nominalnej gospodarki. Wskazuje na to równie'
dorobek ekonomii (Satyanath i Subramanian, 2004)1.Wymóg trwa!ego zapewnienia
stabilno"ci makroekonomicznej znalaz! równie' odzwierciedlenie w kryteriach z
Maastricht, b$d&cych postaw& kwalifikowania krajów do strefy euro. G!ównym celem
ich sformu!owania by!o nadanie polityce pieni$'nej i fiskalnej przejrzystych ram
instytucjonalnych. Stabilno"#

makroekonomiczna
stanowi jeden z
fundamentalnych
czynników wzrostu
gospodarczego.

W celu zwi$kszenia skuteczno"ci i wiarygodno"ci polityki makroekonomicznej stosuje si$
mechanizm tzw. kotwicy nominalnej. W polityce pieni$'nej najcz$"ciej ma ona posta#
ograniczenia ilo"ciowego, tj. limitu nak!adanego na ilo"# pieni&dza wprowadzonego
do obiegu, okre"lenia warto"ci pieni&dza papierowego w jednostkach innego dobra,
np. z!ota w systemie waluty z!otej lub waluty zagranicznej (Mishkin i Jonas,
2003). Powszechn& praktyk& banków centralnych na prze!omie XX i XXI w. by!o
stosowanie opartej na niezale'no"ci banków centralnych strategii bezpo"redniego celu
inflacyjnego, która stanowi!a kotwic$ oczekiwa% inflacyjnych. W polityce fiskalnej
kotwica przyjmuje zazwyczaj posta# regu! okre"laj&cych dopuszczaln& warto"# deficytu,
d!ugu czy wydatków bud'etowych jako procent PKB. Brak wiarygodnych regu! polityki
gospodarczej mo'e sk!ania# decydentów do zbyt cz$stego i nieodpowiedzialnego si$gania
po instrumenty ekspansji fiskalnej, co prowadzi do utraty kontroli nad deficytem i
d!ugiem publicznym.

W strefie euro postulat stabilno"ci makroekonomicznej oraz konieczno"# odwo!ania do Kryteria z Maastricht
pe$ni$y funkcj% kotwicy
nominalnej
dyscyplinuj&cej
polityk% gospodarcz&.

wiarygodnej kotwicy nominalnej s& szczególnie wa'ne, gdy' scentralizowanej polityce
pieni$'nej (kreowanej przez wspólny bank centralny) towarzyszy zdecentralizowana
polityka fiskalna (kszta!towana przez rz&dy krajów cz!onkowskich). Wobec braku
mo'liwo"ci ich pe!nej koordynacji ryzyko niespójno"ci mi$dzy celami tych rodzajów
polityki jest szczególnie du'e, gdy nie istniej& regu!y gwarantuj&ce wiarygodno"#
i przejrzysto"#. Dlatego zamys!em twórców kryteriów konwergencji nominalnej z
Maastricht by!a budowa niezale'nego banku centralnego oraz wyeliminowanie ryzyka
nadmiernego zad!u'enia si$ krajów cz!onkowskich. Nadmiernie ekspansywna polityka
fiskalna mo'e bowiem sprawi#, 'e finanse publiczne nie s& w stanie realizowa# swojej
stymuluj&cej i stabilizuj&cej funkcji. Ponadto mo'e to prowadzi# do zwi$kszenia
premii za wzrastaj&ce ryzyko kredytowe zawarte w stopach d!ugoterminowych.
Negatywne konsekwencje wzrostu kosztu pieni&dza mog& wówczas dotkn&# równie'
kraje prowadz&ce zdyscyplinowan& polityk$ fiskaln& (Wyplosz, 2002). Jednocze"nie
finansowanie wydatków pa%stwa zaci&ganiem d!ugu publicznego mo'e nie tylko
negatywnie wp!ywa# na poziom stóp procentowych, ale i na kurs wspólnej waluty w

1Brak stabilności pieniądza zmusza podmioty do ciągłego dostosowywania cen i kontraktów oraz
zwiększa marżę inflacyjną uwzględnianą w cenach i stopach procentowych. Ponadto wysoka inflacja
sprawia, że ceny tracą swą funkcję informowania o preferencjach konsumentów i rzadkości zasobów
(Oręziak, 2004). Nie pozwala to na długofalowe planowanie projektów inwestycyjnych (szczególnie w
innowacyjnych dziedzinach gospodarki, w których poziom ryzyka jest zazwyczaj wyższy).

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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kierunku jego aprecjacji. Nadmierna poda' skarbowych papierów d!u'nych zwi$ksza
bowiem nap!yw kapita!u zagranicznego.

W okresie poprzedzaj&cym wprowadzenie euro warunki konwergencji z Maastricht
stanowi!y siln& kotwic$ nominaln&, u!atwiaj&c& krajom ze zmienn& i relatywnie
wysok& inflacj& przej"cie do obszaru o stabilniejszych cenach i finansach publicznych.
W latach 1999-2008 inflacja w krajach strefy euro osi&gn$!a historycznie niskiLata z euro by$y

okresem historycznie
niskiej inflacji. poziom. Roczna dynamika cen w strefie euro wynosi!a oko!o 2% (wykres 1.1), czyli

poziomu traktowanego przez EBC jako stabilno"# cenowa. Ponadto na tle poprzednich
dziesi$cioleci zmienno"# inflacji by!a nieznaczna. Indeks cen konsumenta w latach 70.
i 80. wzrasta! rocznie nawet o 10%, a w niektórych du'ych gospodarkach pó)niejszej
strefy euro (jak np. Hiszpania i W!ochy) przekracza! nawet 20%.

Wykres 1.1. Stopa inflacji w strefie euro
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Źródło: AMECO.

Dezinflacja w krajach obecnej strefy euro dokona!a si$ w znacznej mierze w latach 80.
i 90. Wynika!a ona g!ównie ze spadku dynamiki cen w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i
we W!oszech. W mniejszym stopniu tendencja ta ujawni!a si$ we Francji, podczas gdy
w Niemczech nast&pi! spadek nie tyle poziomu, ile zmienno"ci rocznych stóp inflacji.
Okres funkcjonowania strefy euro mo'na zatem nazwa# okresem stabilno"ci cen w jej
krajach cz!onkowskich.

Znaczny spadek inflacji w ostatnim dwudziestoleciu mia! jednak miejsce nie tylkoDezinflacja z lat 80. i
90. by$a zjawiskiem

globalnym. w strefie euro. Porównanie z innymi wa'nymi obszarami walutowymi (wykres 1.2)
pokazuje, 'e niska inflacja by!a w tym okresie zjawiskiem globalnym. Dynamika
cen zosta!a podobnie zredukowana w Stanach Zjednoczonych, Japonii czy krajach
UE-15, które nie wprowadzi!y euro. Komisja Europejska (2008a) zwraca uwag$, 'e
umiarkowany wzrost cen na rynkach globalnych sprzyja! utrzymaniu niskiej inflacji w
strefie euro dzi$ki stabilnym cenom importu2.

2W dyskusji nad przyczynami tej światowej dezinflacji, zwanej wielkim uspokojeniem, można
wyróżnić dwa podstawowe nurty (za Rybiński 2007a). Pierwszy z nich przypisuje ten stan rzeczy
splotowi okoliczności sprzyjających gospodarce światowej, takich jak brak poważnych wstrząsów (good
luck). Drugi uzasadnia go poprawą prowadzenia polityki pieniężnej i wynikającą z niej stabilizacją
cen (good policy). Obie przyczyny, niezależnie od znaczenia każdej z nich, miały globalny charakter.
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Wykres 1.2. „Wielkie uspokojenie” – globalny spadek inflacji od lat 80.
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Czynnikiem wspieraj&cym stabilno"# makroekonomiczn& krajów strefy euro by!a W czasie przygotowa!
do wej"cia do strefy
euro kryteria fiskalne
zwi%kszy$y dyscyplin%
finansów publicznych i
przyczyni$y si% do
reform strukturalnych.

równie' poprawa jako"ci polityki fiskalnej. Kszta!towanie si$ wska)nika d!ugu
publicznego wskazuje, 'e kryteria z Maastricht dyscyplinowa!y kraje w zakresie reform
finansów publicznych (Leiner-Killinger i in., 2007) i pozwoli!y zahamowa# gwa!towny
wzrost zad!u'enia publicznego w poprzednich dekadach. W latach 80. i na pocz&tku
lat 90. deficyt bud'etowy w strefie euro wynosi! "rednio 4-5% PKB3. Doprowadzi!o
to do szybkiej akumulacji d!ugu publicznego w relacji do PKB. Dla ca!ej strefy euro
zwi$kszy! si$ on z 35% PKB w 1980 r. do oko!o 75% PKB w po!owie lat 90. (por.
wykres 1.3).

Dopiero okre"lenie i zastosowanie regu! wynikaj&cych z kryteriów konwergencji Ogólna ocena
równowagi
wewn%trznej strefy
euro wskazuje na
porównywaln&
stabilno"# z krajami
wysoko rozwini%tymi.

nominalnej pozwoli!y odwróci# t$ negatywn& tendencj$. Skala redukcji zad!u'enia w
strefie euro by!a ni'sza ni' w krajach UE-3, jednak deficyt w strefie euro w latach
1999-2007 na ogó! nie przekracza! 1,8% PKB, podczas gdy w USA by!o to ponad 2,2%,
a w Japonii prawie 6% PKB. Oznacza to, 'e mimo problemów niektórych gospodarek
z realizacj& wymogów Paktu Stabilno"ci i Wzrostu, który zaleca deficyt nie wi$kszy ni'
3% PKB, strefa euro jako ca!o"# spe!nia!a ten warunek w czasie od jej utworzenia (poza
2003 r., kiedy deficyt wynosi! 3,1% PKB). W 2007 r. deficyt bud'etowy w strefie euro
wyniós! 0,6% PKB, a d!ug publiczny 66,4% PKB, czyli mniej ni' w 1999 r. odpowiednio
o 0,8 pkt proc. i 6 pkt proc.

Ocena stopnia zewn$trznej równowagi makroekonomicznej w ca!ej strefie euro w Strefa euro cechuje si%
równie' wzgl%dn&
stabilno"ci&
zewn%trzn&.

porównaniu z innymi gospodarkami rozwini$tymi wskazuje na jej zdolno"# do
utrzymania pozycji konkurencyjnej w handlu. W latach 1999-2007 strefa euro
utrzymywa!a bilans obrotów bie'&cych bliski równowagi z tendencj& do nadwy'ki (0,8%
PKB w 2002 i 2004 r.). Stany Zjednoczone do"wiadcza!y w tym okresie deficytów

Siła wstrząsów w gospodarce światowej w porównaniu z latami 70. była nieznaczna, a wiele banków
centralnych zdecydowało się na przyjęcie strategii bezpośredniego celu inflacyjnego.

3Na przykład w 1990 r. deficyt budżetowy w Grecji wynosił 15% PKB, a we Włoszech 11% PKB.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Wykres 1.3. Deficyt bud"etowy w krajach strefy euro oraz wybranych
krajach OECD
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Źródło: ECB (2008).

przekraczaj&cych 4-5% PKB, a Japonia notowa!a nadwy'k$ "rednio na poziomie 3,3%
PKB wobec 2,2% w latach 1990-1998. Z krajów UE-3 Dania i Szwecja zwi$kszy!y
nadwy'k$ ze "redniego poziomu oko!o 1% PKB w latach 1990-1998 do, odpowiednio,
2,5% i niemal 6% PKB w latach 1999-2007 (por. wykres 1.4).

Wykres 1.4. Rachunek obrotów bie"#cych w wybranych krajach OECD
oraz udzia$ w !wiatowym eksporcie

Annex Table 51.  Current account balances as a percentage of GDP 

1995  1999  2007  

Grecja -3,4 -5,6 -11,9 
Hiszpania -0,3 -2,9 -9,8 
Portugalia -0,1 -8,5 -8,1 
Polska 0,6 -7,5 -4,9 
USA -1,5 -3,3 -5,6 
Wlk.Bryt. -1,2 -2,4 -2,9 
Irlandia 2,6 0,2 -4,0 
Francja 0,7 3,1 -1,3 
Włochy 2,2 0,7 -2,0 
Strefa euro 0,6 0,3 0,2 
Dania 0,7 1,9 1,2 
Belgia 5,4 5,1 2,6 
Japonia 2,2 2,6 4,7 

Rachunek obrotów bie cych jako % PKB

-15,0 

-10,0 

-5,0 

0,0 

5,0 

10,0 

G
re

c
ja

H
is

z
p
a
n

ia

P
o
rt

u
g
a
li

a

P
o
ls

k
a

U
S
A

W
lk

.B
ry

t.

Ir
la

n
d
ia

F
ra

n
c
ja

W
!o

c
h

y

S
tr

e
fa

 e
u
ro

D
a
n

ia

B
e
lg

ia

J
a
p
o
n

ia

A
u
st

ri
a

F
in

la
n

d
ia

N
ie

m
c
y

H
o
la

n
d
ia

S
z
w

e
c
ja

1995  

1999  

2007  

Udzia! w wiatowym eksporcie

0

5

10

15

20

25

30

35

G
re

c
ja

P
o
rt

u
g
a
li

a

F
in

la
n
d
ia

D
a
n
ia

Ir
la

n
d
ia

P
o
ls

k
a

A
u
st

ri
a

S
z
w

e
c
ja

H
is

z
p
a
n
ia

B
e
lg

ia

W
lk

.B
ry

t.

W
!o

c
h
y

H
o
la

n
d
ia

F
ra

n
c
ja

J
a
p
o
n
ia

U
S
A

N
ie

m
c
y

S
tr

e
fa

 e
u
ro

 -
1
5

1990 1999

2007

Źródło: OECD

Pomimo zauwa'alnego wp!ywu integracji walutowej na handel i inwestycje, przemiany wNa przemiany w
handlu strefy euro

wp$ywa$o wiele
czynników

zewn%trznych.

tym zakresie wynika!y z wielu czynników niezwi&zanych bezpo"rednio z tym procesem.
Porównanie tempa wzrostu handlu zagranicznego w strefie euro z innymi krajami
wysoko rozwini$tymi w latach 1999-2006 wskazuje, 'e rós! on wolniej ni' handel
"wiatowy. Wynika!o to z ni'szego tempa wzrostu gospodarczego strefy euro ni'
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gospodarki "wiatowej, jak równie' z powszechnego na "wiecie zwi$kszenia w wymianie
mi$dzynarodowej roli krajów o niskich kosztach wytwarzania (por. schemat 1.1).

Na podkre"lenie zas!uguje wzrastaj&ca rola Chin w "wiatowym handlu i wymianie Wynika$y one z
w$&czenia do wymiany
"wiatowej krajów o
niskich kosztach
wytwarzania.

ze stref& euro4. O ile w 1999 r. udzia! importu z Chin stanowi! niespe!na 5%
ca!kowitego importu strefy euro, o tyle w 2006 r. osi&gn&! nieco ponad 10%. Swoje
powi&zania z gospodarkami strefy euro zwi$kszy!y równie' Rosja, Czechy, Polska
i Turcja. Ekonomiczne motywy poszukiwania ta%szych dostawców poza stref& euro
sprawi!y, 'e import z krajów trzecich rós! szybciej ni' eksport do nich.

Schemat 1.1. G$ówne determinanty handlu strefy euro w latach 1999 - 2006

 Handel 
wewn trz 

strefy euro 

Eksport 
do krajów 
trzecich 

Import 
z krajów 
trzecich 

Wy szy wzrost gospodarczy w otoczeniu zewn trznym 
strefy euro  

   
Aprecjacja kursu euro    
Dzia!alno  korporacji wielonarodowych (delokaliazcja 
produkcji) 

   
Wzrost cen surowców    
Rozszerzanie procesu integracji europejskiej    
Wzrost znaczenia w handlu wiatowym krajów o niskich 
kosztach wytwarzania 

   
Wprowadzenie euro    
 

Grubość strzałek wskazuje siłę potencjalnego oddziaływania czynnika na handel.

+ród!o: Mroczek (2008).

Warto zwróci# uwag$, 'e na tle krajów rozwini$tych spadek udzia!u krajów strefy euro
w "wiatowym eksporcie by! relatywnie mniejszy mimo aprecjacji euro od 2002 r. Analizy
struktury rodzajowej eksportu wskazuj&, 'e od 2001 r. kraje strefy euro zwi$kszaj& swój
udzia! w "wiatowym handlu w grupie towarów high-tech, co potwierdza umiarkowan&
popraw$ ich konkurencyjno"ci poza cenowej. Jednak na tle krajów wysoko rozwini$tych
kraje strefy euro wci&' wykazuj& si$ relatywnie wysok& specjalizacj& towarów o du'ym
wk!adzie pracy (labour-intensive) (di Mauro i Forstner, 2008).

Mimo ogólnie korzystnej oceny stabilno"ci wewn$trznej i zewn$trznej strefy euro Mimo stabilno"ci
wewn%trznej i
zewn%trznej strefy euro
w niektórych krajach,
ujawni$y si% negatywne
konsekwencje braku
trwa$o"ci konwergencji
nominalnej.

na tle krajów wysoko rozwini$tych, nale'y zwróci# uwag$ na zró'nicowany przebieg
procesów gospodarczych w niektórych gospodarkach j& tworz&cych. Je"li chodzi o
stop$ inflacji (Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, W!ochy) i poziom deficytu
bud'etowego (Grecja, Portugalia, W!ochy, Niemcy, Francja), mo'na mówi# o
pewnym wyhamowaniu procesu konwergencji (Komisja Europejska, 2008a). Mimo 'e
Traktat z Maastricht wymaga trwa!ego spe!nienia kryteriów nominalnych, jedynym

4W 2006 r. był to trzeci pod względem wielkości partner handlowy strefy euro, po Wielkiej Brytanii
i USA.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 1. Wspólna europejska waluta

instrumentem dyscyplinuj&cym prowadzenie polityki gospodarczej po wprowadzeniu
euro pozosta! Pakt Stabilno"ci i Wzrostu (PSW). Wprowadzeniu euro towarzyszy!o
jednak gwa!towne os!abienie "wiatowego wzrostu gospodarczego, a pogarszaj&ca si$
od 2000 r. kondycja najwi$kszych gospodarek strefy euro sprawi!a, 'e egzekwowanie
zasad PSW by!o utrudnione. Zabrak!o wi$c silnej zewn$trznej kotwicy instytucjonalnej,
która mobilizowa!aby kraje do dalszej restrukturyzacji gospodarek. Ponadto, w
niektórych przypadkach, w wyniku kumuluj&cych si$ ró'nic inflacyjnych jednolita
polityka pieni$'na przynosi!a odmienne efekty w poszczególnych krajach ze wzgl$du
na niejednorodno"# realnych stóp procentowych (Lane, 2005b);(Roubini i in.,
2007). W krajach o wysokim tempie wzrostu cen realne stopy procentowe by!y
niskie (cz$sto ujemne), co stymulowa!o dalszy wzrost inflacji. Nie towarzyszy!
temu jednak wystarczaj&co silny wzrost wydajno"ci gospodarek mierzony ca!kowit&
produktywno"ci& czynników produkcji, co prowadzi!o do aprecjacji tzw. wska)nika
realnego kursu walutowego, mimo jego nominalnej sztywno"ci5. Czynniki te w
najwi$kszym stopniu ujawni!y si$ w tzw. krajach peryferyjnych (Hiszpanii, Portugalii
i Grecji) i cz$sto prowadzi!y do wytr&cenia tych gospodarek ze stanu równowagi
zewn$trznej, wyra'onej saldem na rachunku obrotów bie'&cych oraz szerzej, pozycj&
inwestycyjn& kraju (Fagan i Gaspar, 2007).

1.3. Procesy inflacyjne i polityka pieni$%na w strefie euro

Utworzenie strefy euro sprawi!o, 'e wspólny, ponadnarodowy EBC przej&! kompetencjeW 1999 r. EBC jako
nowy podmiot

rozpocz&$ prowadzenie
polityki pieni%'nej w

strefie euro.

krajowych banków centralnych w zakresie polityki pieni$'nej. Mimo globalnego wzrostu
stabilno"ci oraz poprawy jako"ci polityki pienie'nej i fiskalnej zmiana podmiotu
prowadz&cego polityk$ pieni$'n& budzi!a równie' obawy. Warunkiem koniecznym
osi&gni$cia sukcesu w postaci silnego zakotwiczenia oczekiwa% inflacyjnych wokó!
celu jest bowiem wiarygodno"# w!adz monetarnych. Europejski Bank Centralny
w 1999 r. dopiero rozpoczyna! sw& dzia!alno"#, odpieraj&c jednocze"nie zarzuty o
nieprzejrzysto"# systemu. Zdobycie wiarygodno"ci wymaga!o w tej sytuacji czasu,
skutecznej komunikacji i trafnych decyzji. Odpowied) na pytanie, w jakim stopniu
uda!o si$ EBC pozyska# t$ wiarygodno"# na przestrzeni dziesi$ciu lat funkcjonowania
strefy euro, wymaga analizy sposobu prowadzenia polityki pieni$'nej, formu!owania jej
celów i oceny stopnia ich osi&gni$cia.

Niezale'nie od sprzyjaj&cego globalnego kontekstu, utworzenie strefy euro mia!o wp!ywSpadek inflacji by$
zas$ug& kryteriów

konwergencji... na procesy inflacyjne w jej krajach. Dzia!o si$ tak z kilku powodów.

Po pierwsze, kryteria konwergencji przewidziane przez TWE pe!ni!y w latach 90.
funkcj$ kotwicy dyscyplinuj&cej. Determinacja w d&'eniach do zapewnienia stabilno"ci

5Zróżnicowanie stóp inflacji lub kosztów pracy, mimo braku wzajemnych kursów wymiany, może
prowadzić do zróżnicowania wskaźnika kursu realnego, wyrażonego relacjami cen, powodując narastanie
nierównowagi zewnętrznej.
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cen, któr& wykazywa!y poszczególne kraje (zob. Wyplosz 2006), doprowadzi!a do
obni'enia stóp inflacji z oko!o 20% w Grecji i oko!o 10% w Portugalii na pocz&tku
lat 90. do poziomu bliskiego dzisiejszej "redniej w strefie euro. Jak pokazuj& Angeloni
i in. (2006a), proces ten wi&za! si$ z jednoczesnym spadkiem oczekiwa% inflacyjnych
(por. wykres 1.7).

Po drugie, nieodwo!alnie zanik!a zmienno"# nominalnego kursu walutowego wzgl$dem ...zaniku spiral
dewaluacyjno-
-inflacyjnych...partnerów handlowych w strefie euro. Brak wstrz&sów zwi&zanych z deprecjacj& i

aprecjacj& (a zw!aszcza dewaluacj& i rewaluacj&) kursu nominalnego powoduje, 'e nie
przenosz& si$ one na poziom cen w kraju, którego kursu ta zmiana dotkn$!a. Honohan
i Lane (2004) pokazuj& wprawdzie, 'e w przypadku stosunkowo ma!ych gospodarek o
wysokim udziale handlu z partnerami spoza strefy (jak np. Irlandia) wspólna waluta
mog!a w pewnym stopniu generowa# wstrz&sy w wyniku znacznych warto"ci euro na
rynkach mi$dzynarodowych. Nale'y jednak pami$ta#, 'e euro jako pieni&dz "wiatowy
mo'e lepiej ni' waluty narodowe pe!ni# funkcj$ fakturowania, co wp!ywa równie' na
stabilizacj$ cen importu.

Po trzecie, w krajach strefy euro wzros!y mi$dzynarodowa przejrzysto"# i efektywno"# ...wzrostu
przejrzysto"ci i
efektywno"ci rynków...rynków. Wed!ug intencji twórców unii walutowej wspólna waluta mia!a zwi$kszy#

porównywalno"# cen na szerokim europejskim rynku (Komisja Europejska, 2008a), a
przez to stworzy# bod)ce do szybszego przep!ywu zasobów mi$dzy sektorami i krajami,
co u!atwia ich efektywn& realokacj$ i wspomaga konkurencj$.

Jedn& z korzy"ci wskazywanych w teorii ekonomii, zwi&zanych z utworzeniem przez
grup$ krajów wspólnego obszaru walutowego, jest ograniczenie odst$pstw od prawa
jednej ceny (law-of-one-price), które mog& wyst$powa# w krótkim okresie ze wzgl$du
na sztywno"ci nominalne i p!ynno"# kursu walutowego6. Czynniki te sprawiaj&, 'e
relatywna cena danego dobra zmienia si$ pod wp!ywem zmian nominalnego kursu
walutowego. Jest to zjawisko niekorzystne, je"li gospodarki s& silnie zintegrowane.
Po utworzeniu unii monetarnej i wyeliminowaniu ryzyka kursowego si!y arbitra'owe
powinny prowadzi# do przyspieszenia konwergencji cen.

Hipoteza o przyspieszeniu tempa konwergencji nominalnej na skutek integracji
walutowej ma równie' uzasadnienie mikroekonomiczne. Analiza wp!ywu zmienno"ci
kursu walutowego na zyski przedsi$biorstw stosuj&cych ró'n& segmentacj$ cenow&
rynków zbytu (Anderton i in., 2003) wskazuje, 'e utworzenie unii monetarnej mo'e
skutkowa# szybsz& transmisj& ruchów cen mi$dzy krajami przez zmian$ strategii
cenowej przedsi$biorstw. W dwóch skrajnych wariantach przedsi$biorstwo mo'e: (1)
stosowa# strategi$ pricing-to-market, czyli dyktowa# ró'ne ceny na ró'nych rynkach,
tak by maksymalizowa# zyski, b&d) (2) powstrzyma# si$ od ró'nicowania cen.
Ró'nica mi$dzy zyskami przedsi$biorstwa w tych dwóch wariantach jest funkcj& kursu
walutowego. W przypadku du'ej zmienno"ci kursu sk!onno"# firm do dyskryminacji
cenowej jest bardzo du'a, a wraz z jej zmniejszaniem spada.

6Część różnic między cenami produktów w różnych krajach wynika jednak z czynników
fundamentalnych, w tym preferencji lokalnych konsumentów, struktury rynku, kosztów produkcji czy
podatków.
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Po czwarte, oprócz wzrostu przejrzysto"ci i efektywno"ci rynków, utworzenie unii
walutowej zwi$kszy!o potrzeb$ ich elastyczno"ci w zwi&zku z konieczno"ci& absorpcji
ewentualnych szoków asymetrycznych (zob. rozdzia! 5). W wielu przypadkach
zaowocowa!o to reformami strukturalnymi, cho# stopie% elastyczno"ci rynków Europy
Zachodniej wci&' jest uwa'any za niski.

Po pi&te, dla procesów inflacyjnych w poszczególnych krajach wa'na by!a zmianaUtworzenie EBC
prawdopodobnie

wywar$o wp$yw na
proces formowania

oczekiwa!.

podmiotu prowadz&cego polityk$ pieni$'n& z narodowych banków centralnych na
Europejski Bank Centralny. Zmiana ta, obserwowalna w niewielkim stopniu i omawiana
g!ównie w literaturze teoretycznej, dotyczy!a sposobu prowadzenia polityki pieni$'nej,
mechanizmu jej transmisji do gospodarki realnej i mechanizmu formowania oczekiwa%
przez podmioty gospodarcze.

Wspólna polityka pieni%"na jako czynnik kszta$tuj#cy przebieg procesów
inflacyjnych

W d!ugim okresie inflacja uwa'ana jest za zjawisko monetarne, tzn. zale'ne odCeny w strefie euro
ros$y w tempie blisko

2%, lecz cz%sto
powy'ej tego poziomu.

sposobu prowadzenia polityki pieni$'nej (Angeloni i in., 2006a). Jednym z celów EBC
jest utrzymywanie wzrostu cen nieznacznie poni'ej 2% w skali roku (zob. ramka
1.1). Na wykresie 1.5 wida#, 'e inflacja w strefie euro nie odbiega!a znacznie od
celu wyznaczonego przez EBC, cho# przez wi$kszo"# czasu przekracza!a próg 2%.
Krótkookresowe skutki wzrostu cen zwi&zane z wymian& walut w Europie na pocz&tku
2002 r. (zob. podrozdzia! 4.3.2) tak'e nie znalaz!y odzwierciedlenia w d!ugookresowym
poziomie inflacji (por. Caporale i Kontonikas, 2006).

EBC wyznaczy! równie' warto"# referencyjn& (4,5%) rocznego tempa wzrostu poda'yWzrost M3
utrzymywa$ si%

znacznie powy'ej celu. pieni&dza M3. Warto"# ta od samego pocz&tku by!a jednak przekraczana, co
doprowadzi!o do krytyki banku i w konsekwencji obni'enia rangi tego miernika (zob.
ramka 1.1). Obecnie EBC stosuje go g!ównie w celach analitycznych. Berger i Österholm
(2008) przedstawiaj& ekonometryczne dowody na istnienie przyczynowo"ci mi$dzy
wzrostem poda'y pieni&dza a inflacj& w strefie euro i wskazuj& jednocze"nie na ilo"ciowo
nieznaczn& skal$ tego zjawiska, jak równie' brak jego stabilno"ci w d!ugim okresie.

Ramka 1.1. Strategia polityki pieni%"nej EBC

EBC prowadzi polityk$ pieni$'n& w sposób niezale'ny, a jej celem jest
"redniookresowa stabilno"# cen w strefie euro jako ca!o"ci. Stabilno"# ta
zdefiniowana jest jako wzrost cen ni'szy ni' 2% w skali roku, natomiast w 2003
r. definicj$ t$ zmieniono na wzrost cen nieznacznie ni'szy ni' 2%a. Stabilno"# cen
to jednak wy!&cznie jeden z dwóch filarów strategii EBC. Bank wyznaczy! te'
referencyjn& warto"# rocznego tempa wzrostu poda'y pieni&dza M3 na poziomie
4,5% (drugi filar).
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Oba filary zosta!y poddane krytyce. Pierwotna wersja definicji stabilno"ci cen nie
odnosi!a si$ w 'aden sposób do ewentualnego zagro'enia deflacj&, szczególnie w
"wietle oznak ówczesnego spowolnienia gospodarczego oraz do"wiadcze% japo%skich.
Z kolei referencyjna warto"# wzrostu poda'y pieni&dza M3 by!a w pierwszych latach
funkcjonowania strategii ci&gle przekraczana, a jej adekwatno"# ogranicza!y: wzrost
u'ycia euro przez nierezydentów, globalne zmiany struktury portfeli oraz fuzje i
przej$cia (Komisja Europejska, 2008a). Aghion i in. (2008) proponuj& w swym
raporcie, by zrezygnowa# ze strategii opartej na dwóch filarach. Co wi$cej, Caporale
i Kontonikas (2006) wskazuj& np. na wzrost niepewno"ci co do d!ugookresowego
poziomu inflacji, jak równie' za!amanie relacji pomi$dzy stopniem tej niepewno"ci
a poziomem inflacji.

Odpowiedzi& EBC na t$ krytyk$ by!o uzupe!nienie definicji stabilno"ci cen s!owem
„nieznacznie” (zob. European Central Bank, 2003b). Roczne tempo wzrostu
agregatu M3 sta!o si$ drugim, a nie pierwszym filarem, przypisano mu te' zadanie
wspierania analizy d!ugookresowych zjawisk inflacyjnych. Jak podkre"la Komisja
Europejska (2008a), rynek zinterpretowa! te zmiany jako obni'enie rangi tego filaru.

a Ang. close to, but below 2%.

Źródło: opracowanie własne.

Analizuj&c "cie'k$ stóp procentowych (wykres 1.6) oraz inne wska)niki i regu!y EBC zmienia$ stopy
procentowe w reakcji
na wstrz&sy
makroekonomiczne.

standardowo stosowane do oceny polityki pieni$'nej, Komisja Europejska (2008a)
wyró'ni!a cztery okresy w prowadzonej dotychczas polityce pieni$'nej. Pierwszy z
nich (1999 r.) charakteryzowa!a obawa EBC przed nast$pstwami kryzysów w Rosji
i Azji. Z tego wzgl$du obni'ono g!ówn& stop$ z 3% do 2,5%, by nast$pnie przywróci#
jej pocz&tkowy poziom. W drugim okresie, do pa)dziernika 2000 r., EBC podniós!
stop$ a' do 4,75% ze wzgl$du na ryzyko pojawienia si$ presji inflacyjnej w dobrze
prosperuj&cej gospodarce, deprecjacj$ euro i rosn&ce ceny ropy naftowej. P$kni$cie
ba%ki internetowej w USA rozpocz$!o trzeci okres, w którym europejskie w!adze
monetarne zdecydowa!y si$ na seri$ obni'ek a' do osi&gni$cia poziomu 2% w czerwcu
2003 r. Komisja Europejska (2008a) zwraca uwag$, 'e skuteczno"# tych obni'ek dla
realnej gospodarki by!a ograniczona m.in. przez stopniow& aprecjacj$ euro w tym
okresie. W grudniu 2005 r. rozpocz&! si$ czwarty okres, który by! okre"lany przez EBC
jako czas normalizacji stóp procentowych. Do po!owy 2007 r. stopa wzros!a do 4%,
we wrze"niu 2008 r. wynosi!a za" 4,25%. Rok 2008 by! szczególnie trudny z powodu
rosn&cej inflacji, po!&czonej ze skutkami kryzysu kredytowego w USA.

Opisane powy'ej wydarzenia wskazuj& na to, 'e stabilno"# inflacji w strefie euro nie by!a Niska inflacja w strefie
euro by$a równie'
efektem dobrej polityki
pieni%'nej.

ca!kowicie skutkiem szcz$"cia, gdy' nie brakowa!o makroekonomicznych wstrz&sów.
Jednak porównuj&c ich skal$ ze skal& szoków w latach 70. i 80., trudno jednoznacznie
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Wykres 1.5. Wzrost cen i poda"y pieni#dza M3 w strefie euro a cele EBC
w latach 1999 - 2008
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Wykres 1.6. G$ówna stopa EBC w latach 1999 - 2008
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rozstrzygn&# spór mi$dzy zwolennikami pogl&dów good luck i good policy na rzecz tych
drugich7.

Dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych, dynamika wzrostu agregatu M3,Zakotwiczenie
oczekiwa! i

zmniejszenie
uporczywo"ci inflacji

mog$yby by# uznane za
miar% sukcesu EBC.

przeformu!owanie strategii polityki pieni$'nej oraz reakcje EBC na wydarzenia w
gospodarce europejskiej i "wiatowej by!y podstaw& oceny jego wiarygodno"ci, stopniowo
formu!owanej przez rynki finansowe i podmioty gospodarcze. Powszechnie uwa'a si$, 'e
nowy podmiot polityki pieni$'nej stosunkowo szybko zdoby! dobr& reputacj$. Podstaw&
takiej oceny mog& by# (1) zakotwiczenie oczekiwa% inflacyjnych wokó! celu EBC oraz
(2) spadek uporczywo"ci inflacji. Empiryczn& ocen$ obu zjawisk utrudnia fakt, 'e 'adne
z nich nie jest obserwowalne, a metodyki pomiaru ró'ni& si$. Do pomiaru oczekiwa%
inflacyjnych stosuje si$ prognozy ekspertów, badania ankietowe oraz dane z rynków
finansowych. Przegl&d metodyki pomiaru uporczywo"ci inflacji zawiera tabela 1.1.

7por. przypis 2.
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Dane z ró'nych krajów dostarczy!y Benatiemu (2008) empirycznego potwierdzenia
wp!ywu zmian re'imu monetarnego na formowanie oczekiwa%. W przypadku strefy Zakotwiczenie

oczekiwa! inflacyjnych
przez EBC jest
uznawane za
skuteczne.

euro charakterystyczny jest zanik silnej zale'no"ci mi$dzy dynamik& inflacji i dynamik&
oczekiwa% inflacyjnych z lat 90., jaki dokona! si$ na prze!omie stuleci (zob. wykres
1.7). W pierwszych latach po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego oczekiwania
inflacyjne zmniejsza!y si$, podczas gdy inflacja pozostawa!a relatywnie stabilna.
Zarówno wykres 1.7, oparty na danych z bada% ankietowych European Business
and Consumer Survey Komisji Europejskiej, jak równie' analiza danych z rynków
finansowych (zob. Komisja Europejska (2008a)) sugeruj&, 'e oczekiwania w strefie euro
jako ca!o"ci by!y bliskie celu 2%. Sukces EBC w zakotwiczeniu oczekiwa% inflacyjnych
wysoko oceniaj& Aghion i in. (2008), Angeloni i in. (2006a) i Mongelli i Vega (2006).

Wykres 1.7. Oczekiwania inflacyjne w strefie euro
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Lewa skala (L) odpowiada wskaźnikowi obliczanemu przez Komisję Europejską według wzoru
100 · [(RR+ 0.5 ·R)! (0.5 ·N +NN)], gdzie poszczególne symbole oznaczają frakcje respondentów
oczekujących, że: RR tempo wzrostu cen w ciągu kolejnych 12 miesięcy będzie wyższe niż w ostatnim
roku, R - utrzyma się tempo wzrostu cen, N – ceny pozostaną na tym samym poziomie, NN – ceny
spadną.
P – prawa skala.
Źródło: Komisja Europejska.

Szczególnie wiele miejsca w literaturze po"wi$cono wp!ywowi integracji walutowej Wprowadzenie euro
mog$o równie'
wp$yn&# na
uporczywo"# inflacji.

w Europie na uporczywo"# inflacji, czyli siln& dodatni& zale'no"# mi$dzy inflacj&
z bie'&cego okresu i okresów go poprzedzaj&cych. Zjawisko to utrudnia bankowi
centralnemu sprowadzenie inflacji do celu po okresie jej wzrostu, a dostosowania
trwaj& d!u'ej i kosztuj& wi$cej pod wzgl$dem zmienno"ci produkcji i zatrudnienia.
Dane statystyczne oraz liczne badania empiryczne (zob. tabela 1.1) wskazuj&, 'e takie
zmiany nast$puj& wolniej, ni' oczekiwano. Znaczenie uporczywo"ci inflacji w dyskusji
o integracji walutowej sprowadza si$ do dwóch kwestii. Pierwsz& z nich s& utrudnienia
w prowadzeniu wspólnej polityki pieni$'nej, spowodowane uporczywo"ci& inflacji na
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Rozdzia" 1. Wspólna europejska waluta

poziomie krajowym. M.in. temu zagadnieniu zostanie po"wi$cony rozdzia! o dywergencji
inflacji w strefie euro (4.2.3). Druga kwestia to ewentualny wp!yw przej$cia sterów
polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny na spadek uporczywo"ci, co
"wiadczy!oby o zdobyciu wiarygodno"ci przez EBC.

Uporczywo"# inflacji nie jest zjawiskiem jednowymiarowym. W badaniach wyró'niono
kilka jej rodzajów, a wnioski na temat wp!ywu tego zjawiska na funkcjonowanie unii
walutowej wymagaj& rozró'nienia mi$dzy jego )ród!ami (zob. ramka 1.2). Szczególnym
utrudnieniem dla polityki pieni$'nej jest uporczywo"# wewn$trzna, czyli silniejszy
wp!yw przesz!ej inflacji na bie'&c&, ni' wynika!oby to z autoregresyjnych w!a"ciwo"ci
zmiennych wp!ywaj&cych na inflacj$, takich jak luka PKB (Fuhrer, 2006).

Ramka 1.2. Poj%cie i rodzaje uporczywo!ci inflacji

Poj$cie uporczywo"ci inflacji wi&'e si$ z siln& zale'no"ci& bie'&cej stopy inflacji od
stóp inflacji zaobserwowanych w poprzednich okresach. Angeloni i in. (2006a) do
analizy tego zjawiska wykorzystuje hybrydow& krzyw& Phillipsa(1.1):

!t = "b!t!1 + "fEt!t+1 + #yt + $!,t (1.1)

W odpowiedzi na w&tpliwo"ci, czy ka'd& struktur$ autoregresyjn& w inflacji mo'emy
uznawa# za uporczywo"# z pe!nymi negatywnymi skutkami dla polityki pieni$'nej,
dziel& uporczywo"# inflacji na:

1. wewn$trzn& (intrinsic), zwi&zan& z mechanizmem ustalania cen i p!ac; w
równaniu (1.1) odpowiada jej niezerowa warto"# parametru "b, wynikaj&ca z
powolnego dostosowania inflacji do poziomu odpowiadaj&cego d!ugookresowej
równowadze;

2. zwi&zan& z oczekiwaniami (expectation-based), wynikaj&c& ze sposobu
formowania oczekiwa% inflacyjnych Et!t+1 i ich powolnych dostosowa% do
celu okre"lanego przez polityk$ pieni$'n&;

3. zewn$trzn& (extrinsic), zwi&zan& z uporczywo"ci& innych zmiennych yt
wp!ywaj&cych na inflacj$ (luka PKB, realny koszt kra%cowy);

4. zwi&zan& z b!$dem losowym $!,t (error-term), który mo'e podlega#
autokorelacji (wstrz&sy trwaj&ce kilka okresów).

Fuhrer (2006) rozró'nia tylko uporczywo"# wewn$trzn& i odziedziczon& (inherited),
zwi&zan& z uporczywo"ci& regresorów inflacji. Przedmiotem analizy w niniejszym
Raporcie (o ile nie zaznaczono inaczej) jest uporczywo"# wewn$trzna (zwi&zana
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z parametrem "b w równaniu (1.1) oraz sposobem formowania oczekiwa%
inflacyjnych), czyli taka, która nie wynika z powolnego procesu domykania luki PKB
czy przed!u'enia si$ nieoczekiwanych zaburze% w gospodarce na wiele okresów.

Źródło: Angeloni i in. (2006a), opracowanie NBP.

Zdaniem Angeloniego i in. (2006a), utworzenie strefy euro mog!o mie# wp!yw Integracja walutowa
ró'nie wp$ywa na
poszczególne rodzaje
uporczywo"ci inflacji.

na wszystkie wymiary uporczywo"ci inflacji. Uporczywo"# wewn$trzna mia!a by#
redukowana dzi$ki reformom rynku produktów wspomagaj&cym konkurencyjno"#
i os!abiaj&cym sk!onno"# producentów do automatycznej indeksacji cen. Znacznie
szybszy by! wp!yw wzrostu mi$dzynarodowej porównywalno"ci cen wyra'anych we
wspólnej walucie. Utworzenie nowego banku centralnego, który móg! prowadzi# polityk$
pieni$'n& odmiennie ni' narodowe banki centralne, wp!yn$!o na formowanie oczekiwa%
inflacyjnych w krajach strefy euro. Zdaniem Angeloniego i in. (2006a), umocowanie
instytucjonalne EBC i zmiana sposobu prowadzenia polityki pieni$'nej w wielu krajach
mog!y zmieni# proces formowania oczekiwa%, silniej zakotwiczaj&c je w pobli'u celu
inflacyjnego i os!abiaj&c ich zale'no"# od przesz!ej inflacji. Upodobnienie mechanizmów
transmisji monetarnej w poszczególnych krajach (efekt endogeniczny funkcjonowania
unii walutowej) mo'e z kolei wp!yn&# na zewn$trzny aspekt uporczywo"ci.

Czy inflacja w strefie euro jest uporczywa i czy rzeczywi"cie istniej& powody, by uzna# Uporczywo"# inflacji w
strefie euro ni'sza
wed$ug nowszych
bada!.

utworzenie strefy euro za prze!om w zwalczaniu uporczywo"ci inflacji?8 Zró'nicowanie
wniosków formu!owanych przez ró'nych autorów wskazuje, 'e silnie zale'& one od
wykorzystywanej metody ilo"ciowej. Wydaje si$ jednak, 'e w przegl&dzie bada%,
zawartym w tabeli 1.1, mo'na dostrzec kilka prawid!owo"ci. Po pierwsze, stopie%
uporczywo"ci inflacji jest ni'ej oceniany w bardziej kompleksowych, strukturalnych
badaniach, uwzgl$dniaj&cych wi$ksz& liczb$ zale'no"ci oraz zmiany postrzeganego celu
inflacyjnego w czasie. Po drugie, nowsze badania (np. Benati 2008) wskazuj& na
ni'szy stopie% uporczywo"ci inflacji w strefie euro. Po trzecie, badania porównawcze
zawieraj& konkluzje, 'e uporczywo"# w strefie euro jest zbli'ona w skali do uporczywo"ci
wyst$puj&cej w USA, a niekiedy nawet ni'sza od niej.

8Prezentowane tu wyniki badań zostały w większości opublikowane przez sieć badawczą Inflation
Persistence Network, związaną z Europejskim Systemem Banków Centralnych. Najważniejsze wnioski
z badań tej sieci zostały zestawione w pracy Altissimo i in. (2006).
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Tabela 1.1. Empiryczne studia uporczywo!ci inflacji w strefie euro

Badanie Metodyka Stopie! uporczywo"ci Komentarz

Gadzinski

i Orlandi

(2004)

Uwzgl!dnienie

strukturalnych zmian

sta"ej w równaniu inflacji

estymowanym na d"u#szej

próbie. Zdaniem autorów

nieuwzgl!dnienie ich

prowadzi do przeszacowania

parametru autoregresyjnego

wi$zanego z uporczywo%ci$.

Umiarkowana uporczywo%&,

wynik dla strefy euro (0,63)

porównywalny z USA (0,40).

Analiza parametru

autoregresji wymaga

uzupe"nienia wska'nikiem

half-life, który informuje o

wzgl!dnym okresie absorpcji

szoku.

Marques

(2004)

Autor jest sceptyczny wobec

z"ama( strukturalnych w

równaniu inflacji i stosuje

w zamian zmienn$ w czasie

%redni$. Proponuje te#

miar! nieparametryczn$

uporczywo%ci, opart$ na

szybko%ci powrotu inflacji

do tej %redniej.

Wyniki niejednoznaczne,

zale#ne od doboru indeksu

cen, %redniej inflacji oraz

okresu.

Autor uznaje, #e

uporczywo%& inflacji zale#y

od re#imu monetarnego, za%

%rednia, do której inflacja

wraca, jest zmienna w

czasie ze wzgl!du na zmiany

re#imów monetarnych

i proces dostosowania

oczekiwa(.

O’Reilly

i Whelan

(2004)

Estymacja procesu

autoregresyjnego inflacji

za pomoc$ metody grid

bootstrap Hansena.

Wysoka uporczywo%& inflacji

w krajach strefy euro od

lat 70. XX w. Utworzenie

strefy euro nie zmieni"o tego

istotnie.

Autorzy stwierdzaj$

stabilno%& parametru

uporczywo%ci inflacji, lecz

nie wykluczaj$ mo#liwo%ci

jego zmian w przysz"o%ci.

Dossche i

Everaert

(2005)

Podej%cie jedno- i

wielowymiarowe.

Uporczywo%& traktowana

jako trwa"o%& odchylenia

inflacji od postrzeganego

przez rynek, zmiennego w

czasie celu inflacyjnego.

Reprezentacja w przestrzeni

stanów, filtr Kalmana i

metody bayesowskie.

Wewn!trzna i zewn!trzna

uporczywo%& inflacji ni#sza

w strefie euro ni# w USA.

Du#a rola uporczywo%ci

zewn!trznej, jak równie#

zwi$zanej z oczekiwaniami.

Autorzy uto#samiaj$ zmiany

stopnia uporczywo%ci

inflacji z przesuni!ciami

celu inflacyjnego banków

centralnych. Jest ona ni#sza

w krajach o niezmiennym

celu inflacyjnym banku

centralnego i dobrze

utrwalonym sposobie

postrzegania tego celu przez

spo"ecze(stwo.
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Badanie Metodyka Stopie! uporczywo"ci Komentarz

Angeloni

i in.

(2006a)

Model autoregresyjny

inflacji, uzupe"niony

analizami na poziomie

sektorowym.

Spadek uporczywo%ci inflacji

w krajach strefy euro w

po"owie lat 90. XX wieku.

W 1999 ani 2002 r. nie

nast$pi"y istotne zmiany.

Autorzy przyznaj$, #e

takie uj!cie nie zapewnia

rozró#nienia poszczególnych

rodzajów uporczywo%ci.

Istotne mi!dzysektorowe

zró#nicowanie uporczywo%ci

sk"ania ich jednak

do uznania, #e jest

ona g"ownie skutkiem

dzia"ania komponentowi

wewn!trznemu.

Benati

(2008)

Model DSGE z hybrydow$

krzyw$ Philipsa.

W estymacji autor

wykorzystuje podej%cie

bayesowskie z pe"n$

informacj$ oraz metod!

grid-bootstrap Hansena.

W strefie euro wewn!trzna

uporczywo%& inflacji

zmniejszy"a si! istotnie

po 1999 r. Odgrywa ona

niewielk$ rol! równie#

w innych stabilnych

re#imach monetarnych

ze zdefiniowanym celem

inflacyjnym.

Parametr uporczywo%ci

nie jest strukturalny w

sensie Lucasa i w stabilnym

re#imie monetarnym ze

zdefiniowanym celem

inflacyjnym nie poprawia

istotnie jako%ci dopasowania

modelu do danych.

Źródło: opracowanie NBP.

1.4. Mi$dzynarodowa rola euro, handel, inwestycje i
rynki finansowe

U progu rozpocz$cia trzeciego etapu UGW oceny perspektyw euro jako waluty
mi$dzynarodowej dzieli!y ekonomistów. O powodzeniu unii walutowej w Europie i
przysz!o"ci strefy euro sceptycznie wyra'ali si$ szczególnie ameryka%scy ekonomi"ci, np.
Milton Friedman czy Rudiger Dornbush, który w 1996 r. pisa! o wspólnej walucie jako
„eurofantazji” (Euro Fantasies). Oczekiwania te zbudowane by!y na do"wiadczeniach
historycznych, wskazuj&cych, 'e przemiany mi$dzynarodowego systemu walutowego
dokonywa!y si$ stopniowo. Ponadto wynika!y z kilku dziesi$cioleci dominacji dolara
ameryka%skiego w mi$dzynarodowym systemie walutowym, od czasów drugiej wojny
"wiatowej. Nie brakowa!o jednak bardziej optymistycznych prognoz, które wskazywa!y,
'e euro, zast$puj&c tak wa'ne waluty jak marka niemiecka, frank francuski czy gulden
holenderski, stosunkowo szybko zyska status waluty mi$dzynarodowej (Portes i Ray,
1998).
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Pieni&dz mi$dzynarodowy to taki, który za spraw& swojej wiarygodno"ci mo'e spe!nia#Posiadanie waluty
mi%dzynarodowej

przynosi wiele
korzy"ci.

funkcje miernika warto"ci, "rodka wymiany i przechowywania warto"ci (akumulacji)
nie tylko na obszarze, gdzie jest emitowany, ale w wymiarze ogólno"wiatowym
(Komisja Europejska, 2008a). Pe!nienie funkcji waluty mi$dzynarodowej wymaga
spe!nienia warunków zwi&zanych z potencja!em gospodarczym obszaru walutowego,
który reprezentuje, jego udzia!em w "wiatowym handlu, stabilno"ci& makroekonomiczn&
oraz rozwojem rynków finansowych. Sprawia to, 'e tak& rol$ mog& odgrywa# tylko
nieliczne waluty. Powszechne wykorzystanie waluty pozwala na ujawnienie pozytywnychPieni&dz

mi%dzynarodowy
korzysta z efektów

sieci.
efektów sieci. Powoduj& one, 'e sk!onno"# podmiotów gospodarczych do stosowania
danego pieni&dza jest tym wi$ksza, im cz$"ciej wykorzystuj& one ten pieni&dz (zob.
ramka 1.3)9.

Ramka 1.3. Efekt sieci a pieni#dz mi%dzynarodowy

Posiadanie uznanego i akceptowanego na "wiecie pieni&dza przynosi korzy"#
w postaci jego powszechniejszego u'ycia dzi$ki efektom sieci (network e!ect).
Efekty te dotycz& wielu zjawisk i procesów podlegaj&cych standaryzacji (j$zyka,
w jakim ludzie si$ komunikuj&, telefonu, internetu, etc.) i wynika z faktu, 'e
u'yteczno"# pieni&dza ro"nie wraz ze wzrostem liczby jego u'ytkowników oraz
skal& transakcji, w których jest wykorzystywany. Oznacza to jednocze"nie, 'e
zmiany mi$dzynarodowego zastosowania pieni&dza cechuj& si$ pewn& inercj&. Je"li
okre"lona waluta spe!nia funkcje pieni&dza "wiatowego, to zmiana przyzwyczaje% i
motywów jej wykorzystania nast$puje raczej stopniowo (Chinn i Frankel, 2008).

G!ówne ryzyko wynikaj&ce z posiadania waluty mi$dzynarodowej wi&'e si$ zPieni&dz
mi%dzynarodowy niesie
równie' pewne ryzyka. mo'liwo"ci& wyst&pienia destabilizuj&cych przep!ywów kapita!u, które mog&

spowodowa# du'& zmienno"# kursu i utrudnia# prowadzenie polityki pieni$'nej.
Jednocze"nie w przypadku euro sam proces zdobywania statusu waluty
mi$dzynarodowej mo'e prowadzi# do pewnych kosztów zwi&zanych z aprecjacj& euro.
Gwa!towne przej$cie przez euro funkcji, które spe!nia dolar ameryka%ski, mog!oby
powodowa# napi$cia w mi$dzynarodowym systemie walutowym i niekorzystnie wp!yn&#
na konkurencyjno"# eksportu z krajów strefy euro – symptom obci&'enia rol& waluty
mi$dzynarodowej (Bordo i Harold, 2008).

9Obszar walutowy, którego pieniądz pełni funkcję waluty międzynarodowej, może również odnosić
korzyści z tzw. renty menniczej (nazywanej również rentą senioralną bądź senioratem). Renta jest
dochodem władzy monetarnej z kreacji pieniądza. Bank centralny nie płaci bowiem oprocentowania od
pasywów stanowiących składniki bazy monetarnej, takich jak gotówka czy rachunki bieżące banków.
Innymi słowy renta emisyjna jest korzyścią wynikającą z faktu, że różne podmioty na świecie godzą
się akumulować daną walutę, nie żądając w zamian zapłaty (odsetek). W przypadku USA korzyści te
szacowane są na około 0,1% PKB rocznie, przy założeniu, że w obiegu poza gospodarką amerykańską
jest około 50-60% wszystkich wyemitowanych dolarów. Posiadanie waluty międzynarodowej pozwala na
finansowanie zadłużenia za pośrednictwem emisji zobowiązań w walucie powszechnie akceptowanej na
świecie. Jest to tzw. nadzwyczajny przywilej, z którego przez wiele lat korzystały Stany Zjednoczone,
finansując narastające deficyty płatnicze i budżetowe.
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Najwa'niejsze waluty mi$dzynarodowe s& emitowane przez kraje, które maj& du'y Strefa euro spe$nia
najwa'niejsze warunki
obszaru waluty
mi%dzynarodowej.

potencja! gospodarczy (absolutny PKB), du'y udzia! w "wiatowym eksporcie oraz
dobrze rozwini$te, a przez to p!ynne rynki finansowe. Utworzenie unii walutowej
sprawi!o, 'e obszar euro w znacznym stopniu wype!ni! warunki konieczne do
odgrywania przez wspóln& walut$ roli pieni&dza mi$dzynarodowego (zob. tabela 1.2).
Wynika to g!ównie z du'ego potencja!u gospodarki strefy euro, która w 2007 r.
wytwarza!a niemal 17% "wiatowego PKB (USA 22,3%, Japonia 6,9%). Oznacza to, 'e
strefa euro stanowi drugi co do wielko"ci obszar walutowy na "wiecie i jednocze"nie
jest najwi$kszym eksporterem. *&cznie z obrotami handlowymi pomi$dzy krajami
cz!onkowskimi (intra euro) na stref$ euro (15) przypada!o 29,6% "wiatowego handlu.
Po!ow$ z tych obrotów realizowano mi$dzy krajami cz!onkowskimi, co oznacza, 'e
wzajemny handel stanowi istotny kana! integracji gospodarek strefy euro. Jednocze"nie
pomini$cie w statystykach transakcji intra euro wskazuje, 'e strefa euro pozostaje
najwi$kszym partnerem handlowym "wiata i jest relatywnie bardziej otwarta na
wymian$ handlow& z reszt& "wiata ni' takie gospodarki, jak Japonia i USA.

Tabela 1.2. Podstawowe wska&niki dla strefy euro, Stanów Zjednoczonych,
UE i Japonii w 2007 r.

Strefa
euro-15

Stany
Zjednoczone

Japonia UE

Populacja (w mln) 320 302 128 495
Udzia" w %wiatowym PKB w % (wg PPP) 16,7 22,3 6,9 22,9
Udzia" w %wiatowym handlu w % (z
wy"$czeniem wymiany wewn$trz strefy
euro)

16,4 15,2 6,6 21,9

Inflacja 2,1 2,8 0,1 2,4
Deficyt bud#etowy -0,6 -3,0 -2,4 -0,9
D"ug publiczny 66,6 49,2 159,5 58,7
Rachunek obrotów bie#$cych 0,0 -5,1 4,8 -0,9

Źródło: Komisja Europejska, EBC, OECD.

Dotychczasowe do"wiadczenia wskazuj&, 'e osi&gni$cie przez euro pozycji waluty
mi$dzynarodowej wi&'e si$ z ró'norakimi korzy"ciami. Po pierwsze, euro przej$!o Euro przyczyni$o si%

do wzrostu stabilno"ci
w krajach, które go
przyj%$y oraz w
krajach s&siaduj&cych
ze stref& euro.

funkcje drugiej waluty mi$dzynarodowej dzi$ki stabilno"ci makroekonomicznej,
gwarantuj&cej jego si!$ nabywcz& (zob. ramka 1.4). Stymuluj&c transgraniczn& w!asno"#
aktywów, euro mia!o równie' pozytywny wp!yw na rozwój i integracj$ rynków
finansowych, które stanowi& obecnie bardzo wa'ny fragment globalnych rynków
finansowych.

Wp!yw euro na mi$dzynarodowy system finansowy jest najbardziej widoczny w
bezpo"rednim s&siedztwie strefy euro. Dania, Szwecja i Wielka Brytania w znacznym
stopniu wykorzystuj& euro jako "rodek przechowywania warto"ci i pozyskiwania
kapita!u na rynku papierów d!u'nych. Nowe kraje cz!onkowskie UE zwi$kszaj&
wiarygodno"# i stabilno"# dzi$ki powi&zaniu z nim swoich walut i jednocze"nie
korzystaj& z g!$bokiego rynku kredytowego strefy euro. W sferze publicznej euro
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jest relatywnie powszechnie wykorzystywane jako jednostka rozliczeniowa (kotwica
nominalna) i "rodek przechowywania warto"ci (waluta rezerwowa) oraz – w mniejszym
stopniu – jako waluta interwencji. Podobnie jak w obrocie prywatnym euro jest
wykorzystywane g!ównie w geograficznym s&siedztwie emitenta, czyli w krajach UE
i Europy, a w mniejszym stopniu w Afryce, Azji czy Ameryce Po!udniowej. Relatywnie
du'e (i rosn&ce) jest wykorzystanie euro w akumulacji rezerw dewizowych. W po!owie
2007 r. rezerwy denominowane w euro stanowi!y oko!o 25% "wiatowych rezerw
w porównaniu z 18% w 1999 r., co odpowiada!o wówczas sumie udzia!ów walut
cz!onkowskich strefy euro. W krajach UE stopie% akumulacji rezerw dewizowych w
euro jest znacznie wy'szy i waha si$ od 40% do 85%. Euro odgrywa równie' istotn&
rol$ jako waluta zaczepu (anchor currency), z któr& powi&zanych jest oko!o 40 walut
(g!ównie europejskich)(Komisja Europejska, 2008a).

Ramka 1.4. Funkcje waluty mi%dzynarodowej

Najpopularniejsz& metod& okre"lania roli danej waluty w mi$dzynarodowym
systemie walutowym jest odwo!anie si$ do funkcji, które pe!ni pieni&dz, tj.
"rodka wymiany (umo'liwia wymian$ towarow&), "rodka tezauryzacji (gromadzenie
oszcz$dno"ci) oraz miernika warto"ci (odzwierciedla okre"lon& warto"#).

Tabela. Funkcje waluty mi%dzynarodowej

Sektor

prywatny

Do"wiadczenia

euro

Sektor

publiczny

Do"wiadczenia

euro

#rodek

przechowywania

warto"ci

Denominowanie

instrumentów

finansowych,

alokacja portfela

Wzrost
mi!dzynarodowych
emisji papierów
d"u#nych z 30%
do 48% – szeroka
miara (po"owa
2007 r.)

Niska

kapitalizacja

gie"d euro

Denominowanie

oficjalnych rezerw

mi!dzynarodowych

Wzrost

%wiatowych

rezerw

walutowych

utrzymywanych

w euro z 18% w

1999 r. do 25% w

2007 r.

Jednostka

rozliczeniowa

Fakturowanie

handlu

zagranicznego

oraz transakcji

finansowych,

notowania

cen towarów i

surowców

Ponad 50%
handlu poza
stref! euro jest
fakturowane w
euro (2006 r.)

Ograniczona

rola euro w

notowaniach

surowców i

towarów

Punkt odniesienia

dla systemów

kursowych innych

walut (rola

tzw. kotwicy

nominalnej)

Oko"o 40 krajów

usztywni"o b$d'

powi$za"o swoje

waluty z euro. S$

to g"ównie kraje

europejskie
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#rodek

wymiany

Rozliczanie

handlu i

zobowi$za(

finansowych,

waluta przej%cia

(vehicle currency)

na rynkach

walutowych

Ograniczona rola

euro jako waluty

przej%cia

Interwencje

na rynkach

walutowych,

oficjalne

przep"ywy

finansowe

Znaczenie euro

zale#y m.in.

od relizacji

funkcji jednostki

rozliczeniowej

Źródło: Komisja Europejska (2008a) oraz uzupełnienia własne.

Po drugie, wprowadzenie wspólnego pieni&dza by!o jednym z najwa'niejszych Euro przyczyni$o si%
do integracji rynków
finansowych.czynników rozwoju i integracji rynków finansowych strefy euro, dzi$ki eliminacji ryzyka

kursowego jako g!ównej przyczyny fragmentacji rynków. Po!&czone jedn& walut& rynki
finansowe charakteryzuj& si$ relatywnie wysokim poziom rozwoju, wyra'aj&cym si$
du'& ró'norodno"ci& oferowanych instrumentów finansowych oraz kapitalizacj& rynków
finansowych (rynki obligacji, akcji oraz aktywa sektora bankowego) 10. Dzi$ki temu
system finansowy daje wi$ksze mo'liwo"ci lokowania kapita!u i zaci&gania zobowi&za%
(bogatszy wybór instrumentów finansowych o ró'nym ryzyku i ró'nej zapadalno"ci)
oraz sprawniej (dzi$ki wi$kszej konkurencji) realizuje swoje funkcje transformacji
kapita!u, co przyci&ga inwestorów i po'yczkobiorców. Wprowadzenie euro przyczyni!o
si$ do utworzenia rynków o potencjale porównywalnym w niektórych segmentach z
rynkiem dolarowym (Kapopoulos i Siokis, 2005). Zmiany w zakresie wykorzystania
euro stosunkowo szybko ujawni!y si$ w sektorze prywatnym - w postaci intesywnego
rozwoju rynku pieni$'nego i rynku obligacji denominowanych w euro (zob. ramka 1.5).

Ramka 1.5. Wykorzystanie euro w sektorze prywatnym

Do oceny roli euro w emisji papierów d!u'nych powszechnie stosuje si$ dwie miary:
(a) uwzgl$dniaj&c& ca!kowit& emisj$ papierów d!u'nych denominowanych w euro
przez wszystkie podmioty na "wiecie (szeroka miara) oraz (b) uwzgl$dniaj&c& emisj$
papierów d!u'nych denominowanych w euro przez podmioty spoza strefy euro
(w&ska miara). W pierwszym przypadku euro, które zadebiutowa!o w 1999 r. z

10Choć rozmiary rynku finansowego strefy euro, Japonii i USA wskazują na ich porównywalną
wielkość, widoczna jest jednak ich pewna specjalizacja. USA dominują pod względem kapitalizacji
giełdowej i rynkowego sposobu pozyskiwania kapitału. Kraje strefy euro mają natomiast większą
przewagę w zakresie bankowej transformacji kapitału. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie w
kapitalizacji giełd, w których są notowane aktywa. W 2007 r. kapitalizacja giełd dolarowych była
niemal dwukrotnie wyższa niż kapitalizacja giełd euro. Jednocześnie należy zauważyć, że postępujacy
proces deregulacji, liberalizacji oraz globalizacji rynków finansowych doprowadził do silnej konwergencji
systemów finansowych.
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niespe!na 30-procentowym udzia!em w mi$dzynarodowej emisji papierów d!u'nych,
w 2004 r. wyprzedzi!o dolara ameryka%skiego i w po!owie 2007 r. jego udzia!
wyniós! 48% (dolara 36%). W w&skim rozumieniu mi$dzynarodowej roli euro jako
"rodka przechowywania warto"ci, na rynku emisji papierów d!u'nych udzia! euro
jest mniejszy i ust$puje dolarowi ameryka%skiemu (wzrost z 22% w 1999 r. do 32%
w 2006 r., udzia! dolara na koniec 2006 r. - 44%). Spo"ród krajów europejskich
znacznych emisji w euro dokonuj& przede wszystkim kraje UE -15 pozostaj&ce poza
stref& euro (Dania, Szwecja i Wielka Brytania) oraz nowe kraje cz!onkowskie.

Spo"ród funkcji waluty mi$dzynarodowej euro ma relatywnie mniejsze znaczenie
jako "rodek wymiany, czyli jako tzw. waluta przej"cia na rynku walutowym. Dzi$ki
jego powszechnemu u'yciu i p!ynnemu rynkowi posiadanie waluty mi$dzynarodowej
wyst$puj&cej w tej funkcji daje dost$p do innych walut, co obni'a koszty
transakcyjne. Euro pozostaje drug& walut& przej"cia po dolarze ameryka%skim.
Niemniej jednak po wzro"cie roli euro w latach 1998-2001 jego udzia! w obrotach
na mi$dzynarodowym rynku walutowym pozostaje na niemal niezmienionym
poziomie. Oznacza to, 'e euro odgrywa ograniczon& rol$ w realizacji tej funkcji.
G!ówn& determinant& wyboru waluty przej"cia (funkcja ta jest realizowana równie'
poza rynkiem walutowym) s& bowiem niskie koszty transakcyjne. Na skutek
d!ugiej historii wykorzystywania dolara w tej roli i wykszta!conej dzi$ki temu
infrastrukturze, korzy"ci w przypadku waluty ameryka%skiej s& wi$ksze. Niemniej
jednak du'e zastosowanie euro w roli waluty fakturowania powinno sprzyja#
zwi$kszeniu jego zastosowania jako waluty przej"cia (Kamps, 2006).

Po trzecie, euro przyczyni!o si$ do rozwoju handlu wewn&trz i na zewn&trzEuro przyczyni$o si%
do kreacji handlu

wewn&trz i na
zewn&trz strefy euro.

strefy euro. Wspólny pieni&dz w miejsce wielu korzystnie wp!ywa na handel i
inwestycje bezpo"rednie, poszerza bowiem rozmiary rynku, na którym obowi&zuje
jedna waluta (Mroczek, 2008). Motywuje to podmioty zewn$trzne do ekspansji na
jego obszar dzi$ki ni'szym kosztom transakcyjnym dotarcia do niego. Posiadanie
powszechnie akceptowanego na "wiecie "rodka p!atniczego u!atwia te' ekspansj$ na
rynki zagraniczne, pozwala bowiem fakturowa# znaczn& cz$"# eksportu i importu we
w!asnej, powszechnie akceptowanej walucie 11. Euro sta!o si$ walut& fakturowaniaEuro uruchomi$o silny

efekt fakturowania
transakcji handlowyh

poza stref% euro.
handlu tak'e w przypadku transakcji z partnerami spoza strefy euro (w 2006 r. nieco
ponad 50% handlu fakturowano we wspólnej walucie). Korzy"ci z pojawienia si$ euro
najbardziej odczu!y kraje, których waluty narodowe funkcjonuj&ce przed przyj$ciem
euro odgrywa!y tradycyjnie ma!& rol$ (peseta hiszpa%ska, escudo portugalskie). W
znacznie mniejszym stopniu euro jest wykorzystywane w notowaniach cen surowców i

11Euro jest wykorzystywane jako waluta, w której łatwiej wyrazić wartość towarów i kontraktów oraz
porównywać ceny niż w przypadku walut lokalnych. Powszechna praktyka w handlu zagranicznym
wskazuje, że waluta wykorzystywana do fakturowania używana jest również jako waluta rozliczeń.
Oznacza to, iż wspólny pieniądz dość dobrze chroni eksporterów ze strefy euro przed ryzykiem kursowym
ponieważ znaczną część handlu zagranicznego poza strefę euro realizują używając wspólnego pieniądza.
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towarów masowych, w przypadku których od wielu lat dominuje dolar ameryka%ski.
Wynika to z silniejszej pozycji gie!dowych rynków towarowych w USA ni' w Europie.

Reasumuj&c, pe!na ocena dotychczasowych do"wiadcze% strefy euro wymaga
uwzgl$dnienia funkcjonowania euro jako waluty mi$dzynarodowej. Zasadno"#
uwzgl$dnienia takiego zestawienia zwi$ksza fakt, 'e teoria integracji walutowej nie
po"wi$ci!a temu zagadnieniu wiele miejsca. Tymczasem korzy"ci z pos!ugiwania si$
wspóln& walut& wydaj& si$ istotne. Euro mia!o du'y wp!yw na integracj$ rynków
finansowych. Wp!yw wspólnej waluty na handel i inwestycje, cho# znacznie mniejszy,
równie' jest uznawany za pozytywny (Komisja Europejska, 2008a). Du'a rola
euro jako waluty "wiatowej cz$"ciowo rozwi&zuje równie' problem niskiego poziomu
wzajemnej wymiany handlowej wewn&trz strefy euro, wyst$puj&cy w niektórych krajach
cz!onkowskich12. Zgodnie z teori& integracji walutowej fakt, 'e po wprowadzeniu Pieni&dz

mi%dzynarodowy
zwi%kszy$ równie'
otwarto"# poza stref%
euro.

euro nie zaobserwowano wyra)nego przesuni$cia handlu, mo'e mie# pewne negatywne
konsekwencje dla funkcjonowania unii walutowej. Teoria optymalnych obszarów
walutowych wskazuje, 'e w ocenie zdolno"ci kraju do porzucenia w!asnej waluty nale'y
uwzgl$dnia# nie tylko stopie% otwarto"ci gospodarki, lecz tak'e skal$ jej powi&za%
handlowych z obszarem walutowym, do którego przyst$puje. Jednocze"nie gospodarka,
wchodz&c do unii walutowej powinna kierowa# wi$kszo"# swojego eksportu (importu)
do (z) krajów, które te' maj& wspóln& walut$. W przeciwnym razie mimo unifikacji
walutowej znaczna cz$"# eksportu i importu tego kraju nadal b$dzie nara'ona na
wahania kursu wspólnej waluty na rynku mi$dzynarodowym. Relatywnie du'e i
zwi$kszaj&ce si$ wykorzystanie euro w fakturowaniu handlu powoduje, 'e nawet je"li
kraje strefy euro handluj& z partnerami zewn$trznymi to i tak w znacznej mierze
korzystaj& ze wspólnej waluty.

1.5. Wzrost gospodarczy, wydajno!# i zatrudnienie

W latach 1999-2007 "redni wzrost gospodarczy strefy euro wyniós! 2,2%, jest to
podobny wynik jak w okresie dziesi$ciu lat przed jej utworzeniem (1989-1998). W
obydwu okresach wzrost ten by! wolniejszy ni' w USA i szybszy ni' w Japonii.
Dekompozycja zagregowanych wielko"ci dla strefy euro w okresie jej funkcjonowania
pozwala jednak zauwa'y#, 'e niektóre z tworz&cych j& krajów rozw,a!y si$ znacznie
szybciej ni' przeci$tnie i znalaz!y si$ w czo!ówce najszybciej rozw,aj&cych si$ pa%stw
OECD (Irlandia, Luksemburg, Grecja, Hiszpania, Finlandia). W przypadku krajów
UE-3 wy'szym wzrostem gospodarczym w latach 1999-2007 ni' "rednio kraje strefy
euro wyró'nia!y si$ gospodarki Szwecji i Wielkiej Brytanii. Gospodarki te w dekadzie
1989-1998 rozw,a!y si$ nieznacznie wolniej od "redniej dla strefy euro (zob. wykres
1.8).

12W Finlandii udział strefy euro w eksporcie w 2006 r. był niższy niż 30%. W Grecji, Niemczech i
we Włoszech relacja ta kształtowała się w granicach 35-45%.
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Wykres 1.8. Tempo zmian PKB w wybranych krajach OECD
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Źródło: AMECO.

Do"wiadczenia krajów OECD od lat 70. wskazuj&, 'e gospodarki osi&gaj&W d$ugim okresie
synonimem wzrostu

gospodarczego jest
wzrost wydajno"ci

czynników produkcji.

ponadprzeci$tny wzrost PKB per capita w okresach silnego wzrostu wydajno"ci.
Do okre"lenia tego, w jakim stopniu wzrost gospodarczy wynika ze zwi$kszenia
zaanga'owania zasobów (kapita!u fizycznego i/lub pracy) oraz wydajno"ci b$d&cej
skutkiem ich lepszego zastosowania, s!u'y tzw. rachunkowo"# wzrostu gospodarczego.
Zak!ada ona, 'e PKB = praca + kapita! + ca!kowita wydajno"# czynników produkcji
(total factor productivity, TFP) – por. wykres. 1.9.

Poda'owa kompozycja PKB krajów strefy euro wskazuje, 'e w latach 1999-2006
wzrost zaanga'owania pracy oraz zwi$kszenie nak!adów kapita!owych by!y g!ównymi
czynnikami przyrostu PKB, podczas gdy relatywnie mniejsz& rol$ odgrywa! wzrost
wydajno"ci zaanga'owanych czynników produkcji. Warto zwróci# uwag$, 'e dwie
spo"ród czterech najwi$kszych gospodarek strefy euro (W!ochy i Hiszpania) rozw,a!y
si$ w latach 1999-2006 w warunkach nieznacznego zmniejszenia wydajno"ci. W
Niemczech i Francji by!a ona natomiast ni'sza ni' w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii
czy Szwecji.

W literaturze przedmiotu oraz licznych analizach Komisji Europejskiej, OECD i
EBC13 najcz$"ciej podkre"la si$ dwie kategorie wzajemnie na siebie oddzia!uj&cychRelatywnie niska

wydajno"# pracy w
strefie euro w

znacznym stopniu
wynika z poziomu

regulacji rynku dóbr i
us$ug oraz rynku

pracy.

potencjalnych przyczyn ni'szej wydajno"ci pracy w strefie euro ni' w innych
krajach wysoko rozwini$tych. Z jednej strony dotycz& one jako"ci czynników
produkcji (mierzonej powszechnie poziomem wykszta!cenia i kwalifikacji pracowników
oraz poziomem zaawansowania technicznego i organizacyjnego). Z drugiej strony
odnosz& si$ do instytucjonalnych uwarunkowa% mo'liwo"ci wykorzystania posiadanych

13Zob. np. Komisja Europejska (2008a), Duval i Elmeskov (2006),OECD (2008b)
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Wykres 1.9. Poda"owa dekompozycja PKB strefy euro i Stanów
Zjednoczonych

Praca Kapitał TFP
Strefa euro 1989-1998 0,3 0,7 1,3

1999-2008 0,8 0,5 0,8
Praca Kapitał TFP

USA 1989-1998 1,6 0,3 1,2
1999-2008 1,2 0,8 1,2
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Źródło: Komisja Europejska (2008a).

zasobów. Istotn& barier& optymalnej alokacji zasobów jest relatywnie wysoki poziom
regulacji rynku pracy oraz rynku dóbr i us!ug. Bariery administracyjne os!abiaj&
bod)ce do przenoszenia zasobów z sektorów nieefektywnych do bardziej rentownych.
Brak przejrzystych regu! konkurencji prowadzi do wy'szych kosztów wej"cia
nowych podmiotów, utrudnia powstawanie nowych przedsi$biorstw i efektywniejsze
zagospodarowanie zasobów pracy.

Wysoki poziom regulacji dotyczy zw!aszcza sektora us!ug, który zazwyczaj jest Szczególnie dotkliwy
jest brak przejrzystych
regu$ konkurencji w
sektorze us$ug

mniej wydajny od sektora przemys!owego uto'samianego powszechnie z dobrami
wymienialnymi14. Tymczasem sektorowa kompozycja PKB strefy euro wskazuje, i'
us!ugi odpowiadaj& za oko!o 70% PKB15. Anga'uje on równie' podobn& cz$"#
wszystkich pracuj&cych w gospodarce. Oznacza to, 'e wzrost w zakresie wzrostu
wydajno"ci w tzw. trzecim sektorze wyznacza ogólny wzrost produktywno"ci ca!ej
gospodarki. Us!ugi pozostaj& w znacznym stopniu pod wp!ywem sektorowych oraz
narodowych regulacji, uniemo'liwiaj&cych stworzenie wspólnego, zintegrowanego rynku
dóbr i us!ug16. Cz$sto wskazywan& przyczyn& niskiej wydajno"ci sektora us!ug strefy
euro mo'e by# s!aba adaptacja osi&gni$# technologii informatycznych (ICT) oraz
nowoczesnych technik organizacji pracy i zarz&dzania. Utrudnia to pe!n& integracj$
rynków, transgraniczne "wiadczenie us!ug oraz korzystanie z korzy"ci skali (OECD,
2008b). ...oraz brak

efektywnego
wykorzystania
technologii
informatycznych.

14Przemysł jest zazwyczaj efektywniejszy, musi bowiem funkcjonować w międzynarodowym, bardziej
konkurencyjnym otoczeniu. Należy jednak pamiętać, że arbitralny podział na usługi i produkty jest
trudny. Produkty zawierają bowiem komponenty usług, a usługom często towarzyszą materialne
produkty.

15Pozostała część to przemysł (około 25-28% PKB) i rolnictwo (od 2 do 5% PKB) - por. baza danych
Eurostat.

16Przyjęta przez Parlament Europejski w 2006 r. dyrektywa o swobodnym świadczeniu usług zakłada,
że budowa Jednolitego Rynku w tym obszarze ma zostać ukończona w 2010 r.
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Rozdzia" 1. Wspólna europejska waluta

Druga grupa barier, które mog& ogranicza# wydajno"# czynników wytwórczych,
zwi&zana jest z jako"ci& i stopniem wykorzystania zasobów pracy. Dotycz& one m.in.
poziomu wykszta!cenia i kwalifikacji. Oprócz poda'y pracy uwarunkowanej wzgl$dami
demograficznymi na aktywno"# zawodow& wp!ywaj& równie' takie czynniki, jak
struktura negocjacji p!acowych, stopa zast&pienia, p!aca minimalna, zakres transferów
socjalnych, tzw. klin podatkowy oraz poziom prawnej regulacji zatrudnienia (OECD,
2007b).

Niski wska)nik zatrudnienia17 mo'na uzna# za przybli'ony miernik niedopasowa%
strukturalnych wynikaj&cych z wymienionych wy'ej uwarunkowa% instytucjonalnych.
Je"li instytucje te nie funkcjonuj& dostatecznie sprawnie, stwarzaj& bod)ce do
pozostawania poza rynkiem pracy b&d) niepe!nego wykorzystania dost$pnych zasobów.
Kraje Europy kontynentalnej charakteryzowa!y si$ na ogó! wi$ksz& sztywno"ci& rynku
pracy. Sprawia!o to, 'e osoby m!ode relatywnie pó)no wchodzi!y na rynek pracy, a
osoby w wieku powy'ej 65 lat do"# szybko go opuszcza!y. By!o to przyczyn& przeci$tnie
ni'szej stopy zatrudnienia ni' w innych krajach wysoko rozwini$tych (por. wykres 1.10)
. Ponadto kraje strefy euro na ogó! w mniejszym stopniu wykorzystywa!y posiadane
zasoby pracy, na co wskazuje liczba godzin przepracowanych w ci&gu roku. W latach
1999-2006 by!a ona o oko!o 10-15% mniejsza w strefie euro ni' w USA (OECD, 2007b).

W okresie funkcjonowania strefy euro stopa zatrudnienia wzros!a o 5,3 pkt proc., a
bezrobocie spad!o ze "redniego poziomu 9,4% w latach 1989-1998 do 7,4% w 2007
r. Stopa zatrudnienia w 2007 r. wynosi!a niespe!na 66%, tzn. ponad 4 pkt proc.
poni'ej celu okre"lonego w Strategii Lizbo%skiej. W krajach UE-3, w USA oraz Austrii,
Finlandii i Holandii stopa zatrudnienia przekracza 70%. Jednocze"nie zwi$kszenie
zatrudnienia w strefie euro o ponad 15 mln osób w latach 1999-2007 wynika!o g!ównie
ze wzrostu zatrudnienia osób powy'ej 55. roku 'ycia, osób o niskich kwalifikacjach
oraz zwi$kszenia zatrudnienia na czas nieokre"lony lub w niepe!nym wymiarze. W
krótkim okresie wzrost zatrudnienia o takim charakterze idzie zazwyczaj w parze z
mniejsz& wydajno"ci& pracy. Wynika to g!ownie z faktu, 'e efektywno"# osób o ni'szych
kwalifikacjach i do"wiadczeniu zawodowym zwi$ksza si$ dopiero w "rednim i d!ugim
okresie.

Kotwica nominalna z Maastricht a konkurencyjno!' gospodarek

Do"wiadczenia pierwszych lat istnienia strefy euro pokaza!y, 'e wymogi sformu!owaneKryteria z Maastrich
nie wystarczy$y do

wzrostu gospodarczego. w kryteriach konwergencji nominalnej nie wystarczaj& do zapewnienia trwa!ego wzrostu
gospodarczego. Trzeba zatem zwróci# uwag$ na inne czynniki decyduj&ce o trwa!ym
rozwoju ekonomicznym gospodarek. Po ustabilizowaniu warunków funkcjonowania
na poziomie polityki fiskalnej i pieni$'nej (które s& skutkiem realizacji kryteriów
nominalnych) ro"nie znaczenie takich czynników, jak wyposa'enie w kapita! ludzki,

17Ilustruje on relację liczby osób pracujących do osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata).
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1.5. Wzrost gospodarczy

Wykres 1.10. Stopa zatrudnienia
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Źródło: Eurostat.

stabilno"# i ezgekwowalno"# prawa, stopie% ochrony wierzycieli, poziom korupcji,
warunki prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej determinowane przez zakres regulacji
administracyjnych oraz post$p techniczny i organizacyjny.

Czynniki te wi&'& si$ z zagadnieniem konkurencyjno"ci gospodarek, definiowanym
przez World Economic Forum jako zestaw instytucji, instrumentów polityki oraz
czynników decyduj&cych o wydajno"ci gospodarki. World Economic Forum wyró'ni!o
12 filarów konkurencyjno"ci (por. schemat 1.2). S& to: instytucje, infrastruktura,
stabilno"# makroekonomiczna, zdrowie i edukacja podstawowa, edukacja na poziomie
wy'szym oraz szkolenia, efektywno"# mechanizmów rynkowych, efektywno"# rynków
pracy, stopie% rozwoju rynków finansowych, zaawansowanie technologiczne, rozmiar
rynku, stopie% rozwoju biznesu, innowacje. Potwierdza to, 'e tylko jeden z wymiarów
oceny konkurencyjno"ci gospodarek odnosi si$ bezpo"rednio do kryteriów z Maastricht
(stabilno"# makroekonomiczna).

Na pocz&tku lat 90. kiedy definiowano kryteria z Maastricht, gospodarka "wiatowa W d$ugim okresie o
perspektywach wzrostu
gospdarczego decyduje
jako"# czynników
wytwórczych.

nie by!a tak silnie zintegrowana jak obecnie. Wspó!czesna konkurencja mi$dzy
firmami, regionami i gospodarkami opiera si$ w wi$kszym stopniu na zasobach
niematerialnych jak innowacje i zdolno"# do ci&g!ego doskonalenia umiej$tno"ci i
pog!$biania wiedzy. Czynniki wytwórcze mog& si$ przemieszcza# du'o swobodniej, przez
co mog& wybiera# korzystniejsze lokalizacje. Argumentem za nieuwzgl$dnienieniem w
kryteriach konwergencji wska)ników opisuj&cych jako"# czynników wytwórczych czy
zakres konwergencji strukturalnej by!a ogromna heterogeniczno"# gospodarek strefy
euro pod tym wzgl$dem, a wobec tego trudno"# z wyznaczeniem wzorca odniesienia.
To, 'e kryteria dotycz& jedynie wielko"ci nominalnych, wynika równie' z faktu, i'
formu!owano je bezpo"rednio po wielu latach problemów gospodarek UE (jak równie'
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Rozdzia" 1. Wspólna europejska waluta

Schemat 1.2. Dwana!cie filarów konkurencyjno!ci

Podstawowe czynniki 

1. Instytucje

2. Infrastruktura

3. Stabilno  

makroekonomiczna

4. Zdrowie i edukacja 

podstawowa

Czynniki zwi kszaj ce 

efektywno

5. Edukacja na poziomie 

wy szym 

6. Efektywno  rynku dóbr 

i us!ug

7. Efektywno  rynku pracy

8. Stopie  rozwoju rynków 

finansowych

9. Stopie  wykorzystania 

technologii informatycznych 

10. Rozmiar rynku

Innowacyjno

11. Innowacyjno

12. Zaawansowanie procesów 

biznesowych 

Gospodarka oparta o 
efektywno ci gospodarowania 

zasobami

PKB per capita

do 17 000 USD

Gospodarka oparta o 
innowacjach

PKB per capita  powy ej 
17 000 USD 

Gospodarka oparta na 
podstawowach  zasobach

Konkurencja kosztowa, niska 
wydajno  i p!ace, PKB per 

capita  do oko!o 

3 000 USD

Źródło: (World Economic Forum, 2007).

"wiata) z utrzymaniem stabilno"ci cen, wiarygodno"ci polityki fiskalnej i cz$stego
nadu'ywania dewaluacji walut krajowych jako sposobu poprawy konkurencyjno"ci.
Jednocze"nie, w tym okresie banki centralne nie cieszy!y si$ niezale'no"ci&, co
utrudnia!o kontrol$ oczekiwa% inflacyjnych.

Reasumuj&c, nale'y stwierdzi#, 'e od czasu utworzenia strefy euro kraje cz!onkowskie
cechowa!y si$ wi$ksz& stabilno"ci& cen ni' przed pojawieniem si$ wspólnej waluty.
Stanowi!o to bez w&tpienia istotny wk!ad w zapewnienie warunków wzrostu
gospodarczego. Obserwacja podstawowych parametrów stabilno"ci wewn$trznej i
zewn$trznej wskazuje, 'e strefa euro pod wieloma wzgl$dami dorównuje USA i
Japonii, a nawet je wyprzedza. Przes&dzaj& o tym wiarygodno"# niezale'nego EBC
w jego antyinflacyjnej polityce oraz pozycja fiskalna strefy euro utrzymywana
przez zreformowany Pakt Stabilno"ci i Wzrostu. Wprawdzie po okresie wype!niania
kryteriów z Maastricht w niektórych krajach os!ab!a dyscyplina bud'etowa, jednak
poziom zad!u'enia publicznego i deficytu bud'etowego pozostawa!y w okresie
funkcjonowania strefy euro ni'sze ni' w poprzednim dziesi$cioleciu. Niemniej jednak
stabilno"# makroekonomiczna nie by!a wystarczaj&co silnym bod)cem do szybszego
wzrostu gospodarczego strefy euro ni' w innych krajach wysoko rozwini$tych.
Ponadto mimo ogólnie korzystnej oceny ca!ej strefy euro w poszczególnych krajach
cz!onkowskich pog!$bia!y si$ nierównowaga wewn$trzna i zewn$trzna. Przejawia!o si$
to narastaj&cymi dywergencjami inflacyjnymi, trudno"ciami z utrzymaniem stabilno"ci
finansów publicznych, gwa!townie wzrastaj&cymi deficytami obrotów bie'&cych i
ujemn& pozycj& inwestycyjn& netto (Hiszpania, Portugalia i Grecja).
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Podsumowanie rozdzia"u

Podsumowanie rozdzia"u

Powstanie strefy euro w 1999 r. by!o ukoronowaniem wieloletniego procesu integracji
gospodarczej w Europie. Pojawienie si$ euro nale'y równie' postrzega# jako
konsekwencj$ zacie"niaj&cej si$ wspó!pracy politycznej. Czynniki te sprawi!y, 'e
integracja europejska jest jednym z najwa'niejszych pokojowych projektów XX w.
Europy i "wiata.

Polska wraz z wej"ciem do UE sta!a si$ cz!onkiem Unii Gospodarczej i Walutowej z tzw.
derogacj&. Oznacza to obowi&zek zamiany waluty krajowej na wspóln&, aczkolwiek bez
wyra)nego wskazania terminu. Kraje aspiruj&ce do strefy euro musz& jednak wype!ni#
kryteria konwergencji nominalnej, potwierdzaj&ce ustabilizowanie gospodarki wyra'one
warto"ciami podstawowych parametrów makroekonomicznych.

Do"wiadczenia krajów strefy euro wskazuj&, 'e warunki konwergencji nominalnej
z Maastricht stanowi!y siln& kotwic$ nominaln& prowadz&c& kraje ze zmienn&
i relatywnie wysok& inflacj& do obszaru o stabilniejszych cenach i wi$kszym
przywi&zaniu do dyscypliny finansów publicznych. Z obserwacji krajów strefy euro
w zakresie d!ugoterminowej stabilno"ci cen wynika, 'e w okresie jej funkcjonowania
inflacja osi&gn$!a stabilno"# niespotykan& od pocz&tku lat 70. Kszta!towanie si$
wska)ników wzrostu cen w innych krajach OECD (USA, Japonii oraz UE-3) wskazuje
jednak, 'e by!o to zjawisko "wiatowe. Gospodarki tych krajów w latach 1999-2007
równie' funkcjonowa!y we wzgl$dnie stabilnym otoczeniu makroekonomicznym.
Regu!y narzucone przez kryteria konwergencji nominalnej sprawi!y jednak, 'e
dodatkow& kotwic& stabilizacji monetarnej, a w szczególno"ci fiskalnej w Europie by!a
wiarygodno"# marki niemieckiej, a nast$pnie euro.

Do"wiadczenia z 10 lat funkcjonowania strefy euro wskazuj& ponadto, 'e dzi$ki
globalnej stabilno"ci makroekonomicznej, brakowi silnych wstrz&sów oraz poprawie
jako"ci polityki pieni$'nej, EBC zyska! wiarygodno"# potrzebn& do prowadzenia
polityki pieni$'nej. Pozwoli!o to na skuteczne zakotwiczenie oczekiwa% inflacyjnych na
poziomie celu inflacyjnego, co uznawane jest za sukces EBC. Ponadto zast$puj&c takie
waluty jak marka niemiecka, frank francuski czy gulden holenderski, euro stosunkowo
szybko sta!o si$ drug& powszechnie akceptowan& na "wiecie walut& mi$dzynarodow&,
obok dolara ameryka%skiego. Bez w&tpienia potwierdza to du'e zaufanie podmiotów
mi$dzynarodowych do stabilno"ci makroekonomicznej obszaru euro. Jako waluta
powszechnie akceptowana na "wiecie euro wp!yn$!o na zwi$kszenie porównywalno"ci
cen i tym samym przyczyni!o si$ do kreacji handlu wewn&trz i na zewn&trz strefy euro.
Wspólna waluta zwi$kszy!a jednocze"nie dost$p podmiotów zewn$trznych do rynku
strefy euro, który sta! si$ wi$kszy i przez to bardziej atrakcyjny. Euro przyczyni!o
si$ tak'e do znacznego post$pu integracji i globalizacji europejskich oraz "wiatowych
rynków finansowych (Kapopoulos i Siokis, 2005).

Od czasu utworzenia strefy euro jej obszar wykazywa! si$ wi$ksz& stabilno"ci&
cen ni' przed pojawieniem si$ wspólnej waluty. Niew&tpliwie by! to istotny
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Rozdzia" 1. Wspólna europejska waluta

wk!ad w zapewnienie warunków wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak stabilno"#
makroekonomiczna nie by!a wystarczaj&co silnym bod)cem do szybszego wzrostu
gospodarczego strefy euro ni' w innych krajach wysoko rozwini$tych. W okresie
funkcjonowania strefy euro kraje cz!onkowskie rozw,a!y si$ relatywnie wolniej ni' USA,
Wielka Brytania czy Szwecja18. Ponadto, pomimo ogólnie korzystnej oceny na poziomie
ca!ej unii walutowej, w niektórych krajach cz!onkowskich na skutek braku trwa!o"ci
spe!nienia kryteriów z Maastricht, po zakwalifikowaniu do strefy euro, nierównowaga
wewn$trzna i zewn$trzna uleg!y pogorszeniu.

Wskazuje to, 'e w d!ugim okresie o wzro"cie gospodarczym decyduj& jako"# czynników
wytwórczych oraz zdolno"# krajów do w!&czenia ich w mi$dzynarodowy podzia! pracy.
Istotne znaczenie ma równie' elastyczno"# czynników produkcji wzgl$dem zmiennych
warunków konkurowania. Kraje strefy euro dysponuj& na ogó! s!abszym jako"ciowo,
mniej mobilnym kapita!em ludzkim i kapita!em wiedzy ni' gospodarki USA, Japonii
i UE-3. Ponadto problemem strefy euro pozostaje ci&g!y brak dzia!ania jednolitego
rynku w obszarze us!ug. Tymczasem ten sektor ma decyduj&cy wp!yw na struktur$
PKB i zatrudnienia krajów strefy euro.

18Jednak w gronie krajów strefy euro również można znaleźć gospodarki, które rozwĳały się szybciej
niż średnia dla strefy euro i OECD (Grecja, Irlandia, Hiszpania, Luksemburg).
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Rozdzia" 2

Polska gospodarka na tle strefy
euro – warunki wyj!ciowe

Cele rozdzia"u

Celem rozdzia!u drugiego jest po omówienie stopnia konwergencji nominalnej i realnej
polskiej gospodarki ze stref& euro oraz opinii polskiego spo!ecze%stwa na temat
integracji walutowej.

W pierwszej cz$"ci rozdzia!u 2 omówione zosta!y warunki formalne, jakie Polska
musi spe!ni# przed przyj$ciem wspólnej waluty oraz ocena stopnia ich realizacji na
tle pozosta!ych pa%stw z derpgacj&. W cz$"ci drugiej podj$to prób$ oceny stopnia
konwergencji realnej Polski ze stref& euro. W cz$"ci trzeciej przedstawiono opini$
polskiego spo!ecze%stwa na temat integracji walutowej, na tle opinii wyra'anych przez
spo!ecze%stwa pa%stw cz!onkowskich.

Polska uczestniczy w III etapie UGW na prawach pa%stwa obj$tego derogacj&.
Oznacza to, 'e jest zobowi&zana do spe!nienia kryteriów konwergencji i przyj$cia euro
w przysz!o"ci. Akcesja do strefy euro pa%sta z derogacj& zwi&zana jest z dwiema
procedurami: w!&czenia waluty krajowej do systemu ERM II oraz uchylenia derogacji.
Warunkiem przyj$cia euro jest trwa!e wype!nienie kryteriów konwergencji nominalnej
i prawnej. W ramach tego ostatniego analizowana jest zgodno"# ustawodawstwa
krajowego z prawem wspólnotowym, w materii dotycz&cej niezale'no"ci banku
centralnego i integracji z Eurosystemem. Ocena osi&gni$cia przez pa%stwo cz!onkowskie
wysokiego stopnia konwergencji nominalnej nast$puje na podstawie wype!nienia
kryteriów dotycz&cych: stabilno"ci cen, poziomu d!ugoterminowej stopy procentowej,
dyscypliny bud'etowej oraz stabilno"ci kursu walutowego.

Trwa!o"# spe!nienia kryteriów nominalnych jest uwarunkowana wysokim stopniem
konwergencji realnej. W szczególno"ci zapewni# j& mog&: wysoki stopie% podobie%stwa
struktur gospodarczych mi$dzy Polsk& a krajami strefy euro, du'a intensywno"#
powi&za% handlowych, a tak'e wysoka synchronizacja cykli koniunkturalnych.
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Wymienione strukturalne uwarunkowania nie tylko warunkuj& trwa!o"# wype!nienia
kryteriów konwergencji nominalnej, ale mog& tak'e w du'ym stopniu prze!o'y# si$
na bilans korzy"ci i kosztów cz!onkostwa w strefie euro. Dlatego te' omówienie
stanu wyj"ciowego gospodarki polskiej mo'e by# punktem wyj"cia dla reform
przygotowuj&cych j& do sprawnego funkcjonowania we wspólnym obszarze walutowym.

Zbudowanie ogólnonarodowego konsensusu wokó! projektu wprowadzenia euro stanowi
warunek konieczny dla udanego przeprowadzenia tego procesu. Podobnie, jak za
przygotowanie gospodarki, rz&dy pa%stw ponosz& odpowiedzialno"# za odbiór spo!eczny
procesu integracji walutowej. Zwi&zany on jest z dostarczeniem rzetelnej informacji na
temat korzy"ci i kosztów wprowadzenia euro. Warto zatem zwróci# szczególn& uwag$ na
opinie dotycz&ce percepcji obaw i nadziei spo!ecze%stwa, zwi&zanych z przyst&pieniem
Polski do strefy euro.

2.1. Aktualny stan procesu integracji walutowej
w Europie

2.1.1. Formalne warunki wprowadzenia euro

Obecnie cz!onkami strefy euro jest 16 pa%stw Unii Europejskiej (Austria, Belgia,
Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta,
Niemcy, Portugalia, S!owacja i W!ochy). Pozosta!e 11 pa%stw cz!onkowskich nie w pe!ni
uczestniczy w Unii Gospodarczej i Walutowej. Dwa z nich (Dania i Wielka Brytania)
posiadaj& tzw. klauzul$ opt-out, która daje im prawo wyboru przysz!o"ci walutowej.
Jednak'e w przypadku intencji przyst&pienia do strefy euro, b$d& one podlega# takiej
samej procedurze, jak ka'de inne pa%stwo cz!onkowskie UE.

Pozosta!e 9 pa%stw cz!onkowskich (Bu!garia, Czechy, Estonia, Litwa, *otwa, Polska,Polska nale'y do grupy
pa!stw cz$onkowskich

UGW z derogacj&. Rumunia, Szwecja1 oraz W$gry) posiadaj& status pa%stwa cz!onkowskiego Unii
Gospodarczej i Walutowej z derogacj&. Na mocy Traktatu ustanawiaj&cego Wspólnot$
Europejsk& (TWE) pa%stwa te zobowi&zane s& do spe!nienia wszystkich kryteriów
konwergencji i przyj$cia euro w przysz!o"ci.

Na mocy art. 122(2) Traktatu ustanawiaj&cego Wspólnot$ Europejsk&, w celu oceny
gotowo"ci pa%stw cz!onkowskich z derogacj& do przyj$cia euro, Komisja Europejska
(KE) i Europejski Bank Centralny (EBC) zobowi&zane s& przynajmniej raz na dwa
lata lub na wniosek pa%stwa cz!onkowskiego z derogacj& do przygotowania niezale'nie
od siebie sprawozdania „w sprawie post$pów dokonanych przez pa%stwa cz!onkowskie
w wype!nianiu ich zobowi&za% w zakresie urzeczywistnienia unii gospodarczej i
walutowej” (por. Europejski Bank Centralny, 2008b).O uchyleniu derogacji

decyduje Ecofin.
1Szwecja to jedyny kraj z grupy państw nie posiadających klauzuli opt-out, który wstąpił do

Unii Europejskiej przed stworzeniem strefy euro. W myśl ustawodawstwa europejskiego, Szwecja jest
postrzegana jako państwo z derogacją. Innego zdania są władze Szwecji, które uważąją, że gdyby strefa
euro istniała w momencie przystępowania do UE, wynik referendum odnośnie akcesji mógłby przynieść
inny wynik.
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Na podstawie obu Raportów o konwergencji, wniosku KE, po konsultacji z Parlamentem
Europejskim i po dyskusji w Radzie Unii Europejskiej (w sk!adzie szefów pa%stw
lub rz&dów), Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (Rada Ecofin) kwalifikowan&
wi$kszo"ci& g!osów podejmuje decyzj$ o uchyleniu derogacji (art. 122(2) TWE, por. te'
Ministerstwo Finansów, 2005a). Po podj$ciu tej decyzji, Rada - na podstawie wniosku
KE i po konsultacji z EBC - jednomy"lnie (na mocy decyzji pa%stw cz!onkowskich
nieobj$tych derogacj& i pa%stwa, którego ta decyzja dotyczy) ustala kurs, po którym
waluta danego kraju zostanie zast&piona przez euro, oraz podejmuje dodatkowe
dzia!ania niezb$dne do wprowadzenia w tym kraju wspólnej waluty (art. 123(5) TWE,
por. te' Ministerstwo Finansów, 2005a).

Traktat Lizbo%ski (TL)2 przewiduje wprowadzenie dodatkowego elementu do powy'szej
procedury. Wed!ug TL decyzja Rady Ecofin o uchyleniu derogacji b$dzie uzale'niona
od otrzymania zalecenia przyj$tego przez cz!onków Rady reprezentuj&cych pa%stwa
cz!onkowskie, których walut& jest euro (tzw. Eurogrup$). Zalecenie b$dzie przyjmowane
kwalifikowan& wi$kszo"ci& g!osów tych pa%stw cz!onkowskich i powinno zosta# wydane
w terminie sze"ciu miesi$cy od otrzymania przez Rad$ wniosku Komisji Europejskiej o
uchylenie derogacji (por. Szymczyk, 2008).

Formalnym warunkiem przyj$cia wspólnej waluty europejskiej przez pa%stwo Warunkiem przyj%cia
euro jest osi&gni%cie
trwa$ej konwergencji
nominalnej i prawnej.

cz!onkowskie Unii Europejskiej jest osi&gni$cie trwa!ej konwergencji nominalnej i
prawnej. W Raportach o konwergencji KE i EBC dokonuj& oceny stopnia konwergencji
gospodarczej, zgodno"ci ustawodawstawa krajowego z wymogami Traktatu oraz
sprawdzaj&, czy zosta!y spe!nione wymogi ustawowe dotycz&ce krajowych banków
cetralnych, tak aby mog!y one sta# si$ cz!onkami Eurosystemu (Europejski Bank
Centralny, 2008b).

Zgodnie z art. 104 i 121 TWE, Protoko!em w sprawie kryteriów konwergencji do art. 121
TWE oraz Protoko!em w sprawie procedury nadmiernego deficytu, dokonywana przez
KE i EBC ocena osi&gni$cia przez kraj cz!onkowski stopnia konwergencji gospodarczej
nast$puje na podstawie wype!nienia kryteriów dotycz&cych stabilno"ci cen, poziomu
d!ugoterminowej stopy procentowej, dyscypliny bud'etowej oraz stabilno"ci kursu
walutowego (por. Ministerstwo Finansów, 2005a).

Kryteria konwergencji

Kryterium stabilno!ci cen zdefiniowane w Artykule 121(1) Traktatu wymaga Pa!stwo z derogacj&
musi wykaza# si%
wysokim stopniem
stabilno"ci cen.

„osi&gni$cia wysokiego stopnia stabilno"ci cen; b$dzie to wynika!o ze stopy inflacji
zbli'onej do istniej&cej w co najwy'ej trzech Pa%stwach Cz!onkowskich, które maj&
najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilno"ci cen”.

Artyku! 1 Protoko!u w sprawie kryteriów konwergencji okre"lonych w art. 121 ust.
1 Traktatu stanowi: „Kryterium stabilno"ci cen okre"lone w art. 121 ust. 1 tiret

2Ratyfikacja tego traktatu została wstrzymana. Niemniej jednak, ze względu na to, że podobny zapis
był zawarty w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, można oczekiwać, że ten dodatkowy
element procedury uchylania derogacji zostanie w przyszłości wprowadzony.
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pierwsze Traktatu oznacza, 'e Pa%stwo Cz!onkowskie ma trwa!y poziom stabilno"ci
cen, a "rednia stopa inflacji, odnotowana w tym pa%stwie w ci&gu jednego roku
poprzedzaj&cego badanie, nie przekracza o wi$cej ni' 1,5 punktu procentowego inflacji
trzech Pa%stw Cz!onkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Inflacja mierzona jest
za pomoc& wska)nika cen towarów konsumpcyjnych na porównywalnych podstawach,
z uwzgl$dnieniem ró'nic w definicjach krajowych” (por. European Commission, 2008
lub Europejski Bank Centralny, 2008b).

Postanowienia Traktatu stosuje si$, obliczaj&c stop$ inflacji na podstawie „zmian
12-miesi$cznej "redniej warto"ci zharmonizowanego wska)nika cen towarów i us!ug
konsumpcyjnych (HICP) w stosunku do "redniej warto"ci tego wska)nika w
bezpo"rednio poprzedzaj&cym okresie 12 miesi$cy” (Europejski Bank Centralny,
2008b). Nale'y podkre"li#, 'e Protokó! w sprawie kryteriów konwergencji wymaga
nie tylko osi&gniecia wysokiego stopnia stabilno"ci cen, ale te' jego trwa!o"ci,
w szczególno"ci zapewnienia, 'e osi&gni$ta stabilno"# cen zostanie utrzymana w
analizowanym pa%stwie cz!onkowskim w kolejnych miesi&cach oraz po przyj$ciu euro.

Fiskalne kryterium konwergencji zdefiniowane w Artykule 121 ust. 1 tiretKryterium fiskalne
wymaga stabilnej
sytuacji finansów

publicznych.
drugie Traktatu wymaga „stabilnej sytuacji finansów publicznych; b$dzie to wynika!o
z sytuacji bud'etowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu bud'etowego w
rozumieniu art. 104 ust. 6” (por. Europejski Bank Centralny, 2008b).

Artyku! 2 Protoko!u w sprawie kryteriów konwergencji okre"lonych w art. 121 Traktatu,
stanowi: „Kryterium sytuacji finansów publicznych, okre"lone w artykule 121 ust$p 1
tiret drugie niniejszego Traktatu, oznacza, 'e w czasie badania Pa%stwo Cz!onkowskie
nie jest obj$te decyzj& Rady zgodnie z art. 104 ust. 6 niniejszego Traktatu, stwierdzaj&c&
istnienie nadmiernego deficytu”.

Procedura nadmiernego deficytu (Excessive Deficit Procedure, EDP) okre"lona jest
w Artykule 104 Traktatu. Zgodnie z nim Komisja sporz&dza raport w sytuacji, gdy
pa%stwo cz!onkowskie nie spe!nia wymogów dyscypliny bud'etowej, w szczególno"ci
je'eli:

a) stosunek planowanego lub rzeczywistego deficytu sektora instytucji rz&dowych
i samorz&dowych (general government) do PKB przekracza warto"# referencyjn&
(okre"lon& w Protokole w sprawie procedury dotycz&cej nadmiernego deficytu jako 3%
PKB3), chyba 'e:

• stosunek ten zmniejszy! si$ znacznie oraz w sposób sta!y i osi&gn&! poziom bliski
warto"ci referencyjnej, lub

• przekroczenie warto"ci referencyjnej ma charakter wyj&tkowy oraz tymczasowy i
stosunek ten pozostaje bliski warto"ci referencyjnej;

3Analiza sytuacji fiskalnej oparta jest na danych opracowanych na podstawie rachunków
narodowych, zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych 1995 (ESA
95).
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b) stosunek d!ugu sektora instytucji rz&dowych i samorz&dowych do PKB przekracza
warto"# referencyjn& (okre"lon& w Protokole w sprawie procedury dotycz&cej
nadmiernego deficytu jako 60% PKB), chyba 'e stosunek ten zmniejsza si$ dostatecznie
i zbli'a si$ do warto"ci referencyjnej w zadowalaj&cym tempie (por. European
Commission, 2008 lub Europejski Bank Centralny, 2008b).

Podstaw& oceny sytuacji fiskalnej pa%stwa cz!onkowskiego z derogacj& s& programy
konwergencji oraz notyfikacje fiskalne. Je'eli Komisja Europejska stwierdzi, 'e
kraj cz!onkowski nie przestrzega dyscypliny fiskalnej, to zgodnie z art. 104(5)
TWE przygotowuje, skierowan& do Rady Ecofin, opini$ w sprawie wyst$powania
nadmiernego deficytu. Rada Ecofin, uwzgl$dniaj&c opini$ i rekomendacje Komisji
Europejskiej, podejmuje decyzj$ w sprawie wyst$powania nadmiernego deficytu i
wydaje rekomendacje skierowane do kraju, dotycz&ce obni'enia danego deficytu poni'ej
poziomu referencyjnego w okre"lonym czasie (art. 104(6)-104(7)).

Zgodnie z art. 104(12) TWE decyzj$ o zako%czeniu procedury nadmiernego deficytu
podejmuje Rada Ecofin, po wcze"niejszej rekomendacji ze strony KE oraz po konsultacji
z Parlamentem Europejskim i EBC. Decyzja Rady powinna zosta# podj$ta najszybciej,
jak to mo'liwe i nie pó)niej ni' w ci&gu dwóch miesi$cy od terminu wys!ania notyfikacji
fiskalnej, wskazuj&cej, 'e deficyt zosta! zredukowany poni'ej warto"ci referencyjnej.

Kryterium kursu walutowego zdefiowane w Artykule 121 ust. 1 tiret trzecie Kursowe kryterium
konwergencji wymaga
uczestnictwa w
systemie ERM II.

Traktatu nakazuje „poszanowanie zwyk!ych marginesów waha% kursów przewidzianych
mechanizmem wymiany walut Europejskiego Systemu Walutowego (Exchange Rate
Mechanism, ERM) przez co najmniej dwa lata, bez dewaluacji w stosunku do waluty
innego Pa%stwa Cz!onkowskiego”.

Art. 3 Protoko!u w sprawie kryteriów konwergencji okre"lonych w art. 121 Traktatu
stanowi: „Kryterium udzia!u w mechanizmie kursów walut Europejskiego Systemu
Walutowego, okre"lone w art. 121 ust. 1 tiret trzecim Traktatu oznacza, 'e Pa%stwo
Cz!onkowskie stosowa!o normalne granice waha%, przewidziane w mechanizmie kursów
walut Europejskiego Systemu Walutowego, bez powa'nych napi$# przynajmniej przez
dwa lata przed badaniem. W szczególno"ci Pa%stwo Cz!onkowskie nie zdewaluowa!o
dwustronnego centralnego kursu swojej waluty wobec 'adnej innej waluty Pa%stwa
Cz!onkowskiego z w!asnej inicjatywy przez ten sam okres”4 (por. European
Commission, 2008 lub Europejski Bank Centralny, 2008b).

Opisuj&c zastosowania Traktatu EBC stwierdza, 'e ocena stabilno"ci kursu walutowego
w stosunku do euro koncentruje si$ na tym, czy kurs walutowy znajdowa! si$ blisko
kursu centralnego w ERM II, przy uwzgl$dnieniu czynników, które mog!y spowodowa#
aprecjacj$ (Europejski Bank Centralny, 2008b). Stwierdza te', 'e szeroko"# pasma
waha% w ERM II nie wywiera negatywnego wp!ywu na ocen$ kryterium stabilno"ci
kursu walutowego. Zagadnienie braku „powa'nych napi$#” jest rozpatrywane poprzez:

4Traktat Lizboński zastępuje zakaz dewaluacji w stosunku do waluty innego państwa członkowskiego
zakazem dewaluacji w stosunku do euro (por. Szymczyk, 2008).
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a) badanie stopnia odchylenia kursów walutowych wobec euro od kursów centralnych
w ERM II,

b) zastosowanie takich wska)ników takich jak zmienno"# kursu walutowego wzgl$dem
euro oraz jego trend, jak równie' ró'nice krótkoterminowych stóp procentowych w
stosunku do strefy euro i ich zmiany oraz

c) badanie roli, jak& odegra!y interwencje na rynku walutowym.

Ramka 2.1. Mechanizm ERM IIa

Mechanizm ERM II zacz&! dzia!a# 1 stycznia 1999 r. na mocy Rezolucji Rady
Europejskiej z 16 czerwca 1997 r. o ustanowieniu mechanizmu kursowego w
trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, zast$puj&c istniej&cy wcze"niej
Europejski System Walutowy oraz dzia!aj&cy w jego ramach ERM. ERM II jest
systemem !&cz&cym waluty krajowe pa%stw UE oraz euro, maj&cym pomóc w
wype!nianiu wymogu traktowania przez pa%stwa cz!onkowskie UE polityki kursowej
jako przedmiotu wspólnego zainteresowania (art. 124 TWE).

Mechanizm ERM II jest wielostronnym systemem sta!ych, ale dostosowywalnych
kursów walutowych (fixed but adjustable), z ustalonym kursem centralnym i
standardowym pasmem waha% +/-15%, opieraj&cym si$ na wielostronnej umowie
pomi$dzy danym pa%stwem cz!onkowskim, krajami cz!onkowskimi strefy euro, EBC
oraz innymi pa%stwami cz!onkowskimi uczestnicz&cymi w mechanizmie.

Na wniosek pa%stwa cz!onkowskiego mo'liwe jest oficjalne uzgodnienie pasma
waha% w$'szego ni' standardowe. Tego rodzaju decyzje s& podejmowane
indywidualnie, w drodze wyj&tku, jako 'e pasmo standardowe jest uznawane
za w!a"ciwe dla pa%stw cz!onkowskich pod&'aj&cych "cie'k& konwergencji.
Zastosowanie wielostronnie uzgodnionego w$'szego pasma mo'na rozwa'a# jedynie
w odniesieniu do krajów znajduj&cych si$ na bardzo zaawansowanym etapie
konwergencji.

Interwencje na kra%cach pasma s& z zasady automatyczne i nieograniczone, chyba
'e by!yby sprzeczne z nadrz$dnym celem stabilno"ci cenowej w danym pa%stwie
cz!onkowskim lub strefie euro. W celu wsparcia tego rodzaju interwencji istnieje
mo'liwo"# skorzystania z finansowania na bardzo krótki termin (Very Short-Term
Financing Facility, VSTF). Ka'dy uczestnik ERM II, równie' EBC, ma prawo
inicjowania poufnej procedury maj&cej na celu korekt$ kursów centralnych.

Przyst&pienie do mechanizmu ERM II nie jest zale'ne od spe!nienia wcze"niej
okre"lonych kryteriów. Jednak w opinii EBC, aby uczestnictwo w ERM II
przebiega!o bez zak!óce%, przed przyst&pieniem niezb$dna mo'e si$ okaza# powa'na
korekta polityki gospodarczej (na przyk!ad w zakresie liberalizacji cen lub polityki
fiskalnej) oraz rozpocz$cie wiarygodnej konsolidacji fiskalnej (ECB, 2003).
Źródło: opracowanie NBP.
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a Por. Ministerstwo Finansów, 2005a.

Kryterium stóp procentowych zdefiniowane w Artykule 121 ust. 1 tiret czwarte Kryterium stóp
procentowych bada
trwa$o"# procesu
konwergencji.

Traktatu wymaga „trwa!ego charakteru konwergencji osi&gni$tej przez Pa%stwo
Cz!onkowskie i jego udzia!u w mechanizmie wymiany walut Europejskiego Systemu
Walutowego, co odzwierciedla si$ w poziomach d!ugoterminowych stóp procentowych”.

Art. 4 Protoko!u w sprawie kryteriów konwergencji okre"lonych w art. 121 Traktatu
stanowi: „Kryterium konwergencji stóp procentowych okre"lone w art. 121 ust.
1 tiret czwartym Traktatu oznacza, 'e w ci&gu jednego roku przed badaniem
Pa%stwo Cz!onkowskie posiada!o "redni& nominaln& d!ugoterminow& stop$ procentow&
nieprzekraczaj&c& wi$cej ni' o dwa punkty procentowe stopy procentowej trzech
Pa%stw Cz!onkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Stopy procentowe oblicza si$
na podstawie d!ugoterminowych obligacji pa%stwowych lub porównywalnych papierów
warto"ciowych, z uwzgl$dnieniem ró'nic w definicjach krajowych”5.

W my"l postanowie% Traktatu „"rednia nominalna d!ugoterminowa stopa procentowa”
odnotowana w „ci&gu jednego roku przed badaniem” jest obliczana jako "rednia
arytmetyczna z ostatnich 12 miesi$cy, dla których dost$pne s& dane statystyczne
dotycz&ce wska)nika HICP. Sformu!owanie „trzech pa%stw cz!onkowskich o najbardziej
stabilnych cenach” odnosi si$ do niewa'onej "redniej arytmetycznej d!ugoterminowych
stóp procentowych tych samych trzech pa%stw UE, z których dane pos!u'y!y do
obliczenia warto"ci referencyjnej dla kryterium stabilno"ci cen.

Kryterium konwergencji prawnej obejmuje analiz$ zgodno"ci ustawodawstwa Pa!stwo kandyduj&ce
musi spe$ni# równie'
kryterium
konwergencji prawnej.

krajowego z art. 108 i 109 TWE oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków
Centralnych (ESBC) i EBC, a w szczególno"ci:

• niezale'no"# funkcjonaln&, instytucjonaln&, personaln& i finansow& banku
centralnego (art. 108 TWE, art. 7 i art. 14 ust. 2 Statutu);

• spójno"# celów banku centralnego z celami sformu!owanymi w art. 105(1) TWE
i art. 2 Statutu6.

Zarówno Komisja Europejska, jak i Europejski Bank Centralny w ocenie wype!nienia
kryteriów konwergencji stosuje kilka zasad przewodnich (por. Europejski Bank
Centralny, 2008b). Po pierwsze, poszczególne kryteria s& interpretowane i stosowane w

5W przypadku kraju, dla którego nie ma dostępnych danych o zharmonizowanych długoterminowych
stopach procentowych, przeprowadzana jest możliwie najbardziej wszechstronna analiza rynków
finansowych, z uwzględnieniem poziomu długu publicznego i innych istotnych wskaźników, w celu oceny
trwałości konwergencji osiągniętej przez państwo członkowskie i jego udziału w mechanizmie ERM II
(Europejski Bank Centralny, 2008b).

6Szerzej na ten temat: zob. Olszak i Porzycki (2008).
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sposób rygorystyczny w celu zagwarantowania, 'e do strefy euro wejd& wy!&cznie takie
pa%stwa cz!onkowskie, w których panuj& warunki gospodarcze sprzyjaj&ce utrzymaniu
stabilno"ci cen i spójno"ci gospodarczej strefy. Po drugie, kryteria konwergencji
stanowi& spójn&, integraln& ca!o"# i jako takie musz& by# spe!nione jednocze"nie –
Traktat wymienia je równorz$dnie i nie sugeruje 'adnej hierarchii. Po trzecie, musz&
by# one spe!nione przy uwzgl$dnieniu rzeczywistych danych. Po czwarte, powinny by#
stosowane w sposób konsekwentny, przejrzysty i prosty. Po pi&te, zgodno"# z kryteriami
konwergencji musi mie# charakter trwa!y, a nie tymczasowy.

Jak powiedziano, g!ównym celem stosowania kryteriów konwergencji jestCelem kryteriów
konwergencji jest

ocena zdolno"ci
gospodarki do

funkcjonowania w unii
monetarnej bez

zak$óce!.

zweryfikowanie, czy kraj poddawany badaniu jest w stanie funkcjonowa# bez
zak!óce% mimo ograniczonej swobody prowadzenia polityki pieni$'nej i bud'etowej.
Jednocze"nie mechanizm ERM II ma za zadanie sprawdzi# trwa!o"# spe!nienia
kryteriów konwergencji nominalnej oraz wspomaga# jej pog!$bianie (Papaspyrou,
2004).

Kryterium inflacyjne odzwierciedla zbie'no"# stóp inflacji w krótkim i "rednimKryterium inflacyjne
s$u'y do sprawdzenia

zbie'no"ci stóp inflacji
w krótkim i "rednim

okresie.

okresie. Do zweryfikowania oczekiwa% inflacyjnych w d!ugim okresie s!u'& natomiast
d!ugoterminowe stopy procentowe kszta!tuj&ce si$ na rynkach finansowych - stopy
rentowno"ci papierów skarbowych. Kryterium stopy procentowej pozwala sprawdzi#,
czy obni'enie stopy inflacji jest dostatecznie trwa!e.

Oceny tej dokonuje rynek finansowy. Przekonanie uczestników rynku o trwa!o"ciKryterium stóp
procentowych s$u'y do

oceny zbie'no"ci
oczekiwa! inflacyjnych

w d$ugim okresie.

dezinflacji prowadzi do zmniejszenia d!ugookresowych oczekiwa% inflacyjnych, co
przyczynia si$ do obni'enia rentowno"ci d!ugoterminowych papierów skarbowych.
Stopy rentowno"ci papierów skarbowych kszta!tuj& si$ pod wp!ywem oczekiwa%
inflacyjnych i wysoko"ci premii za ryzyko. Staj& si$ wi$c wiarygodnym „barometrem”
oczekiwa% inflacyjnych w d!ugim okresie (Lutkowski, 2003). Wszelkie sygna!y
os!abiaj&ce wiarygodno"# polityki makroekonomicznej, której g!ównym celem powinno
by# utrzymanie stabilnej inflacji i bezpiecznego poziomu deficytu oraz zad!u'enia
publicznego wzgl$dem PKB, b$d& odzwierciedlone we wzro"cie stóp rentowno"ci.
Os!abienie kursu z!otego na skutek utraty zaufania rynków finansowych (nawet bez
przekraczania granicy +/-15%) mo'e nie"# zagro'enia w postaci presji inflacyjnej i
wzrostu kosztów obs!ugi d!ugu zagranicznego, co prowadzi do wzrostu jego udzia!u w
PKB.

Rozwa'na polityka fiskalna jest potrzebna w ka'dej gospodarce, w której celem jestKryteria fiskalne maj&
s$u'y# do nadzoru nad

prowadzon& na
szczeblu krajowym

polityk& fiskaln&.

zapewnienie zrównowa'onego wzrostu gospodarczego. Dodatkowo, ze wzgl$du na to,
'e w strefie euro polityk$ pieni$'n& realizuje EBC na szczeblu centralnym, a polityka
fiskalna jest zdecentralizowana, ryzyko wyst&pienia sprzeczno"ci mi$dzy tymi rodzajami
polityki staje si$ szczególnie du'e. Z powy'szych wzgl$dów polityka fiskalna, a szerzej
równie' polityka gospodarcza w ramach UGW, podlegaj& w pewnej mierze nadzorowi
i koordynacji.

Przyczyn& na!o'enia restrykcji na polityk$ bud'etow& w poszczególnych krajach jest
nie tylko fakt, 'e negatywne skutki nadmiernych deficytów bud'etowych mog& zagra'a#
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skuteczno"ci polityki pieni$'nej w krajach przebywaj&cych w systemie ERM II czy te'
EBC. D&'enie do redukcji zad!u'enia oraz ograniczenia roli pa%stwa w gospodarce jest
niezb$dne do wzrostu efektywno"ci gospodarowania, jak równie' stabilizacji ramowych
warunków jej funkcjonowania. Wysoki poziom zad!u'enia prowadzi bowiem do wysokich
kosztów obs!ugi d!ugu i w ten sposób wp!ywa na zmniejszenie swobody dzia!ania
rz&du w zakresie polityki fiskalnej. Du'e deficyty bud'etowe na ogó! wi&'& si$
równie' z tzw. efektem wypychania sektora prywatnego przez sektor publiczny z rynku
kredytowego na skutek oferowania przez bud'et wysokiego oprocentowania udzielanego
kredytu. Ponadto obni'enie poziomu zad!u'enia wymaga zazwyczaj zmniejszenia
udzia!u pa%stwa w redystrybucji wytworzonego dochodu narodowego.

Procedura wej!cia do ERM II

Wype!nienie kursowego kryterium konwergencji wi&'e si$ z konieczno"ci& w!&czenia Minister finansów i
prezes banku
centralnego wspólnie
wysy$aj& wniosek o
wej"cie do ERM II.

waluty krajowej do mechanizmu ERM II. W przypadku nowych pa%stw cz!onkowskich
przebiega to w dwóch niezale'nych etapach (por. Ministerstwo Finansów, 2005a).
Najpierw bank centralny nowego pa%stwa cz!onkowskiego UE jest zobligowany do
podpisania porozumienia banków centralnych w sprawie ERM II (Central Bank
Agreement)7. Po podpisaniu porozumienia mo'e rozpocz&# procedur$ w!&czenia swojej
waluty do ERM II. Wszystkie etapy tej procedury obj$te s& klauzul& niejawno"ci.

W!&czenie waluty narodowej do ERM II przebiega nast$puj&co (por. Ministerstwo
Finansów, 2005a):

• Minister finansów i prezes banku centralnego pa%stwa z derogacj& wspólnie
wysy!aj&, w trybie poufnym, wniosek do Przewodnicz&cego Rady Ecofin o
przyst&pienie do ERM II. Wniosek ten powinien zawiera# proponowany kurs
centralny oraz dopuszczalny zakres odchyle% kursu rynkowego od parytetu
centralnego.

• W tym samym czasie cz!onek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (EFC)8

pa%stwa inicjuj&cego procedur$ informuje o tym fakcie przewodnicz&cego EFC,
który nast$pnie zwo!uje posiedzenie EFC w formie Komitetu ERM II9 w celu
przedyskutowania wniosku. Komitet ERM II przygotowuje decyzj$ w sprawie
w!&czenia waluty narodowej do ERM II. W decyzji tej okre"la poziom kursu

7NBP przystąpił do ww. porozumienia 29 kwietnia 2004 r. (umowa weszła w życie z dniem
rozszerzenia Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r.).

8Komitet Ekonomiczno-Finansowy jest organem pomocniczym UE, utworzonym w miejsce Komitetu
Walutowego na podstawie TWE. Na prośbę Rady UE, Komisji lub z własnej inicjatywy Komitet
przedkłada im opinie na temat budowy i funkcjonowania unii walutowej, obserwuje sytuację
gospodarczą i finansową państw członkowskich i Unii oraz składa Radzie i Komisji regularne informacje
na ten temat.

9W posiedzeniu Komitetu ERM II uczestniczą: członkowie EFC reprezentujący administrację
rządową, członkowie EFC reprezentujący banki centralne państw spoza strefy euro, dwaj przedstawiciele
EBC, dwaj przedstawiciele KE, Przewodniczący EFC i Przewodniczący EFC Alternates. Jeżeli któryś
z członków EFC nie może uczestniczyć w posiedzeniu, może delegować swojego zastępcę (EFC
Alternates).

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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centralnego i szeroko"# pasma dopuszczalnych odchyle% kursu rynkowego od kursu
centralnego, bior&c pod uwag$ sytuacj$ makroekonomiczn& i polityk$ gospodarcz&
danego kraju.

Je"li w czasie spotkania Komitetu ERM II zostanie osi&gni$te wst$pne porozumienie w
sprawie poziomu kursu centralnego oraz szeroko"ci pasma dopuszczalnych odchyle%
kursu rynkowego od kursu centralnego, Przewodnicz&cy EFC zawiesza sesj$, 'eby
umo'liwi# cz!onkom uzyskanie potwierdzenia od odpowiednich ministrów finansów,
prezesów banków centralnych i Prezesa EBC. Nast$pnie uczestnicy spotykaj& si$
ponownie jako reprezentanci ministrów, prezesów banków centralnych i Prezesa EBC i
w tej roli podpisuj& porozumienie oraz przyjmuj& Komunikat.

Je'eli nie udaje si$ osi&gn&# porozumienia w sprawie poziomu kursu centralnego i (lub)
szeroko"ci pasma dopuszczalnych odchyle% kursu rynkowego od kursu centralnego,
Przewodnicz&cy EFC stara si$ uzgodni# elementy ustnego raportu, który b$dzie
przedstawiony na Posiedzeniu w sprawie ERM II10. Nast$pnie Przewodnicz&cy Rady
Ecofin, poinformowany przez cz!onka EFC b$d&cego przedstawicielem jego kraju,
zwo!uje posiedzenie w sprawie ERM II. Uczestnicy posiedzenia zostaj& poinformowani
przez swoich przedstawicieli w EFC o ustaleniach i przebiegu dyskusji Komitetu ERM
II. Po pomy"lnym zako%czeniu posiedzenia wydawany jest komunikat.

Komunikat (Communiqué) powinien zawiera#:

• wskazanie strony inicjuj&cej procedur$,

• okre"lenie stron podejmuj&cych decyzj$,

• tre"# decyzji,

• kurs centralny w stosunku do euro, w formacie: liczba jednostek waluty narodowej
za jedno euro, z dok!adno"ci& do sze"ciu cyfr znacz&cych11,

• szeroko"# dopuszczalnych odchyle% od kursu centralnego,

• o"wiadczenie dotycz&ce polityki gospodarczej,

• o"wiadczenie, 'e punkty obowi&zkowych interwencji zostan& og!oszone przez EBC
i bank centralny pa%stwa przyst$puj&cego do ERM II przed otwarciem rynków
walutowych w najbli'szy dzie% roboczy.

10Posiedzeniem w sprawie ERM II kieruje Przewodniczący Rady Ecofin. Rada obraduje w
składzie ministrów finansów krajów strefy euro, ministrów finansów i prezesów banków centralnych
krajów członkowskich spoza strefy euro, Prezesa EBC, dwóch członków Komisji Europejskiej oraz
Przewodniczącego i Sekretarza EFC. Ministrowie finansów i prezesi narodowych banków centralnych
krajów członkowskich UE pozostających poza strefą euro i niebiorących udziału w ERM II mogą
uczestniczyć w tej procedurze, lecz nie mają prawa głosu. Z kolei ministrowie finansów i prezesi
narodowych banków centralnych krajów pozostających poza strefą euro, lecz uczestniczących w ERM
II czasie podejmowania opisanej decyzji, biorą udział w ww. spotkaniu z prawem głosu.

11Jeżeli przyjęty parytet centralny wiąże się z dewaluacją lub rewaluacją kursu, komunikat powinien
zawierać tę informację.
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Ramy czasowe procedur zwi#zanych z przyj%ciem euro

Z analiz obowi&zuj&cych procedur wynika, 'e okres od podj$cia strategicznej Procedura wej"cia do
strefy euro trwa co
najmniej 3 lata.decyzji przez w!adze krajowe o przyst&pieniu do strefy euro do momentu przyj$cia

wspólnej waluty up!ywaj& co najmniej trzy lata (bez uwzgl$dnienia ewentualnego,
zaprojektowanego w TL wyd!u'enia procedury) – por. schemat 2.1. D!ugo"# tego
okresu zale'y przede wszystkim od nast$puj&cych elementów procedury (Ministerstwo
Finansów, 2005a):

1. Na oko!o sze"# miesi$cy przed oficjalnym w!&czeniem waluty krajowej do ERM Oko$o 6 miesi%cy
przed wej"ciem do
ERM II konieczne jest
rozpocz%cie
nieformalnych
konsultacji.

II konieczne jest rozpocz$cie przygotowa% do wypracowania, wspólnie z KE i
EBC, decyzji o przyst&pieniu do ERM II. W szczególno"ci w tym czasie nale'y
powiadomi# KE i EBC o intencji i projektowanym terminie przyst&pienia do ERM
II w celu zainicjowania procesu nieformalnych konsultacji z tymi instytucjami w
sprawie daty przyst&pienia do ERM II oraz poziomu kursu centralnego w ramach
tego mechanizmu.

2. Kryterium stabilno"ci kursu walutowego wymaga, aby waluta krajowa przebywa!a
w systemie ERM II nie krócej ni' dwa lata. W okresie tym trzeba wype!ni#
pozosta!e kryteria konwergencji.

3. KE i EBC przygotowuj& Raporty o konwergencji, w których oceniaj&, czy zosta!
trwale osi&gni$ty wysoki stopie% nominalnej konwergencji oraz czy odpowiednie
elementy krajowego ustawodawstwa s& zgodne z prawem wspólnotowym.

4. Raporty KE i EBC przedstawiane s& Radzie Ecofin, która nast$pnie podejmuje
decyzj$ o uchyleniu derogacji kraju cz!onkowskiego Unii Europejskiej i wyznacza
dat$, od której przestanie ona obowi&zywa#.

2.1.2. Stopie& nominalnej konwergencji Polski ze stref' euro

Ocena stopnia konwergencji nominalnej pa(stw z derogacj#
Warunkiem
przyst&pienia do strefy
euro jest spe$nienie
kryteriów
konwergencji
nominalnej i prawnej.

Jak ju' wspomniano, ocena osi&gni$cia przez kraj cz!onkowski stopnia konwergencji
gospodarczej nast$puje na podstawie wype!nienia kryteriów dotycz&cych stabilno"ci
cen, poziomu d!ugoterminowej stopy procentowej, dyscypliny bud'etowej oraz
stabilno"ci kursu walutowego.

Celem tej cz$"ci Raportu jest przedstawienie oceny stopnia wype!nienia kryteriów
formalnych przez Polsk$ oraz pozosta!e pa%stwa Unii Europejskiej z derogacj& na
powstanie Raportów o konwergencji opublikowanych przez Komisj$ Europejsk& oraz
przez Europejski Bank Centralny w maju 2008 r. Dodatkowo, w celu oceny bie'&cej
sytuacji, zosta!y przytoczone najnowsze dane z pa)dziernika 2008 r.12

12Opracowane na podstawie materiałów wewnętrznych NBP.
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Schemat 2.1. Dochodzenie do cz$onkostwa w strefie euro
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SCHEMAT 2: KAMIENIE MILOWE DOCHODZENIA POLSKI DO CZ!ONKOSTWA W STREFIE EURO - 
MINIMALNY OKRES UWARUNKOWANY PROCEDUR" 

Bez wzgl!du na ostateczny termin wprowadzenia wspólnej waluty, maksymalizacja korzy"ci 
p#yn$cych z cz#onkostwa w strefie euro wymaga% b!dzie pe#nego wdro&enia wymienionych 
w dokumencie dzia#a', zarówno z zakresu polityki makroekonomicznej, jak równie& tych 
o charakterze technicznym, organizacyjno-administracyjnym oraz legislacyjnym.  

Niniejszy dokument oraz rozpocz!te w Ministerstwie Finansów prace stanowi$ fundament p#ynnej 
i efektywnej realizacji procesu integracji Polski ze stref$ euro. 
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Źródło: Ministerstwo Finansów, 2005a.

Kryterium inflacyjne
Stopa inflacji w Polsce
d$ugo kszta$towa$a si%

poni'ej lub na
poziomie

referencyjnym.
Wed!ug Raportów o konwergencji z 2008 r. w okresie referencyjnym (od kwietnia 2007
do marca 2008 r.) Polska odnotowa!a 12-miesi$czn& "redni& stop$ inflacji HICP13

na poziomie 3,2%, tzn. równ& warto"ci referencyjnej14 przewidzianej przez TWE
(Europejski Bank Centralny, 2008b).

Spo"ród pozosta!ych pa%stw cz!onkowskich z derogacj& jedynie w dwóch (S!owacji15

oraz Szwecji) inflacja kszta!towa!a si$ poni'ej warto"ci referencyjnej (por. wykres
2.1). W pozosta!ych ocenianych pa%stwach cz!onkowskich stopa inflacji przewy'sza!a
warto"# referencyjn&. Najwi$ksze odchylenia od warto"ci referencyjnej odnotowano w
przypadku *otwy i Bu!garii.

Utrzymywanie si$ stopy inflacji w Polsce na poziomie ni'szym lub równym warto"ci
referencyjnej przez ca!y okres referencyjny uwzgl$dniany w obu Raportach o
konwergencji w du'ym stopniu wynika ze stabilizacji tempa wzrostu cen, jaka dokona!a

13Odnosząc się do „średniej stopy inflacji odnotowanej w ciągu jednego roku poprzedzającego
badanie”, w obu Raportach o konwergencji z maja 2008 r. stopę inflacji obliczono na podstawie zmian
12-miesięcznej średniej wartości zharmonizowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
(HICP) w stosunku do średniej wartości tego wskaźnika w poprzednich 12 miesiącach. Okres
referencyjny trwał od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r.

14Definiując wartość referencyjną, wykorzystano nieważoną średnią arytmetyczną stóp inflacji trzech
państw Unii Europejskiej o najniższej stopie inflacji: Malty (1,5%), Holandii (1,7%) i Danii (2,0%).
Średnia stopa inflacji w tych krajach wyniosła 1,7%, co oznacza, że wartość referencyjna (po dodaniu
1,5 pkt proc.) kształtowała się na poziomie 3,2%.

15Raporty o kowergencji opublikowane zostały w maju 2008 r., kiedy Słowacja nie była jeszcze
członkiem strefy euro i posiadała status państwa członkowskiego z derogacją.
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Wykres 2.1. Ocena wype$nienia kryterium inflacyjnego w krajach z
derogacj# (w okresie referencyjnym od kwietnia 2007 do marca 2008)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o konwergencji (Europejski Bank Centralny, 2008b).

si$ w ostatnich latach w ramach realizacji strategii bezpo"redniego celu inflacyjnego
(BCI, por. tabela 2.1), wyznaczonego w Polsce w przedziale 2,5% +/- 1 pkt proc.16

Tabela 2.1. Cele inflacyjne w wybranych krajach UE stosuj#cych
bezpo!redni cel inflacyjny

Kraj Cel inflacyjny Horyzont czasowy

Czechy
3% +/-1 pkt proc.a

od 2010: 2% +/-1 pkt proc.a
%redniookresowyb

Polska 2,5% +/-1 p.p.a ci$g"y

S"owacja
na koniec 2006 r.: poni#ej 2,5%

na koniec 2007 r. i 2008 r.: poni#ej 2%
%redniookresowyb

strefa euro poni#ej, ale blisko 2% %redniookresowy
Szwecja 2% +/-1 p.p.a ci$g"y

Rumunia
na koniec 2008 r.: 3,8%
na koniec 2009 r.: 3,5%

%redniookresowy

W!gry 3% %redniookresowy
Wielka Brytania 2% +/-1 pkt proc.a ci$g"y

a) Przedział dopuszczalnych odchyleń.
b) Do momentu wejścia do strefy euro.
Źródło: banki centralne.

16W celu zwiększenia przejrzystości polityki pieniężnej oraz dzięki determinacji w realizowaniu
strategii dezinflacji RPP w 2008 r. przyjęła strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). W Strategii
polityki pieni!"nej po 2003 roku RPP uznała, że stabilizowanie inflacji na niskim poziomie pozwala na
rezygnację z celów rocznych, wyznaczanych na koniec danego roku kalendarzowego, na rzecz ciągłego
celu inflacyjnego (2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 pkt proc.). Zdaniem Rady cel ten
jest w Polsce spójny z szybkim wzrostem gospodarczym oraz bliski oczekiwanej wartości referencyjnej
kryterium inflacyjnego. Wskazano ponadto, że po podjęciu ostatecznej decyzji co do daty przystąpienia
do strefy euro w przypadku, gdyby wartość referencyjna miała być niższa od 2,5%, zostanie wyznaczony
dodatkowy, krótkookresowy cel inflacyjny, umożliwiający spełnienie kryterium inflacyjnego.
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Aby bardziej szczegó!owo oceni#, na ile trwa!a jest stabilno"# cen osi&gni$ta w
poszczególnych krajach, porównuje si$ "redni& stop$ inflacji HICP w 12-miesi$cznym
okresie referencyjnym od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r. do wyników poszczególnych
pa%stw cz!onkowskich osi&ganych w tej kategorii w ostatnich dziesi$ciu latach.

W ci&gu ostatnich lat w Polsce mo'na odnotowa# istotny spadek stopy inflacji
(por. wykres 2.2). Ustabilizowa!a si$ ona i kszta!tuje si$ na poziomie podobnym do
warto"ci obserwowanej w pa%stwach strefy euro. Pod wzgl$dem stabilno"ci cen polska
gospodarka wypada dobrze równie' na tle pozosta!ych pa%stw cz!onkowskich Europy
(rodkowo-Wschodniej (por. wykres 2.2). Stopa inflacji w Polsce (mierzonej wska)nikiem
HICP) kszta!tuje si$ poni'ej jej "redniego poziomu w pozosta!ych pa%stwach regionu.

Wykres 2.2. Stopa inflacji HICP w Polsce a kryterium stabilno!ci cen oraz
stopa inflacji w Polsce na tle pa(stw regionu
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Źródło: obliczenia własne na podstawie Eurostatu.
KE i EBC mia$y

w&tpliwo"ci dotycz&ce
trwa$o"ci spe$nienia

kryterium inflacyjnego
w przysz$o"ci.

Jak wspomniano, warunkiem spe!nienia kryterium inflacyjnego jest nie tylko
kszta!towanie inflacji na poziomie nie wy'szym ni' warto"# referencyjna, lecz tak'e
przekonanie o trwa!o"ci spe!nienia tego kryterium w przysz!o"ci.

Obserwuj&c zarówno kszta!towanie si$ stopy inflacji w Polsce w okresie referencyjnym,
w szczególno"ci jej ci&g!y wzrost od ko%ca 2006 r., jak równie' prognozy na rok
2008 zarówno Komisja Europejska, jak i Europejski Bank Centralny negatywnie
oceni!y trwa!o"# wype!nienia kryterium inflacyjnego przez Polsk$. W obu Raportach
o konwergencji z maja 2008 r. podkre"la si$, 'e stopa inflacji HICP w 2008 r. w Polsce
mo'e wzrosn&# powy'ej warto"ci referencyjnej (por. European Commission, 2008 oraz
Europejski Bank Centralny, 2008b).Obecnie Polska nie

spe$nia kryterium
inflacyjnego. Ryzyko przekroczenia warto"ci referencyjnej zmaterializowa!o si$ w pa)dzierniku

2008 r., gdy dwunastomiesi$czna "rednia ruchoma stopa inflacji HICP, brana pod
uwag$ przy ocenie spe!nienia kryterium inflacyjnego z Maastricht, wynios!a w Polsce
4,3%. Warto"# referencyjna17 wynios!a 4,2%18. W rezultacie, w pa)dzierniku 2008

17Wyliczona według szacunków NBP na podstawie danych Eurostatu.
18W grupie referencyjnej były Holandia, Portugalia i Niemcy.
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2.1. Aktualny stan integracji

r. dwunastomiesi$czna "rednia ruchoma inflacja HICP w Polsce po raz pierwszy od
trzech lat (tj. od pa)dziernika 2005 r.) przekroczy!a warto"# referencyjn& dla kryterium
inflacyjnego (o 0,1 pkt. proc.). Podobnie by!o we wszystkich nowych pa%stwach
cz!onkowskich UE pozostaj&cych poza stref& euro oprócz S!owacji.

Kryterium fiskalne
W 2007 roku Polska
nie spe$nia$a
kryterium fiskalnego,Zgodnie z Raportami o konwergencji KE i EBC w 2007 r. wielko"# deficytu bud'etowego

w Polsce kszta!towa!a si$ na poziomie 2% PKB, czyli poni'ej warto"ci referencyjnej
(3%).

Ze wszystkich pa%stw z derogacj& ocenianych w Raportach o konwergencji, deficyt
bud'etowy powy'ej warto"ci referencyjnej mia!y jedynie W$gry (por. wykres 2.3).
Bu!garia, Szwecja i Estonia notowa!y nadwy'k$ bud'etow&. W pozosta!ych krajach
(Czechy, S!owacja, Litwa oraz Rumunia) deficyt bud'etowy kszta!towa! si$ poni'ej 3%
PKB. Bud'et *otwy w 2007 r. by! zbilansowany (por. te' Europejski Bank Centralny,
2008b).

Wykres 2.3. Deficyt bud"etowy w pa(stwach cz$onkowskich UE z
derogacj# w 2007 r. (% PKB)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o konwergencji (Europejski Bank Centralny, 2008b).

Pod wzgl$dem wielko"ci deficytu finansów publicznych Polska w 2007 roku ...obj%ta bowiem by$a
procedur& nadmiernego
deficytu,przedstawia!a si$ relatywnie dobrze zarówno na tle krajów strefy euro, jak i nowych

pa%stw cz!onkowskich UE (por. te' Darvas i Szapáry, 2008). W 2007 r. nast&pi!o
ograniczenie deficytu bud'etowego do poziomu 2,0% PKB, czyli o 1,8 pkt proc., w
stosunku do 2006 r. Jednak'e ze wzgl$du na fakt, 'e Polska obj$ta by!a na!o'on& przez
Rad$ Unii Europejskiej 5 lipca 2004 r. procedur& nadmiernego deficytu, w 2007 r. nie
spe!nia!a kryterium fiskalnego. W lipcu 2008 r. Rada Unii Europejskiej zdecydowa!a o
uchyleniu procedury nadmiernego deficytu.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 2. Polska – warunki wyj!ciowe

Wielko"# d!ugu publicznego w Polsce w 2007 r. kszta!towa!a si$ na poziomie 45,2% czyliuchylon& w lipcu 2008
roku. poni'ej warto"ci referencyjnej. Spo"ród ocenianych w Raportach o konwergencji pa%stw

tylko na W$grzech wielko"# d!ugu publicznego przekroczy!a 60% PKB (por. wykres
2.4). Pozosta!e oceniane pa%stwa nie mia!y problemu ze spe!nieniem tego kryterium
(Europejski Bank Centralny, 2008b).

Wykres 2.4. Wielko!' d$ugu publicznego w pa(stwach cz$onkowskich UE z
derogacj# w 2007 r. (% PKB)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o konwergencji (Europejski Bank Centralny, 2008b).

Zarówno KE, jak i EBC ocenia, 'e w 2008 r. wska)nik d!ugu publicznego w Polsce
obni'y si$. Jednocze"nie EBC podkre"la, 'e Polsce potrzebna jest dalsza konsolidacja
w celu utrzymania wska)nika deficytu poni'ej warto"ci referencyjnej i realizacji
okre"lonego w Pakcie Stabilno"ci i Wzrostu celu "redniookresowego, który w programie
konwergencji zosta! okre"lony jako deficyt skorygowany o czynniki koniunkturalne i
tymczasowe w wysoko"ci 1% PKB po 2010 r.

EBC zwraca uwag$, 'e poprawa stanu finansów publicznych wynika!a w du'ym
stopniu z utrzymywania si$ w ostatnich latach relatywnie wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego. Tym samym EBC wskazuje na konieczno"# dalszego zacie"niania
prowadzonej polityki fiskalnej. Spowolnienie gospodarcze mo'e bowiem doprowadzi#
do pogorszenia si$ polityki fiskalnej i w rezultacie do wzrostu d!ugu publicznego. Budzi
to w&tpliwo"ci EBC co do trwa!ej zdolno"ci spe!niania kryterium fiskalnego przez Polsk$
(Europejski Bank Centralny, 2008b).

Kryterium kursowe

W"ród pa%stw cz!onkowskich z derogacj& w marcu 2008 r. tylko cztery by!yPolska nie spe$nia
kryterium kursowego, uczestnikami systemu ERM II: Estonia, *otwa i Litwa oraz S!owacja, która 1 stycznia

2009 r. sta!a si$ cz!onkiem strefy euro (por. tabela 2.2).

W trakcie dwuletniego okresu referencyjnego przyj$tego w obu Raportach ogdy' nie uczestniczy w
systemie ERM II.
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Tabela 2.2. Re"imy walutowe obowi#zuj#ce w nowych pa(stwach
cz$onkowskich UE przed wej!ciem do ERM II

Kraj
Re$im kursowy przed wej"ciem

do ERM II
Data wej"cia do ERM II

Cypr*
pasmo waha( +/-15% w stosunku do

koszyka walutowego
2 maja 2005

Czechy kurs p"ynny kierowany –
Estonia izba walutowa 28 czerwca 2004
Litwa izba walutowa 28 czerwca 2004

)otwa
pasmo waha( +/-1% w stosunku do

euro
2 maja 2005

Malta*
kurs sta"y w stosunku do koszyka

walutowego
2 maja 2005

Polska kurs p"ynny –
S"owacja kurs p"ynny kierowany 28 listopada 2005
S"owenia* kurs p"ynny kierowany 28 czerwca 2004

W!gry
od 26.02.08: kurs p"ynny

w okresie 04.05.01–25.02.08: pasmo
waha( +/-15% w stosunku do euro

–

*) kraj członkowski strefy euro
Źródło: opracowanie NBP.

konwergencji (od 19 kwietnia 2006 r. do 18 kwietnia 2008 r.) z!oty nie uczestniczy!
w systemie ERM II, lecz kszta!towa! si$ wed!ug p!ynnego kursu walutowego. System
p!ynnego kursu walutowego obowi&zuje w Polsce od 12 kwietnia 2000 r.

Stosowanie systemu kursu p!ynnego jest spójne z przyj$t& przez Rad$ Polityki
Pieni$'nej strategi& bezpo"redniego celu inflacyjnego, gdy' system ten pozwala na
unikni$cie dylematów wynikaj&cych z tzw. trójk&ta niemo'no"ci (impossible trinity;
Mundell 1962, 1963; Broz, Frieden, 2001), polegaj&cego na tym, 'e w warunkach
liberalizacji przep!ywów kapita!owych nie mo'na jednocze"nie kontrolowa# kursu
walutowego i prowadzi# autonomicznej polityki pieni$'nej.

Konsekwencj& zwi$kszania elastyczno"ci polskiego systemu walutowego w 2000 roku
sta!a si$ du'a zmienno"# nominalnego kursu z!otego (por. wykres 2.5). W latach
2005-2007 zaobserwowa# mo'na jednak'e zmniejszenie si$ jego waha%, w szczególno"ci w
stosunku do euro19 (por. te' S!awi%ski, 2008). Jednocze"nie od wej"cia Polski do Unii
Europejskiej w 2004 r. kurs z!otego charakteryzowa!a wyra)na tendencja do realnej
aprecjacji20.

Jednak pomimo stosowania przez Polsk$ najbardziej elastycznego systemu walutowego
spo"ród pa%stw naszego regionu, w okresie po jego wprowadzeniu kurs z!otego
odnotowa! najmniejsz& skal$ realnej efektywnej aprecjacji spo"ród wszystkich walut
regionu (kurs wa'ony geograficzn& struktur& handlu zagranicznego, deflowany

19Szczegółowy opis kształtowania się kursu złotego w 2008 roku został zamieszczony w części
aktualizującej Raport.

20Omówienie kształtowania się kursu złotego w II połowie 2008 r. przedstawione zostało w
dodatkowym materiale uaktualniającym.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 2. Polska – warunki wyj!ciowe

Wykres 2.5. Nominalny kurs z$otego w latach 2000 - 2008
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Źródło: Eurostat.

wska)nikiem CPI; por. wykres 2.6). (rednia roczna skala realnej efektywnej aprecjacji
z!otego w okresie ostatnich 9 lat (tj. od up!ynnienia z!otego) wynios!a zaledwie 3,5%,
przy jednoczesnej aprecjacji forinta w$gierskiego o 4,7%, korony czeskiej o 5,1% i korony
s!owackiej a' o 6,4%.

Wykres 2.6. Realny efektywny kurs z$otego

indeks>100 - realna efektywna aprecjacja waluty (kurs deflowany CPI, 1999=100)
*) wartość średnia dla okresu I-VII 2008 r.
Źródło: OECD.

Kryterium d$ugoterminowych stóp procentowych

Zgodnie z Raportami o konwergencji KE i EBC z maja 2008 r. Polska spe!nia!aPolska spe$nia
kryterium

d$ugoterminowych
stóp procentowych.

kryterium d!ugoterminowych stóp procentowych, mierzone za pomoc& oprocentowania
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2.1. Aktualny stan integracji

dziesi$cioletnich obligacji skarbowych (por. wykres 2.7). W okresie referencyjnym od
kwietnia 2007 do marca 2008 r. "redni poziom d!ugoterminowych stóp procentowych
w Polsce wyniós! 5,7%, czyli kszta!towa! si$ poni'ej warto"ci referencyjnej 6,5%
(Europejski Bank Centralny, 2008b). Spo"ród badanych pa%stw z derogacj& w marcu
2008 r. jedynie W$gry i Rumunia nie spe!nia!y tego kryterium21.

Wykres 2.7. Ocena wype$nienia kryterium d$ugoterminowych stóp
procentowych w pa(stwach cz$onkowskich UE z derogacj# (w okresie
referencyjnym od kwietnia 2007 do marca 2008, w %)
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie Europejski Bank Centralny, 2008b.

Konwergencja w zakresie d!ugoterminowych stóp procentowych wynika!a z post$pu
procesu dezinflacji w latach 90., co pozwoli!o na obni'enie obowi&zuj&cego w
Polsce poziomu stóp procentowych. Ponadto oczekiwania, 'e stabilno"# cen zostanie
zapewniona równie' w przysz!o"ci, znalaz!y odzwierciedlenie w spadku rentowno"ci
d!ugoterminowych papierów skarbowych22 (por. wykres 2.8).

Wykres 2.8. Rentowno!' polskich obligacji skarbowych a kryterium
d$ugoterminowych stóp procentowych

 

6/8 

Tablica 2a. Warto ci referencyjne oraz stopie  spełnienia kryterium stopy procentowej w Polsce 

(dwunastomiesi czna rednia ruchoma rentowno  długoterminowych obligacji skarbowych, %) 

  

rednia dlugoterminowa 
stopa procentowa w trzech 

krajach UE najlepszych 
pod wzgl dem stabilno ci 

cen 

Warto  
referencyjna Polska Strefa 

euro 
Unia 

Europejska* 

gru 01 4.9 6.9 10.7 5.0 5.0 
gru 02 4.9 6.9 7.4 4.9 4.9 
gru 03 4.1 6.1 5.8 4.2 4.2 
gru 04 4.3 6.3 6.9 4.1 4.4 
gru 05 3.4 5.4 5.2 3.4 3.7 
gru 06 4.2 6.2 5.2 3.8 4.0 
gru 07 4.4 6.4 5.5 4.3 4.6 
sty 08 4.5 6.5 5.5 4.3 4.6 
lut 08 4.5 6.5 5.6 4.3 4.6 

mar 08 4.5 6.5 5.7 4.3 4.6 
kwi 08 4.5 6.5 5.7 4.3 4.6 
maj 08 4.5 6.5 5.8 4.3 4.6 
cze 08 4.5 6.5 5.9 4.4 4.6 
lip 08 4.5 6.5 5.9 4.4 4.6 
sie 08 4.5 6.5 6.0 4.4 4.6 
wrz 08 4.3 6.3 6.0 4.3 4.6 
pa  08 4.3 6.3 6.0 bd bd 

 
ródło: dane z bazy NewCronos (Eurostat), obliczenia NBP.   

Kolorem czerwonym zaznaczono warto ci kryterium powy ej warto ci referencyjnej. 
*Długoterminowa stopa procentowa w UE do 30 kwietnia 2004 r. obliczana była dla 15 krajów UE, od 1 maja 2004 r. dla 25 
krajów UE, a od 1 stycznia 2007 r. dla 27 krajów UE. 
 
 
Wykres 2. Kryterium stopy procentowej w Polsce a warto  referencyjna z Maastricht 
(dwunastomiesi czna rednia ruchoma rentowno  długoterminowych obligacji skarbowych) 
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proc. Rentowno  10-letnich obligacji skarbowych w
Polsce
Warto  referencyjna z Maastricht

rednia stopa procentowa w trzech krajach UE
najlepszych pod wzgl dem stabilno ci cen

 
ródło: dane Eurostat, obliczenia NBP.  Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Eurostatu.

21W przypadku Estonii, dokonanie oceny trwałości procesu konwergencji nominalnej jest utrudnione
ze względu na brak rozwiniętego rynku obligacji skarbowych w koronach estońskich oraz niski poziom
długu publicznego (niska podaż obligacji).

22Rentowność długoterminowych papierów skarbowych dyskontuje także obniżenie stóp
procentowych w Polsce do poziomu strefy euro w momencie oczekiwanej akcesji naszego kraju
do wspólnego obszaru walutowego.
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Rozdzia" 2. Polska – warunki wyj!ciowe

W pa)dzierniku 2008 r. "rednia roczna rentowno"# dziesi$cioletnich obligacji
skarbowych w Polsce wynios!a 6,0% i by!a ni'sza o 0,3 pkt proc. od
warto"ci referencyjnej wynosz&cej 6,3%, a zatem Polska nadal spe!nia kryterium
d!ugoterminowych stóp procentowych. W grupie pozosta!ych nowych pa%stw
cz!onkowskich Rumunia i W$gry wykazywa!y w pa)dzierniku 2008 r. wy'sze "rednie
roczne rentowno"ci dziesi$cioletnich obligacji skarbowych ni' warto"# referencyjna.
Ponadto wska)nik stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych w Estonii
(publikowany przez Eurostat) przekracza! we wrze"niu 2008 r. warto"# referencyjn& o
1,4 pkt proc.23 (materia!y wewn$trzne NBP).

Kryterium konwergencji prawnej

EBC w Raporcie o konwergencji z maja 2008 r. stwierdza, 'e prawodawstwo polskiePolska nie spe$nia
kryterium

konwergencji prawnej. nie spe!nia jeszcze wszystkich wymogów dotycz&cych niezale'no"ci banku centralnego
i integracji z Eurosystemem (Europejski Bank Centralny, 2008b).

Polski ustawodawca nie wprowadzi! nowych przepisów odnosz&cych si$ do kwestii
poruszonych w poprzednim raporcie z grudnia 2006 r., a zatem uwagi z raportu z 2008
r. stanowi& zasadniczo powtórzenie uwag wyra'onych przez EBC w 2006 r. Podobna
uwaga znalaz!a si$ w raporcie Komisji Europejskiej z maja 2008 r. Stwierdzono w nim,
'e nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim ze stycznia 2007 r. nie usun$!a
'adnej z niezgodno"ci wskazanych w poprzednim raporcie z grudnia 2006 roku24. Tym
samym Polska nie spe!nia kryterium konwergencji prawnej.

2.2. Stopie& realnej konwergencji Polski ze stref' euro

Struktura produkcji i popytu
Trwa$o"# nominalnej
konwergencji wymaga
konwergencji realnej. Trwa!e spe!nienie kryteriów konwergencji nominalnej jest pochodn& stopnia

konwergencji realnej. Dlatego od stopnia realnej konwergencji Polski ze stref& euro
w du'ym stopniu zale'& szanse i zagro'enia zwi&zane z przyj$ciem wspólnej waluty. W
szczególno"ci od tego, w jakim stopniu polska gospodarka jest strukturalnie podobna
do strefy euro, zale'y zagro'enie asymetrycznymi szokami (por. ramka 2.2), a tak'e
adekwatno"# dla Polski wspólnej polityki pieni$'nej EBC.

23Do oceny spełniania kryterium długoterminowych stóp procentowych w przypadku tego kraju
wykorzystywany jest wskaźnik stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych (MFI).
Wskaźnik ten jest średnią ważoną oprocentowania denominowanych w koronach estońskich kredytów
dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Mimo, iż indeks ten uwzględnia stopy procentowe
ustalane zarówno na krótki, średni, jak i na długi okres, obecnie aż 90% kredytów, o których
mowa wyżej, oprocentowanych jest stopą procentową ustaloną na okres do 1 roku (źródło: EBC,
http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html).

24Więcej na temat prawnych przygotowań Polski do wejścia do strefy euro znajduje się w
przygotowanym na potrzeby Raportu opracowaniu Olszaka i Porzyckiego (2008).
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Ramka 2.2. Szok symetryczny i asymetryczny

Symetryczny szok popytowy jest to nag!a zmiana popytu, która jest równomiernie
roz!o'ona w przestrzeni, czyli w podobnym stopniu dotyka wszystkie kraje
(regiony). W sytuacji wyst&pienia szoku symetrycznego bank centralny podejmie
dzia!ania maj&ce na celu z!agodzenie jego skutków.

W sytuacji, gdy nag!a zmiana popytu dotyka jeden lub kilka krajów (regionów)
w wi$kszym stopniu ni' inne, mówimy o asymetrycznym szoku popytowym.
Je'eli np. w kraju A, nale'&cym do unii monetarnej, pewien sektor gospodarczy
ma wyra)nie wi$kszy udzia! w produkcji czy zatrudnieniu ni' w pozosta!ych
krajach unii monetarnej, wówczas nag!y spadek popytu na wyroby tego sektora
powoduje relatywnie wi$ksze obni'enie produkcji i zatrudnienia w tym kraju. Kraj
A nale'y do unii monetarnej, zatem prowadzona dla ca!ego obszaru walutowego
polityka monetarna nie mo'e by# wykorzystana do z!agodzenia skutków tego szoku
(ekspansja monetarna mog!aby wywo!a# presj$ inflacyjn& w pozosta!ych krajach).

Równie' szoki poda'owe mo'na podzieli# na symetryczne i asymetryczne. Dla
bilansu szans i zagro'e% zwi&zanych uczestnictwem w strefie euro szoki poda'owe
maj& jednak mniejsze znaczenie, gdy' polityka pieni$'na jest nieefektywna w
!agodzeniu skutków takich kryzysów. Np. negatywny szok poda'owy z jednej strony
oznacza spadek produkcji, a z drugiej – wzrost presji inflacyjnej, wskutek zachwiania
równowagi pomi$dzy popytem i poda'&. W tej sytuacji ekspansywna polityka
pieni$'na doprowadzi do dalszego wzrostu inflacji, natomiast zacie"nienie polityki
pieni$'nej pog!$bi spadek produkcji i zatrudnienia. Przekazanie kompetencji do
prowadzenia polityki pieni$'nej do EBC jest z tego punktu widzenia neutralne dla
gospodarki.

Źródło: opracowanie NBP.

Zgodnie z klasyczn& teori& optymalnych obszarów walutowych (TOOW), kraje tworz&ce
uni$ monetarn& powinny charakteryzowa# si$ zdywersyfikowan& i zbli'on& struktur&
produkcji, popytu i eksportu (Kenen, 1969), a tak'e wysok& intensywno"ci& wzajemnych
powi&za% handlowych (McKinnon, 1963). Wype!nienie powy'szych kryteriów z jednej
strony przyczynia si$ do ograniczenia zagro'e% szokami asymetrycznymi, a z drugiej
– zwi$ksza korzy"ci p!yn&ce z tytu!u ograniczenia kosztów transakcyjnych i ryzyka
kursowego. Wype$nienie kryteriów

OOW u$atwia
funkcjonowanie w unii
monetarnej.

Podobne struktury gospodarcze, zw!aszcza struktura produkcji i konsumpcji, nie
tylko zmniejszaj& ryzyko wyst&pienia szoków asymetrycznych (zarówno popytowych,
jak i poda'owych), lecz przyczyniaj& si$ tak'e, za po"rednictwem mechanizmów
transmisji monetarnej i kreacji inflacji, do zwi$kszania stopnia synchronizacji cykli
koniunkturalnych (por. Frieden i in., 1998; European Central Bank, 2004b), który
okre"lany jest niekiedy jako „metakryterium” optymalno"ci obszaru walutowego
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(Fidrmuc i Korhonen, 2006). Warto podkre"li#, 'e wysoki stopie% szeroko rozumianej
konwergencji realnej z jednej strony u!atwia funkcjonowanie wewn&trz unii monetarnej,
a z drugiej – uczestnictwo w unii monetarnej mo'e (zgodnie z hipotez& endogeniczno"ci
optymalnych obszarów walutowych) przyspiesza# proces konwergencji realnej (por.
Frankel i Rose, 1998).Z ekonomicznego

punktu widzenia
Polska jest gospodark&

ma$&... Struktury gospodarcze w pewnej mierze s& pochodn& poziomu rozwoju gospodarczego
kraju. Dlatego warto przyjrze# si$ dystansowi dziel&cemu Polsk$ od rozwini$tych krajów
strefy euro. Polska gospodarka jest gospodark& rozw,aj&c& si$, doganianiaj&c& kraje
wysoko rozwini$te. Z ekonomicznego punktu widzenia jest gospodark& ma!& (Aghion
i in., 2008 lub Schadler i in., 2005). Udzia! produkcji Polski w !&cznej produkcji krajów
nale'&cych do strefy euro wynosi oko!o 3,3%. Jest to mniej ni' wynosi produkcja
Holandii, o znacznie mniejszej powierzchni i ni'szej liczbie ludno"ci. Pozytywnym
zjawiskiem jest natomiast wzrost znaczenia polskiej gospodarki – jeszcze w 1996 r.
udzia! polskiej produkcji w !&cznej produkcji krajów obecnie nale'&cych do strefy euro
kszta!towa! si$ na poziomie 2,1%....o niskiej wydajno"ci

pracy i niskim
poziomie rozwoju

gospodarczego. Relatywnie niska produkcja, przy du'ej liczbie mieszka%ców, "wiadczy o znacznie
mniejszej, ni' w innych krajach strefy euro produktywno"ci pracy i niskim poziomie
rozwoju gospodarczego. Wielko"# produkcji przypadaj&ca na mieszka%ca Polski w 2007
r. stanowi!a oko!o 49% "redniego poziomu PKB per capita strefy euro (por. wykres
2.9).

Wykres 2.9. Gospodarka polska na tle krajów strefy euro w 2007 r. pod
wzgl%dem wielko!ci PKB per capita (kraje strefy euro = 100%)
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Źródło: Eurostat.

Pod wzgl$dem wielko"ci produkcji polska gospodarka odbiega nie tylko od krajów
strefy euro, ale równie' od nowych pa%stw cz!onkowskich. Polska jest najbiedniejsz&
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gospodark& w"ród pa%stw, które razem z nami przyst&pi!y do Unii Europejskiej w 2004
r., a trzeci& pod tym wzgl$dem w Unii Europejskiej (za Rumuni& i Bu!gari&). Struktura produkcji w

Polsce istotnie ró'ni
si% w porównaniu z
wi%kszo"ci& krajów
strefy euro.

Z bada% przeprowadzonych na potrzeby Raportu wynika, 'e struktura produkcji w
Polsce znacznie ró'ni si$ od struktury produkcji w krajach strefy euro. Ró'nic$ mi$dzy
struktur& produkcji i popytu w Polsce i analogiczn& struktur& w strefie euro, mierzon&
wska)nikiem Statteva i Ralevy25, zilustrowano w tabeli 2.326. Najwi$ksze s& ró'nice
w stosunku do gospodarek Niemiec i Francji, czyli krajów nale'&cych do tzw. rdzenia
strefy euro. Odmienno"# ta wynika w du'ej mierze ze zró'nicowania udzia!ów czterech
sekcji NACE. W Polsce obserwuje si$ wysoki udzia! produkcji rolnictwa, górnictwa
i kopalnictwa oraz handlu i napraw (sekcje A, C i G) i jednocze"nie niski udzia!
obs!ugi nieruchomo"ci i firm oraz innych sektorów us!ugowych: sekcji H – transport,
J – po"rednictwo finansowe, a zw!aszcza K – obs!uga rynku nieruchomo"ci (por. np.
Adamowicz i in., 2008; Gajewski i in., 2008). Pierwsza wymieniona grupa sektorów
charakteryzuje si$ wysok& podatno"ci& na szoki poda'owe, co mo'e niepokoi#, tym
bardziej, 'e wymienione sektory us!ugowe, do"# s!abo rozwini$te, nie s& w stanie
zamortyzowa# skutków wstrz&sów gospodarczych (Adamowicz i in., 2008).

Tabela 2.3. Ró"nice mi%dzy struktur# produkcji i popytu w Polsce oraz w
krajach strefy euro (wska&niki SR)

Struktura produkcji zagregowanego popytu konsumpcji inwestycji

Punkt odniesienia 2006 2007 2006 2006
strefa euro -24,2 -7,8 -16,3 -23,8
Niemcy -53,6 -12,8 -17,5 -28,3
Francja -79,3 -2,0 -14,5 -39,3
W"ochy -25,4 -7,2 -19,6 -13,0
Hiszpania -33,7 -5,8 -28,5 -38,1
Irlandia -39,2 -18,6 -54,4 -94,7
Portugalia -24,0 -5,0 18,7 -14,4

Źródło: Adamowicz i in. (2008).
Polska charakteryzuje
si% szybkim tempem
upodobniania si%
struktury produkcji do
struktury w strefie
euro.

Z bada% (Adamowicz i in., 2008) wynika, 'e tempo konwergencji struktury produkcji w
Polsce do struktury w strefie euro jest znacznie wy'sze ni' np. w gospodarkach Irlandii
i Portugalii, które tak'e znacznie (cho# wci&' w mniejszym stopniu ni' gospodarka
Polski) ró'ni& si$ od strefy euro i jej najwi$kszych pa%stw cz!onkowskich. Ta pozytywna
tendencja sprawia, 'e z up!ywem czasu spada zagro'enie szokami asymetrycznymi.

25Podobieństwo struktur można zilustrować np. względnym wskaźnikiem Statteva i Ralevy, opisanym
wzorem (por. Stattev i Raleva, 2006):
SR = !

! (wi,j!wi,eur)2

wi,eur , gdzie: wi,j – udział sekcji i w kraju (lub regionie) j, wi,eur – udział sekcji
i w strefie euro. Wartość wskaźnika równa 0 oznacza identyczne struktury. Im mniej podobna jest
struktura w danym kraju bądź regionie do struktury w strefie euro, tym mniejszą (bardziej ujemną)
wartość przybiera wskaźnik.

26Porównywane struktury zdefiniowano następująco: struktura produkcji - wg wytworzonej wartości
dodana brutto w 17 sekcjach NACE; struktura zagregowanego popytu - wg rozdysponowania PKB
między 4 sektory instytucjonalne (gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne, instytucje rządowe
i samorządowe, przedsiębiorstwa, zagranica; struktura konsumpcji - wg 12 grup towarowych klasyfikacji
COICOP; struktura inwestycji - wg 6 grup środków trwałych klasyfikacji CPA.
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Porównanie struktury wydatków konsumpcyjnych, zw!aszcza inwestycyjnych, tak'e
dowodzi istnienia znacznych rozbie'no"ci strukturalnych (por. tabela 2.3). Polska wraz z
peryferyjnymi gospodarkami (Irlandii i Hiszpanii) tworzy „klub” o zbli'onej odleg!o"ci
od struktury konsumpcji wi$kszych krajów strefy euro (Niemiec, Francji i W!och).
Obserwuje si$ przy tym upodabnianie si$ „klubu peryferyjnego” do „rdzenia” (por.
Adamowicz i in., 2008).Odmienna struktura

konsumpcji w Polsce
jest w du'ym stopniu

pochodn& ni'szych
dochodów.

Zró'nicowanie struktury konsumpcji w gospodarkach Polski i strefy euro w du'ej mierze
wynika z relatywnie wysokiego udzia!u dóbr podstawowych w Polsce, które cechuj&
si$ nisk& elastyczno"ci& dochodow& popytu. Jednocze"nie udzia! dóbr wy'szego rz$du,
charakteryzuj&cych si$ wysok& elastyczno"ci& popytu, jest stosunkowo niski. Z jednej
strony sytuacja taka mo'e powodowa# asymetri$ reakcji popytu konsumpcyjnego na
szoki popytowe w Polsce i strefie euro. Z drugiej strony czyni to polsk& gospodark$ mniej
wra'liw& na te szoki, gdy' spadek dochodów w mniejszym stopniu wp!ywa na redukcj$
popytu konsumpcyjnego w Polsce ni' w wi$kszo"ci krajów strefy euro. Ponadto z
omawianych analiz wynika, 'e udzia! dóbr o wy'szej elastyczno"ci cenowej i dochodowej
popytu b$dzie w najbli'szych latach rós!, a struktura popytu konsumpcyjnego b$dzie
coraz bardziej podobna do struktury w strefie euro. Wraz ze wzrostem gospodarczym
i post$pem integracji, problem odmiennej struktury konsumpcji w Polsce i strefie euro
b$dzie zatem stopniowo eliminowany. Jest to wa'ny wniosek, gdy' popyt konsumpcyjny
w relatywnie du'ym stopniu kszta!towany jest przez polityk$ pieni$'n&. Upodabnianie
struktur konsumpcji zmniejsza zatem koszt przekazania kompetencji w zakresie
prowadzenia polityki pieni$'nej do EBC.Struktura

zagregowanego popytu
jest relatywnie bliska

analogicznej strukturze
w strefie euro.

Nieco inne wnioski mo'na wyci&gn&# z analizy podobie%stwa struktury zagregowanego
popytu (wed!ug rozdysponowania PKB mi$dzy cztery sektory instytucjonalne) w Polsce
i krajach strefy euro. Okazuje si$, 'e struktura popytu zagregowanego w Polsce jest
bardziej podobna do struktur popytowych gospodarki strefy euro i du'ych gospodarek:
Francji, Niemiec i W!och (por. tabela 2.3). Mniejsze podobie%stwo wykazuj& pod tym
wzgl$dem nale'&ce do strefy euro Portugalia i Irlandia. Wyniki przeprowadzanych
analiz wskazuj& jednak, 'e struktura popytu zagregowanego jest podobna we wszystkich
gospodarkach strefy euro, aczkolwiek trzeba mie# na uwadze niski stopie% dezagregacji
struktury analizowanych wydatków (por. Adamowicz i in., 2008).

W Polsce, charakteryzuj&cej si$ wewn$trznym zró'nicowaniem poziomu rozwoju
gospodarczego, warto tak'e przyjrze# si$ strukturze ekonomicznej na poziomie
województw, gdy' stopie% adekwatno"ci prowadzonej przez EBC polityki pieni$'nej
dla poszczególnych regionów mo'e by# inny ni' obecnie.Struktura produkcji

jest silnie
zró'nicowana w
poszczególnych

województwach, co
stwarza potrzeb%

wykszta$cenia
regionalnych

mechanizmów
absorpcji szoków.

W istocie, struktura produkcji w przekroju regionalnym jest mocno zró'nicowana, o
czym "wiadcz& warto"ci wska)ników SR zilustrowane na wykresie 2.10. Co wi$cej,
wszystkie województwa s& pod wzgl$dem struktury produkcji mniej podobne do
strefy euro ni' do Polski. Oznacza to, 'e prawdopodobie%stwo wy'szej cz$stotliwo"ci
szoków asymetrycznych o charakterze regionalnym w konsekwencji przyst&pienia do
strefy euro zwi$kszy si$ w ca!ym kraju. Niemniej jednak przestrzenne roz!o'one tego
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efektu jest nierównomierne. Zdecydowanie najbardziej specyficzn& struktur$ tworzenia
warto"ci dodanej zarówno na tle Polski, jak i (w jeszcze wi$kszym stopniu) w
porównaniu ze stref& euro ma województwo "l&skie (por. np. Gajewski i in., 2008)
Z drugiej strony struktura produkcji w województwach: pomorskim, ma!opolskim
i zachodniopomorskim, ale tak'e podkarpackim jest podobna zarówno do "redniej
krajowej, jak i (na tle pozosta!ych województw) do "redniej w strefie euro. Wyniki analiz
wskazuj& jednak, 'e istnieje potrzeba wykszta!cenia regionalnych mechanizmów obrony
przed asymetrycznymi szokami (por. np. Gajewski i in., 2008). Po'&dana by!yby np.
poprawa elastyczno"ci regionalnych rynków pracy oraz zwi$kszenie zakresu federalizmu
fiskalnego, dzi$ki któremu w!adze województwa mog!yby wykorzystywa# regionaln&
polityk$ fiskaln& do stabilizowania waha% popytu. Zmniejszanie specjalizacji w takich
województwach jak "l&skie czy podlaskie wymaga tworzenia nowych miejsc pracy poza
(odpowiednio) górnictwem i kopalnictwem oraz rolnictwem.

Wykres 2.10. Regionalne zró"nicowanie struktury produkcji w Polsce w
stosunku do strefy euro (wska&niki SR)
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych GUS.

Podobie(stwo struktury wymiany handlowej

Kolejnym aspektem konwergencji realnej, maj&cym znaczenie dla bilansu kosztów
i korzy"ci zwi&zanych z cz!onkostwem w strefie euro, jest podobie%stwo struktury
wymiany handlowej. Z jednej strony podobna struktura wymiany handlowej mi$dzy
Polsk& a stref& euro u!atwia EBC reakcj$ na ewentualne zmiany popytu zewn$trznego.
Z drugiej strony wysoce zdywersyfikowana struktura eksportu w pewnym stopniu chroni
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ex ante gospodark$ przed szokami asymetrycznymi i minimalizuje ich ewentualne skutki
dla gospodarki (por. Lavrac i Zumer, 2003).

Wykres 2.11. Struktura eksportu i stopie( jego dywersyfikacji w
wybranych krajach na tle strefy euro
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SR – indeks Statteva-Ralevy (lewa skala), mierzący odległość struktury eksportu od tej struktury w
strefie euro;
HR – indeks Herfindahla (prawa skala), mierzący stopień dywersyfikacji produktowej eksportu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Struktura produktowa polskiego eksportu jest mniej podobna do struktury eksportuStruktura polskiego
eksportu istotnie ró'na

ni' w strefie euro... strefy euro ni' jej krajów cz!onkowskich (por. wykres 2.11)27. Niemniej jednak niektóre
nowe pa%stwa cz!onkowskie Unii Europejskiej aspiruj&ce do strefy euro (w tym
S!owacja, która sta!a si$ jej cz!onkiem 1 stycznia 2009 r.) charakteryzuj& si$ mniejszym
podobie%stwem struktury eksportu.

Okazuje si$, 'e stopie% dywersyfikacji polskiego eksportu mierzony wska)nikiem...ale stopie! jego
dywersyfikacji jest

wysoki. Herfindahla28 jest wysoki, nawet w porównaniu z wy'ej rozwini$tymi pa%stwami
Unii Europejskiej (por. wykres 2.11). Tym samym, skutki ewentualnych szoków
asymetrycznych dla polskiego eksportu mog& by# z!agodzone.

Czynnikiem zmniejszaj&cym ryzyko szoków asymetrycznych jest wysoki udzia! w
wymianie zagranicznej handlu wewn&trzga!$ziowego, czyli równoleg!y eksport i
import towarów o podobnych cechach (w ramach jednej bran'y). Pa%stwa strefy

27wskaźniki obliczone zostały w oparciu o 97 gałęzi według klasyfikacji HS-2
28Wskaźnik koncentracji Herfindahla dany jest wzorem: HR =

!
i

(wi,j)2, gdzie wi,j- udział sekcji i w

kraju (lub regionie) j. Wskaźnik Herfindahla przybiera wartości z przedziału (0, 1>, przy czym wyższe
wartości wskaźnika świadczą o większej specjalizacji (koncentracji).
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euro charakteryzuj& si$ wysokimi wska)nikami handlu wewn&trzga!$ziowego, co
jest wynikiem zarówno silnej integracji gospodarczej zwi&zanej z usuwaniem barier
handlowych, jak i rosn&cego podobie%stwa poziomu rozwoju i struktur gospodarczych.
Czynnikiem sprzyjaj&cym handlowi wewn&trzga!$ziowemu jest od strony poda'owej
brak luki technologicznej, a od strony popytowej – niewielkie dysproporcje w poziomie
PKB per capita (Narodowy Bank Polski, 2004a, s. 36-37).

Tabela 2.4. Udzia$ handlu wewn#trzga$%ziowego w krajach strefy euro i w
Polsce (w % wymiany handlowej)

1996 2001 2006

Austria 73,0 71,6 83,8
Belgia i Luksemburg 72,6 73,7 80,1
Finlandia 38,5 38,4 47,5
Francja 77,1 81,0 86,7
Grecja 39,6 43,4 68,6
Hiszpania 64,8 70,1 83,0
Holandia 74,7 77,8 88,9
Irlandia 50,6 59,9 58,1
Niemcy 73,8 75,1 84,2
Portugalia 48,7 58,3 76,5
W"ochy 55,4 55,2 67,2
*rednia niewa#ona 60,8 64,0 75,0

Polska 41,3 48,1 65,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowy Bank Polski (2004a) i danych Eurostat-Comext.

W latach 1996-2006 Polska znacznie zwi$kszy!a udzia! handlu wewn&trzga!$ziowego Udzia$ wymiany
wewn&trzga$%ziowej w
polskim handlu szybko
ro"nie.

w wymianie handlowej, powy'ej przeci$tnej warto"ci tego wska)nika w strefie
euro z 2001 r. (por. tabela 2.4). Warto tak'e zauwa'y#, 'e w pierwszych latach
funkcjonowania wspólnego obszaru walutowego najwi$ksz& dynamik& wzrostu handlu
wewn&trzga!$ziowego wyró'nia!y si$ kraje cz!onkowskie o ni'szych warto"ciach tego
wska)nika oraz ni'szym poziomie rozwoju (przede wszystkim Grecja i Portugalia), co
po"rednio potwierdza hipotez$ o wyst$powaniu konwergencji endogenicznej.

Synchronizacja cykli koniunkturalnych

Ze wzgl$du na mnogo"# proponowanych w literaturze kryteriów optymalno"ci Synchronizacja cykli
koniunkturalnych to
„metakryterium”
optymalnego obszaru
walutowego.

unii monetarnej oraz potencjaln& sprzeczno"# ich wskaza% (Tavlas, 1993), teoria
optymalnych obszarów walutowych jest ma!o konkluzywna w zastosowaniach
empirycznych. Z tego wzgl$du symetryczno"# szoków i odpowiedzi na szoki
oraz synchronizacja cykli koniunkturalnych spe!niaj& funkcj$ tzw. metakryterium
optymalno"ci wspólnych obszarów walutowych („meta” OCA properties). Podej"cie
to jest w du'ym stopniu uzasadnione, poniewa' w przypadku wi$kszo"ci kryteriów
ich spe!nienie zwi$ksza prawdopodobie%stwo symetryczno"ci szoków i reakcji na
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nie w przysz!o"ci, co z kolei prowadzi do zwi$kszenia zbie'no"ci cyklicznej pa%stw
cz!onkowskich unii monetarnej (Mongelli, 2008).

Do najcz$"ciej analizowanych w literaturze determinant zbie'no"ci cyklicznej nale'&:
(1) intensywno"# wymiany handlowej, (2) integracja rynków finansowych, (3) stopie%Istnieje wiele

czynników
determinuj&cych

stopie! synchronizacji
cyklicznej,

zmienno"ci kursów walutowych, (4) koordynacja polityki fiskalnej, (5) uwspólnienie
polityki pieni$'nej.

W literaturze wyst$puj& ró'ne opinie na temat wp!ywu intensywno"ci handluprzy czym ich
znaczenie, a nawet

kierunek wp$ywu s&
przedmiotem sporu w

literaturze.

mi$dzynarodowego na synchronizacj$ cykli koniunkturalnych – zarówno na p!aszczy)nie
teoretycznej, jak i empirycznej. Istniej& w tym zakresie dwa przeciwstawne stanowiska
(de Grauwe, 1997). Zgodnie z pierwszym (European Commission, 1990) handel
mi$dzynarodowy jest jednym z kana!ów propagacji szoków, poniewa' zmiany dochodów
w jednym kraju wp!ywaj& na wielko"# popytu zewn$trznego drugiego kraju. Teoria
ta jest )ród!em optymizmu zwi&zanego z korzy"ciami netto z utworzenia wspólnego
obszaru walutowego. Zgodnie z drugim stanowiskiem – tzw. hipotez& specjalizacji
Krugmana (Krugman, 1993b) – intensywno"# handlu wywiera desynchronizacyjny
wp!yw na cykle koniunkturalne, gdy' na skutek efektu skali prowadzi do specjalizacji
krajów zgodnie z ich przewagami komparatywnymi. W zwi&zku z tym struktury
gospodarek staj& si$ mniej podobne, a w"ród szoków dotykaj&cych kraje coraz wi$ksz&
rol$ zaczynaj& odgrywa# szoki specyficzne dla danego sektora (industry-specific shock).

Rozbie'no"# stanowisk w kwestii wp!ywu wymiany handlowej na synchronizacj$ cykliDowody empiryczne
wskazuj& na

synchronizacyjny
potencja$ handlu

mi%dzynarodowego.

wi&'e si$ z przeciwstawnym oddzia!ywaniem dwóch typów handlu mi$dzynarodowego.
Pierwszy typ to handel wewn&trzga!$ziowy, który jest kana!em transmisji szoków;
drugi to handel mi$dzyga!$ziowy, zwi$kszaj&cy specjalizacj$. *&czy si$ to równie' z
trudno"ciami z oszacowaniem efektu netto tego oddzia!ywania. Badania empiryczne w
wi$kszo"ci wskazuj& jednak na synchronizacyjny potencja! handlu mi$dzynarodowego
(de Haan i in., 2008). (wiadczy o tym fakt, 'e zdecydowana wi$kszo"# przyrostu handlu,
po utworzeniu strefy euro mia!a charakter wewn&trzga!$ziowy (por. np. Imbs, 2004;
Mroczek, 2008).

Podobnie jak w przypadku wymiany handlowej, w literaturze nie ma równie'Prawdopodobnie
integracja finansowana

ma pozytywny wp$yw
na synchronizacj%

cykli.

zgody, co do wp!ywu wielko"ci przep!ywów kapita!owych na synchronizacj$ cykli.
Z jednej strony integracja rynków finansowych prowadzi do efektywniejszej alokacji
zasobów i tym samym zwi$ksza specjalizacj$ regionów (Kalemli-Ozcan i in., 2001). Z
drugiej jednak strony wielonarodowe struktury w!asno"ci aktywów sprawiaj&, 'e szok
dotykaj&cy dany kraj automatycznie wp!ywa na dochody w innych krajach. Co wi$cej,
globalizacja przep!ywów kapita!owych, umo'liwiaj&ca inwestorom dost$p do rynków
na ca!ym "wiecie, skutkuje powstaniem dodatkowego mechanizmu przenoszenia si$
szoków, okre"lanego mianem efektu zara'ania (Forbes i Rigobon, 2000). Dotychczasowe
badania empiryczne wskazuj& jednak na dodatni wp!yw netto integracji finansowej na
synchronizacj$ cykli (Imbs, 2004).

Kolejn& potencjaln& determinant& synchronizacji cykli jest integracja politykiSynchronizacj% cykli
zwi%ksza integracja
polityki fiskalnej... makroekonomicznej w ró'nych krajach. Konwergencja w zakresie polityki fiskalnej mo'e
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doprowadzi# do wi$kszej synchronizacji, poniewa' eliminuje idiosynkratyczne szoki,
b$d&ce rezultatem dyskrecjonalnych decyzji rz&dów poszczególnych pa%stw. Niezale'na
polityka fiskalna mo'e z kolei s!u'y# jako narz$dzie stabilizacji makroekonomicznej.
Wyniki bada% empirycznych sugeruj& jednak, 'e podobie%stwo w zakresie polityki
fiskalnej przyczynia si$ do wi$kszej symetrii szoków oraz zbie'no"ci cykli (m.in. Darvas
i in., 2005).

Utworzenie wspólnego obszaru walutowego wi&'e si$ ex definitione ze wspóln& polityk& ...i monetarnej, o ile
nie ma ró'nic w
mechanizmie
transmisji.

pieni$'n& we wszystkich krajach cz!onkowskich. Oznacza to pe!n& symetri$ szoków
monetarnych. Symetria ta mo'e si$ jednak przyczyni# do desynchronizacji cykli
koniunkturalnych w przypadku zró'nicowania mechanizmów transmisji monetarnej.
Co wi$cej, w przypadku gdy kraje dotykane s& przez szoki idiosynkratyczne, nie ma
mo'liwo"ci ich akomodacji za pomoc& zmiany stóp procentowych, co mo'e przyczyni#
si$ do dalszej dywergencji cykli (tzw. krytyka Waltersa).

Oprócz zrównania nominalnych stóp procentowych utworzenie unii monetarnej wi&'e Wp$yw re'imu
kursowego na
synchronizacj%
cykliczn& nie jest
jednoznaczny.

si$ z nieodwracalnym usztywnieniem kursów walutowych. Na p!aszczy)nie teoretycznej
zwi&zek stopnia p!ynno"ci kursów i synchronizacji jest niejednoznaczny. Z jednej
strony eliminacja ryzyka kursowego powinna si$ przyczyni# do wi$kszej intensywno"ci
wymiany handlowej (Rose, 2000), co zgodnie z wcze"niejszymi rozwa'aniami mo'e mie#
ró'ny efekt netto. Z drugiej strony wp!yw ten zale'y od efektywno"ci nominalnego kursu
walutowego jako narz$dzia akomodacji szoków, która – szczególnie w przypadku ma!ych
otwartych gospodarek – mo'e by# znikoma. W literaturze w tym zakresie nie ma równie'
zgody na p!aszczy)nie empirycznej. Z porównania zbie'no"ci cykli w podokresach
wyodr$bnionych ze wzgl$du na stopie% zmienno"ci kursów walutowych (okres Bretton
Woods, okres zmiennych kursów walutowych w latach 1973-1978, Europejski System
Walutowy w latach 1979-1987, lata 1987-1992 oraz okres obejmuj&cy przygotowania do
utworzenia strefy euro i pocz&tkowe lata jej funkcjonowania, czyli 1993-2002) wynika,
'e w przypadku wyst$powania szoków asymetrycznych kurs odgrywa rol$ stabilizuj&c&
(Bergman, 2006). Jednocze"nie wyniki badania Massmann i Mitchell (2003) wskazuj&,
'e wysokie wspó!czynniki korelacji komponentów cyklicznych wyst$powa!y w okresach
gdy stosowano relatywnie sztywne kursy.

Poj$cie zbie'no"ci cyklicznej obejmuje zró'nicowane zagadnienia. W kontek"cie
integracji walutowej w ramach strefy euro zagadnienia te mo'na uto'samia# z
nast$puj&cymi pytaniami badawczymi:

1. Czy punkty zwrotne cykli krajów cz!onkowskich strefy euro s& zbie'ne?

2. Czy odchylenia aktywno"ci gospodarczej od potencjalnej s& w poszczególnych
krajach istotnie skorelowane ze stref& euro jako ca!o"ci&?

3. Czy istnieje wspólny cykl dla ca!ej strefy euro?

4. Czy szoki w poszczególnych gospodarkach oraz odpowiedzi na szoki s&
symetryczne?
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5. Jaki jest udzia! „czynnika wspólnego” we fluktuacjach krajów cz!onkowskich?

6. Czy po utworzeniu strefy euro nast&pi!a konwergencja cykliczna w krajach
cz!onkowskich?

Zbie"no!' cykliczna Polski ze stref# euro

Problem ewentualnej niedostatecznej konwergencji cyklicznej Polski ze stref& euroNiedostateczna
zbie'no"# cykli grozi

nieadekwatno"ci&
polityki pieni%'nej

EBC.

mo'e wi&za# si$ z niebezpiecze%stwem procyklicznego oddzia!ywania polityki pieni$'nej
EBC na polsk& gospodark$ (por. np. Frankel, 2004). Zwi$kszone ryzyko procyklicznej
polityki EBC wyst&pi!oby w sytuacji przesuni$cia cyklu koniunkturalnego Polski w
stosunku do strefy euro lub innej cz$stotliwo"ci waha%. Powodowa!oby to bowiem, 'e
polityka pieni$'na by!aby dla Polski niew!a"ciwa, tak jak mia!o to miejsce w kilku
innych krajach strefy euro (por. S!awi%ski, 2008). Podobne negatywne skutki mo'e
przynie"# odmienno"# szoków dotykaj&cych polsk& gospodark$, a tak'e inne ni' w strefie
euro odpowiedzi polskiej gospodarki na pojawiaj&ce si$ szoki popytowe i poda'owe.
Istotnym zagro'eniem mog!aby te' by# ró'na g!$boko"# poszczególnych faz cyklu. Na
przyk!ad wy'sza amplituda waha% koniunktury w Polsce w porównaniu ze stref& euro
powodowa!aby niewystarczaj&ce reakcje wspólnej polityki pieni$'nej. W przypadku
mniejszej amplitudy waha% reakcje polityki pieni$'nej by!yby z kolei przesadne, co
mog!oby doprowadzi# do destabilizacji gospodarki.Na tle krajów innych

E(W stopie!
synchronizacji Polski

ze stref& euro jest
wysoki.

Badania dotycz&ce synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski ze stref& euro
charakteryzuj& si$ du'& rozbie'no"ci& wyników. W wi$kszo"ci bada%, prowadzonych
w latach 1998-2005, potwierdza si$ na ogó! wniosek, 'e spo"ród pa%stw Europy
(rodkowo-Wschodniej (E(W) najbardziej zsynchronizowane ze stref& euro s& W$gry,
Polska i S!owenia (por. tabela 2.5). Znacznie s!absz& zbie'no"# cykli uzyskiwano dla
nale'&cych do Unii Europejskiej pa%stw nadba!tyckich i ba!ka%skich oraz dla S!owacji.

Z przeprowadzonych na potrzeby Raportu analiz wynika ponadto m.in., 'e wahania
aktywno"ci gospodarczej w Polsce i w strefie euro by!y w badanym okresie
wyprzedzaj&ce wzgl$dem cyklu strefy euro, a tak'e charakteryzowa!y si$ wy'sz&
amplitud& (por. Adamowicz i in., 2008; Skrzypczy%ski, 2008).Badania wskazuj& na

pewne ró'nice w
przebiegu cyklu

koniunkturalnego
Polski i strefy euro...

Wyt!umaczenie przyczyn wyprzedzaj&cego charakteru waha% aktywno"ci gospodarczej
w Polsce w stosunku do cyklu koniunkturalnego strefy euro jest dosy# trudne. Jedna z
hipotez wskazuje na specyfik$ szoków kszta!tuj&cych koniunktur$ w Polsce i strefie euro
w latach 1995-2007 oraz mechanizm przenoszenia tych szoków w obydwu gospodarkach
(por. Skrzypczy%ski, 2008). Hipotez$ o odmiennym charakterze szoków wspieraj& dane
wed!ug których szoki (zw!aszcza popytowe) w polskiej gospodarce maj& charakter
asymetryczny w stosunku do strefy euro (por. np. St&'ka, 2008; Konopczak, 2008a).
Problem niskiej korelacji szoków wyst$puje zreszt& w wi$kszo"ci ma!ych gospodarek
strefy euro, takich jak: Grecja, Portugalia, Irlandia, Luksemburg, Austria, Holandia

70



2.2. Stopie% realnej konwergencji

Tabela 2.5. Wyniki bada( dotycz#cych synchronizacji cykli
koniunkturalnych krajów E)W ze stref# euro dla lat 1998 - 2005
(wspó$czynniki korelacji)

Liczba
estymacji

Minimum #rednia Mediana Maksimum

W!gry 57 -0,400 0,359 0,320 0,930
S"owenia 54 -0,460 0,257 0,263 0,980
Polska 58 -0,690 0,249 0,290 0,880
Czechy 58 -0,390 0,166 0,141 0,840
E*W10 463 -0,740 0,153 0,140 0,980
Estonia 53 -0,570 0,141 0,110 0,980
)otwa 51 -0,490 0,104 0,110 0,960
Bu"garia 17 -0,593 0,075 0,030 0,480
S"owacja 54 -0,740 0,014 0,020 0,900
Rumunia 14 -0,193 0,069 -0,010 0,860
Litwa 47 -0,660 -0,069 -0,120 0,920

Źródło: Fidrmuc i Korhonen (2006).

i Belgia (Konopczak, 2008a). Z podobnym uzasadnieniem mo'na spotka# si$ w
odniesieniu do interpretacji wyników dotycz&cych znacznej amplitudy waha% polskiego
cyklu koniunkturalnego na tle strefy euro. ... które cz%"ciowo

mog$y wynika# z
szoków zwi&zanych z
transformacj&
systemow&...

Argument asymetryczno"ci szoków jako przyczyny systematycznego, wyprzedzaj&cego
w porównaniu ze stref& euro, cyklu Polski oraz przyczyny wy'szej amplitudy waha%,
nale'y przyjmowa# z ostro'no"ci&. Trzeba podkre"li#, 'e empiryczne analizy stopnia
synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski ze stref& euro mog& by# obci&'one
przez specyficzne uwarunkowania polskiej gospodarki, szczególnie w latach 90. XX
wieku. Po pierwsze, wyniki mog& by# zak!ócone poniewa' Polska przez wi$ksz&
cz$"# okresu obejmowanego badaniami by!a gospodark& transformuj&c& si$, która
podlega!a licznym zmianom o charakterze strukturalnym i instytucjonalnym. Po drugie,
wahania aktywno"ci gospodarczej w Polsce w pewnym stopniu by!y zdeterminowane
dwoma szokami: kryzysem rosyjskim, który w mniejszym stopniu dotkn&! stref$
euro, oraz boomem zwi&zanym z akcesj& Polski do Unii Europejskiej, który nie mia!
bezpo"redniego wp!ywu na cykl koniunkturalny w krajach strefy euro. Bior&c pod
uwag$ krótkie szeregi czasowe, które mog& by# wykorzystane do badania cyklicznych
waha% PKB i jego komponentów, wp!yw wymienionych czynników na uzyskiwane
wyniki mo'e by# znacz&cy, co przyznaj& np. Adamowicz i in. (2008). ...a cz%"ciowo mog$y

mie# pod$o'e
techniczne.Wykryte w badaniach wi$ksze amplitudy waha% cyklicznych w Polsce w porównaniu ze

stref& euro, mog& mie# tak'e uzasadnienie techniczne. Jak dowodzi m.in. Skrzypczy%ski
(2008), wi$kszo"# krajów strefy euro charakteryzuje si$ wy'szymi amplitudami waha%
cyklicznych w porównaniu ze stref& euro jako ca!o"ci&, której cykl jest agregatem
z!o'onym z cykli pa%stw cz!onkowskich wspólnego obszaru walutowego. Przesuni$cia
fazowe waha% cyklicznych w poszczególnych pa%stwach w naturalny sposób prowadz&
do zmniejszania amplitudy cyklu zagregowanego. Wniosek ten znajduje potwierdzenie
w analizach Adamowicz i in. (2008), z których wynika, 'e porównanie przebiegu cykli
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koniunkturalnych Polski z poszczególnymi pa%stwami cz!onkowskimi strefy euro nie
potwierdza (w wi$kszo"ci przypadków) wi$kszych amplitud cyklu polskiego.

Kolejnym aspektem synchronizacji cyklicznej jest symetryczno"# szoków i odpowiedzi
na nie. O ile wnioski z przeprowadzonych analiz sugeruj& (jak ju' wcze"niej
wspomniano), 'e szoki dotykaj& Polski i strefy euro w sposób asymetryczny, to
jednocze"nie wyniki wskazuj& na siln& synchronizacj$ Polski (w stopniu zbli'onym do
wielu krajów cz!onkowskich) pod wzgl$dem reakcji na szoki strukturalne, por. wykres
2.12).

Wykres 2.12. Korelacja szoków popytowych i odpowiedzi na te szoki w
Polsce i krajach strefy euro

Korelacja szoków popytowych
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Korelacja odpowiedzi PKB na szok popytowy
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Źródło: Konopczak (2008a).
Konwergencja

cykliczna Polski ze
stref& euro mo'e si%

zwi%ksza#.
Wykryta w przeprowadzonych badaniach asymetria szoków pozostaje zagro'eniem
zwi&zanym z cz!onkostwem Polski w strefie euro, aczkolwiek nale'y pami$ta#, 'e
wst&pienie do unii walutowej wi&'e si$ z uspójnieniem cz$"ci szoków, w tym
wynikaj&cych ze wspólnej polityki pieni$'nej i z koordynacji polityki fiskalnej. W
zwi&zku z siln& korelacj& odpowiedzi gospodarki Polski i strefy euro na szoki, w
kontek"cie uspójnienia cz$"ci szoków wraz z przyst&pieniem do unii walutowej, mo'na
przypuszcza#, i' nast&pi proces konwergencji cyklicznej, za" kryteria optymalno"ci
wspólnych obszarów walutowych oka'& si$ w przypadku Polski endogeniczne. Wynika
to z procesów integracji handlowej (przejawiaj&cej si$ rosn&cym udzia!em handlu
wewn&trzga!$ziowego, por. tabela 2.4) oraz post$puj&cej konwergencji struktur
gospodarczych (por. Adamowicz i in., 2008). Polski cykl koniunkturalny w najbli'szych
latach mo'e zatem podlega# dalszej synchronizacji ze stref& euro. Nowsze badania,
oparte na wyd!u'onych szeregach czasowych, sugeruj& wy'szy stopnie% zbie'no"ci
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2.2. Stopie% realnej konwergencji

cyklicznej Polski z krajami wspólnego obszaru walutowego (por. Konopczak, 2008a). W
pewnym stopniu rosn&ca synchronizacja cykli mo'e i"# tak'e w parze z finalizacj& okresu
transformacji systemowej Polski29, dzi$ki czemu wahania aktywno"ci gospodarczej
Polski w coraz mniejszym stopniu s& zak!ócane zmianami strukturalnymi.

Cennych informacji powinny dostarczy# do"wiadczenia S!owacji w strefie euro. Istotne
dla Polski mog& by# ewentualne problemy wynikaj&ce z nieadekwatno"ci polityki
pieni$'nej EBC oraz sposób ich rozwi&zywania na S!owacji. Warto przy tym podkre"li#,
'e wed!ug zdecydowanej wi$kszo"ci analiz Polska jest lepiej zsynchronizowana ze stref&
euro ni' S!owacja.

Zbie"no!' cykliczna w strefie euro

Wyniki bada% nad zbie'no"ci& cykliczn& w strefie euro s& pod wieloma wzgl$dami Rozbie'no"# wyników
dotycz&cych stopnia
synchronizacji krajów
strefy euro jest
znaczna.

rozbie'ne. Dotyczy to zarówno stopnia synchronizacji cykli, jak i jego )róde!
oraz ewolucji. Cz$"# bada% wskazuje na siln& korelacj$ i mo'liwo"# okre"lenia
wspólnego cyklu dla ca!ej strefy euro. Cz$"# z kolei zwraca uwag$ na bardzo s!abe
zsynchronizowanie niektórych pa%stw – na poziomie korelacji z Japoni& czy Stanami
Zjednoczonymi (de Haan i in., 2008). Rozbie'no"# wyników cz$"ciowo mo'na t!umaczy#
szerok& problematyk& badawcz& i du'& liczb& metod ilo"ciowych wykorzystywanych do
analizy synchronizacji cykli koniunkturalnych oraz konwergencji cyklicznej, co prowadzi
do wyodr$bnienia z danych ró'nego typu informacji (patrz: ramka 2.3).

Ramka 2.3. Metodyka okre!lania stopnia zbie"no!ci cykli
koniunkturalnych

Synchronizacja cykli koniunkturalnych. Badania nad synchronizacj&
odwo!uj& si$ do dwóch definicji cykli koniunkturalnych – „klasycznej” oraz
„wzrostowej” (growth cycle) czy inaczej „odchyleniowej” (deviation cycle). Pierwsza,
której podstaw& jest koncepcja cyklu Burnsa i Mitchella (1946)a, zak!ada badanie
dynamiki aktywno"ci gospodarczej w uj$ciu absolutnym, druga za" – bardziej
wspó!czesna – koncentruje si$ na odchyleniach bie'&cej aktywno"ci gospodarczej
od trendub.

W zakresie cykli „klasycznych”, we wspó!czesnych badaniach empirycznych
dominuj& dwa podej"cia. Pierwsze stanowi automatyzacj$ procedury datowania
cykli stosowanej przez National Bureau of Economic Research (NBER), do czego
s!u'& algorytmy Bry i Boschan (1971) przeznaczone dla danych o cz$stotliwo"ci
miesi$cznej oraz Hardinga i Pagana (1999) dla danych kwartalnych. Punkty zwrotne
s& identyfikowane przez porównanie dynamiki aktywno"ci gospodarczej w danym
kwartale (miesi&cu) z dwoma kwarta!ami (pi$cioma miesi&cami) wcze"niej i pó)niej.

29Bank Światowy ogłosił koniec okresu transformacji w Polsce w maju 2008 r.
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Je"li aktywno"# w danym okresie stanowi optimum lokalne, to okres ten jest
punktem zwrotnym cyklu.

Bardziej wspó!czesnym podej"ciem do identyfikacji punktów zwrotnych cykli
koniunkturalnych jest model prze!&cznikowy Markowa (Markov Switching Model),
zaproponowany przez Hamiltona (1989). U podstaw tej metodyki le'y za!o'enie
o nieliniowej naturze cyklu koniunkturalnego – parametry procesu generuj&cego
dynamik$ aktywno"ci gospodarczej ró'ni& si$ w zale'no"ci od realizacji innego,
ukrytego procesu, czyli od fazy cyklu. Zmianom podlega# mog& ró'ne parametry
równania regresji - wyraz wolny, parametry przy zmiennych obja"niaj&cychc, a
tak'e wariancja sk!adnika losowego. Pozwala to na uchwycenie asymetryczno"ci
wyst$puj&cej pomi$dzy fazami cyklu pod wzgl$dem d!ugo"ci jego trwania,
zmienno"ci i amplitudy. Nieobserwowalnym procesem steruj&cym zmianami faz
(„prze!&czeniami”) jest jednorodny !a%cuch Markowa. Na podstawie algorytmu
zaproponowanego przez Kima (1994) ka'dej obserwacji przypisa# mo'na
prawdopodobie%stwo tego, 'e w danym okresie gospodarka by!a w okre"lonym
stanie (recesji lub ekspansji). Faza cyklu przyporz&dkowywana jest poszczególnym
obserwacjom na zasadzie najwi$kszego prawdopodobie%stwa.

Do badania zbie'no"ci „cykli klasycznych” stosowane s& dwa wska)niki - indeks
zgodno"ci (concordance index) Hardinga i Pagana (2003) oraz indeks dyfuzji
(di!usion index) zaproponowany przez Artisa i in. (2002). Pierwszy z nich
odzwierciedla procentowy udzia! liczby okresów, w których dwa szeregi s& w tej
samej fazie cyklu w d!ugo"ci próby. Drugi stanowi jego uogólnienie na grup$
wi$cej ni' dwóch krajów – odzwierciedla procent gospodarek, b$d&cych w tej samej
fazie, w której znajduje si$ ca!a grupa. Dla cykli zidentyfikowanych za pomoc&
modeli prze!&cznikowych mo'na dodatkowo obliczy# wspó!czynnik korelacji mi$dzy
szeregami prawdopodobie%stwa tego, 'e poszczególne kraje s& w danej fazie cyklu.

Rozszerzenie modelu Markowa na grup$ kilku krajów (prze!&cznikowy model
wektorowej autoregresji, MS-VAR) pozwala zweryfikowa# hipotezy o istnieniu
wspólnego czynnika odpowiedzialnego za synchronizacj$ cykli w poszczególnych
krajach. Specyfikacja modelu zak!ada, 'e prze!&czenia odbywaj& si$ równocze"nie
we wszystkich krajach obj$tych analiz&. Hipoteza weryfikowana jest na podstawie
testu istotno"ci ró'nicy mi$dzy "redni& dynamik& aktywno"ci gospodarczej w obu
fazach dla poszczególnych gospodarek. Pozytywna weryfikacja oznacza, 'e wspólny
cykl koniunkturalny prawid!owo odzwierciedla przebieg procesów gospodarczych w
krajach obj$tych analiz&.

W ramach „odchyleniowej” definicji cykli koniunkturalnych badanie synchronizacji
polega na analizie korelacji sk!adowych cyklicznych, czyli fluktuacji w zadanym
przedziale cz$stotliwo"ci, wyodr$bnionych z oryginalnych szeregów za pomoc&
filtrów cz$stotliwo"ciowychd lub innych technik dekompozycji szeregówe.
Dok!adniejsze badanie w tym zakresie mo'liwe jest dzi$ki zastosowaniu technik
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analizy spektralnej. Analiza ta umo'liwia bowiem wyizolowanie waha% o okre"lonej
cz$stotliwo"ci - w tym cykli najistotniejszych z punktu widzenia mechanizmu
transmisji monetarnej – i zbadanie stopnia ich zbie'no"ci mi$dzy krajami. Co wi$cej,
metodyka ta pozwala na okre"lenie wielko"ci przesuni$cia fazowego cykli oraz ró'nic
mi$dzy ich amplitudami.

Analiza symetryczno!ci szoków i odpowiedzi na szoki. Odmiennym
podej"ciem do badania synchronizacji cykli koniunkturalnych (w ramach ich
„klasycznej” i „odchyleniowej” definicji) jest analiza symetryczno"ci szoków oraz
symetryczno"ci reakcji gospodarek na szoki (shock accounting). Ten nurt bada%
pozwala na wyabstrahowanie miary „netto” synchronizacji, czyli cz$"ci wspólnych
waha%, których )ród!em s& wspólne szoki (de Haan i in., 2008). Stanowi to przewag$
nad analiz& korelacji cykli „odchyleniowych” i zbie'no"ci cykli „klasycznych”, która
nie rozstrzyga, czy podobie%stwa kszta!towania si$ zmiennych odzwierciedlaj&cych
aktywno"# gospodarcz& w dwóch krajach wynikaj& z podobnych odpowiedzi na
wspólne szoki (synchronizacja „netto”) czy z podobnych reakcji gospodarek na
szoki idiosynkratyczne („pozorna” synchronizacja). Z tego wzgl$du wyniki bada%
nad synchronizacj& cykli s& zazwyczaj bardziej optymistyczne ni' w przypadku
podej"cia shock accounting. Niemniej jednak analiza zbie'no"ci cyklicznej jest
bardziej u'yteczna ze wzgl$dów praktycznych - w syntetyczny sposób pozwala
okre"li#, czy wspólna polityka pieni$'na by!aby odpowiednia dla danej grupy
krajów(de Haan i in., 2008).

Do badania symetrii szoków i odpowiedzi na szoki najcz$"ciej stosuje si$
strukturalne modele wektorowej autoregresji (sVAR), a tak'e dynamiczne modele
czynnikowe (dynamic factor models).

Badania w ramach modeli wektorowej autoregresji oparte s& na dekompozycji
Blancharda i Quah (1989), która polega na wyodr$bnieniu szeregów szoków
strukturalnych dzi$ki na!o'eniu na model VAR restrykcji identyfikuj&cych.
Restrykcje te s& zgodne z postulowanymi przez teori$ ekonomii d!ugookresowymi
konsekwencjami szoków dla gospodarki.

Najcz$"ciej stosowan& specyfikacj& jest model dwurównaniowy z tempem wzrostu
PKB i poziomu cen jako zmiennymi endogenicznymi. Identyfikacja polega w takim
wypadku na za!o'eniu, 'e w d!ugim okresie pozytywny szok popytowy prowadzi
jedynie do zwi$kszenia poziomu cen, a pozytywny szok poda'owy powoduje zarówno
wzrost produktu, jak i spadek poziomu cen.

Podstawowy model mo'na rozszerzy#, dodaj&c kolejn& zmienn& do wektora
zmiennych endogenicznych (zwykle jest to realny efektywny kurs walutowy). Dzi$ki
temu mo'liwa jest analiza podobie%stwa odpowiedzi gospodarek na impuls polityki
pieni$'nej.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Analiza symetryczno"ci szoków strukturalnych dla pary krajów polega na
wyznaczeniu bilateralnych wspó!czynników korelacji zidentyfikowanych szeregów.
Symetryczno"# reakcji gospodarek na szoki jako miara podobie%stwa elastyczno"ci
gospodarek analizowana jest za pomoc& szeregów reakcji zmiennych endogenicznych
modelu VAR dla poszczególnych krajów na szoki jednostkowe. Metodyka sVAR
pozwala równie' na analiz$ zjawiska transmisji szoków mi$dzy gospodarkami oraz
okre"lenie jej kana!ów i udzia!u w zmienno"ci aktywno"ci gospodarczej badanego
kraju.

Analogiczn& analiz$ symetryczno"ci oraz transmisji szoków mo'na przeprowadzi#
w ramach dynamicznych modeli czynnikowych. Metodyka ta ma przewag$ nad
modelami sVAR, poniewa' nie wymaga apriorycznych za!o'e% co do struktury
gospodarki i pozwala na uwzgl$dnienie bardzo du'ej liczby zmiennych. Mo'liwe
jest równie' oszacowanie wspólnych trendów dla grupy krajów oraz cz$"ci wariancji
aktywno"ci gospodarczej, któr& te czynniki powoduj&.

a Według tej definicji cykl koniunkturalny są to wahania agregatów odzwierciedlających aktywność
gospodarczą (najczęściej analizuje się PKB oraz jego popytowe, i podażowe składowe, a także
produkcję przemysłową) o częstotliwości od 1,5 roku do około 10-12 lat (Burns i Mitchell, 1946).
b Podejście to jest zgodne z definicją cyklu zaproponowaną przez Lucasa (1977), według
której wahania cykliczne są nieregularnymi oscylacjami wokół ścieżki długookresowego wzrostu
aktywności gospodarczej.
c W zastosowaniach empirycznych zmiennymi objaśniającymi w modelach przełącznikowych są
zwykle opóźnienia zmiennych zależnych, więc modele mają charakter autoregresyjny, co zapisywane
jest jako MS-AR.
d Do najczęściej stosowanych należą: górnoprzepustowy filtr Hodricka-Prescotta oraz
aproksymacje „idealnego” filtru pasmowo-przepustowego autorstwa Baxter-Kinga i
Christiano-Fitzgeralda.
e M.in. dekompozycja Beveridge-Nelsona i model nieobserwowalnych komponentów (unobserved
component model).

Źródło: opracowanie NBP.

Zastosowanie ró'nej metodyki nie mo'e t!umaczy# wszystkich rozbie'no"ci,
gdy' wyst$puj& one tak'e w przypadku bada% przeprowadzonych za pomoc&
podobnych technik, co "wiadczy o du'ej wra'liwo"ci rezultatów na zakres próby i
specyfikacj$ modeli. Aby nada# wnioskom wi$ksz& odporno"#, w niniejszym rozdziale
zaprezentowano obszerny przegl&d wyników najnowszych bada% nad synchronizacj&
cykli koniunkturalnych w krajach strefy euro (tabela 2.6).

Mimo znacznej rozbie'no"ci wyników bada% mo'na na ich podstawie sformu!owa#Na podstawie wyników
dotycz&cych

synchronizacji mo'na
podzieli# stref% euro na

„rdze!” i „peryferia”.

pewne wnioski natury ogólnej. G!ównym jest podzia! krajów cz!onkowskich na „rdze%”
oraz „peryferia” ze wzgl$du stopie% synchronizacji cyklicznej ze stref& euro jako
ca!o"ci&. W literaturze nie ma wprawdzie zgody odno"nie sk!adu obu grup, jednak cz$"#
krajów mo'na do nich jednoznacznie zakwalifikowa#. Tradycyjnie za „rdze%” uwa'ane
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by!y Niemcy, W!ochy, Francja, Austria i kraje Beneluksu (w przybli'eniu tzw. blok
marki). Do „peryferiów” zalicza si$ doganiaj&ce kraje Europy Po!udniowej (Portugali$,
Hiszpani$, Grecj$), a tak'e Irlandi$ i Finlandi$. Istotne w tym kontek"cie jest pytanie,
na ile podzia! ten jest adekwatny w "wietle wyników najnowszych bada%.

Tabela 2.6. Przegl#d bada( nad synchronizacja cykli koniunkturalnych
krajów strefy euro

Autorzy Metodyka Okres Wnioski

Skrzypczy(ski

(2008)

Techniki analizy

spektralnej; filtr

Christiano-Fitzgeralda

1995-2007;

dane

kwartalne

i

miesi!czne

Zasadniczo du#y stopie( zbie#no%ci cyklicznej

krajów cz"onkowskich ze stref$ euro jako

ca"o%ci$. W przypadku komponentu cyklicznego,

wyodr!bnionego z szeregów PKB, wspó"czynniki

korelacji wahaj$ si! od 0,6-0,7 w S"owenii i Portugalii

do 0,97 dla Niemiec. W odniesieniu do produkcji

przemys"owej najwy#szym wspó"czynnikiem

charakteryzuj$ si! Niemcy (0,98). Dla wszystkich

krajów z wyj$tkiem Portugalii, która jest nieistotnie

skorelowana z cyklem referencyjnym, wspó"czynniki

korelacji przekraczaj$ 0,75. Niemal wszystkie

kraje cz"onkowskie charakteryzuj$ si! wy#szymi

amplitudami ni# cykl strefy euro jako ca"o%ci. Brak

jednoznacznie wyprzedzaj$cych lub opó'nionych

cykli wzgl!dem strefy euro.

Adamowicz

i in. (2008)

Dekompozycja

Blancharda-Quah

1995-2007;

dane

kwartalne

Symetria odpowiedzi aktywno%ci gospodarczej

(PKB) krajów strefy euro na jednostkowy szok

poda#owy jest bardzo wysoka (wspó"czynniki

korelacji powy#ej 0,9). W przypadku reakcji

gospodarek na szok popytowy zauwa#alna jest

znaczna heterogeniczno%&.
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Autorzy Metodyka Okres Wnioski

Konopczak

(2008a)

Algorytm

Bry-Boschan, modele

prze"$cznikowe

Markowa,

strukturalne modele

wektorowej

autoregresji

(dekompozycja

Blancharda-Quah;

dekompozycja na

szoki symetryczne i

asymetryczne)

1996-2007;

dane

kwartalne

i

miesi!czne

Najwy#sz$ zbie#no%ci$ z fazami w strefie euro
charakteryzuj$ si! cykle Niemiec i W"och. Francja
zsynchronizowana jest w stopniu umiarkowanym.
Najni#sz$ zbie#no%&, a nawet oznaki desynchronizacji
zaobserwowano w przypadku Grecji. Stosunkowo
niska jest równie# synchronizacja w Holandii. W
przypadku Portugalii, Belgii, Finlandii i Irlandii
wyniki s$ niejednoznaczne.

Tylko w przypadku cz!%ci krajów cz"onkowskich

wyst!puje istotna dodatnia korelacja szoków ze

stref$ euro. W odniesieniu do obu typów szoków

(popytowego i poda#owego) dodatni$ korelacj!

wykazuj$ jedynie Francja, Hiszpania, Niemcy,

W"ochy i Finlandia. W przypadku Grecji, Portugalii,

Luksemburga i Irlandii w obu przypadkach korelacja

z szokami dotykaj$cymi stref! euro jest statystycznie

nieistotna. Z kolei odpowiedzi gospodarek na

jednostkowe szoki strukturalne, a tak#e szoki

dotykaj$ce stref! euro jako ca"o%&, s$ we wszystkich

krajach bardzo podobne. Wyj$tek stanowi Grecja.

Gouveia i

Correia (2008)

Techniki analizy

spektralnej

1980-2004;

dane

kwartalne

Najwy#szy stopie( synchronizacji cyklu ze stref$

euro oraz brak przesuni!cia fazowego stwierdzono

we W"oszech, Belgii, Holandii, Niemczech i

Francji. Opó'nienie cyklu i %rednia synchronizacja

wyst!puj$ w Portugalii i Grecji. Cykl wyprzedzaj$cy

zaobserwowano w przypadku Hiszpanii (%rednia

synchronizacja) i Finlandii (najni#sza zbie#no%& w

ca"ej grupie).

Xiaoshan

(2007)

Algorytm Hardinga i

Pagana; model

prze"$cznikowy

Markowa

1970-2006;

dane

kwartalne

Wyra'ny podzia" krajów na „rdze(” (Niemcy,

Francja, Belgia, Austria i Holandia) i „peryferia”.

Eickmeier

(2006)

Dynamiczne modele

czynnikowe

1982-2003;

dane

kwartalne

Badanie stopnia wyja%nienia zmienno%ci aktywno%ci

gospodarczej krajów strefy euro przez czynniki

wspólne wskazuje, #e s$ one przyczyn$ najwi!kszej

cz!%ci wariancji dynamiki produktu we Francji

i w Niemczech, a tak#e w Belgii, Austrii i

Portugalii (udzia"y mi!dzy 51% a 56%), najmniejszej

za% w Grecji, Luksemburgu i Irlandii (13%-16%).

W przypadku inflacji czynniki wspólne by"y

najwa#niejsze w Niemczech, Luksemburgu, Belgii i

Francji (45%-55%), a najmniej wa#ne – w Grecji,

Portugalii i Holandii (4%-9%).
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Autorzy Metodyka Okres Wnioski

Skrzypczy(ski

(2006)

Techniki analizy

spektralnej; filtr

Christiano-Fitzgeralda

1997-2005;

dane

kwartalne

Mo#liwo%& wyodr!bnienia kilku grup krajów

cz"onkowskich strefy euro: (1) Niemcy, Austria,

Francja - o bardzo du#ej synchronizacji ze

stref$ euro, braku przesuni!cia fazowego i

podobnych amplitudach; (2) W"ochy - nieco s"abiej

zsynchronizowane, o wi!kszych amplitudach; (3)

Belgia, Holandia i Hiszpania - o cyklach w du#ym

stopniu zsynchronizowanych, ale wyprzedzaj$cych;

(4) Portugalia - o %rednim stopniu zbie#no%ci i

opó'nionym cyklu, (5) Finlandia - niewykazuj$ca

oznak zsynchronizowania.

Crowley i Lee

(2005)

Analiza falkowa;

model VAR-GARCH

1970-2004;

dane

kwartalne

Najlepiej skorelowany cykl ze stref$ euro dla

wszystkich zakresów cz!stotliwo%ci ma Francja.

Analizowane kraje mo#na podzieli& wed"ug

zakresów, dla których wykazuj$ korelacj! ze stref$

euro: (1) Dania, Szwecja i Wielka Brytania dla

wysokich cz!stotliwo%ci; (2) Grecja i Irlandia dla

niskich; (3) Finlandia dla #adnych;, (4) pozosta"e

kraje s$ relatywnie dobrze zsynchronizowane dla

wszystkich cz!stotliwo%ci.

Breitung i

Eickmeier

(2005)

Dynamiczne modele

czynnikowe

1993-2003 Czynniki wspólne wyja%niaj$ najwi!ksz$ cz!%&

zmienno%ci szeregów w przypadku Francji i Niemiec,

za% najmniejsz$ w przypadku Grecji i Portugalii

(PKB) oraz Holandii i Portugalii (inflacja).

*rednio stopie( wyja%nienia zmienno%ci czynnikami

wspólnymi w krajach strefy euro wyniós" 44% w

przypadku PKB i 37% dla inflacji.

Ide i Moës

(2003)

Strukturalne modele

VAR (dekompozycja

Blancharda-Quah;

dekompozycja na

szoki symetryczne i

asymetryczne)

1971-2000;

dane

kwartalne

W wi!kszo%ci krajów strefy euro (oprócz Finlandii

i Irlandii) szoki symetryczne s$ g"ównym 'ród"em

fluktuacji. Zaobserwowano wzrost symetrii

odpowiedzi na wspólne szoki. Najmniej symetryczne

wobec strefy reakcje na wspólne szoki w Portugalii,

Irlandii, Finlandii i Grecji. G"ównym 'ród"em

asymetrii s$ szoki asymetryczne, a nie odmienne

reakcje na szoki wspólne. Najmniej asymetrycznym

krajem wzgl!dem strefy euro jako ca"o%ci - zarówno

pod wzgl!dem PKB, jak i inflacji - okaza"a si!

Francja. Kolejne pod tym wzgl!dem s$: Niemcy,

Austria, Belgia i Holandia, nast!pnie: W"ochy

i Hiszpania oraz Finlandia, Portugalia, Grecja.

Outlierem okaza"a si! Irlandia.
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Autorzy Metodyka Okres Wnioski

Frenkel i

Nickel (2002)

Dekompozycja

Blancharda-Quah

1993-2001;

dane

kwartalne

Najsilniej skorelowane ze stref$ euro pod wzgl!dem

szoków popytowych s$ Belgia, Niemcy, Francja

i W"ochy, a tak#e Dania i Szwecja. Stosunkowo

du#e ujemne korelacje wyst!puj$ w Holandii

(-0,6) i Wielkiej Brytanii (-0,2). Szoki poda#owe

niemal we wszystkich krajach strefy euro - oprócz

Grecji, Holandii i Portugalii - s$ w du#ym

stopniu zsynchronizowane. Reakcje PKB na impuls

popytowy s$ we wszystkich krajach silnie dodatnio

skorelowane, a zmiany poziomu cen charakteryzuj$

si! wi!ksz$ dyspersj$ – pojawiaj$ si! równie# wysokie

wspó"czynniki ujemne.

Krolzig (2001) Modele

prze"$cznikowe

Markowa

1979-2001;

dane

kwartalne

Weryfikacja hipotezy o istnieniu wspólnego cyklu

koniunkturalnego dla strefy euro. Cykl wspólny dla

ca"ej strefy euro w du#ym stopniu odzwierciedla

wahania aktywno%ci ekonomicznej w Niemczech,

Hiszpanii, Francji, W"oszech, Austrii i Holandii. Nie

jest jednak istotny w przypadku cyklu Finlandii i

Belgii.

Źródło: opracowanie NBP.

Konwergencja cykliczna po utworzeniu strefy euro

Jak wspomniano wcze"niej, jeszcze przed utworzeniem strefy euro w literaturzeMimo wcze"niejszego
teoretycznego sporu o

wp$yw utworzenia
strefy euro na

synchronizacj%
cykliczn&...

rozpocz&! si$ spór na temat wp!ywu unii monetarnej na synchronizacj$ cykli
koniunkturalnych. Wed!ug jednej z hipotez integracja gospodarcza i walutowa
prowadz& do sektorowej specjalizacji produkcji w poszczególnych krajach. W
konsekwencji nasila si$ zró'nicowanie struktury produkcji i wymiany handlowej, które
powoduje dywergencj$ cykliczn& gospodarek tworz&cych uni$ monetarn& (por. np.
Krugman, 1993b). Predykcja wzrostu specjalizacji w wyniku przyj$cia wspólnej waluty
wynika z u!atwienia przep!ywu czynników produkcji (kapita!u i pracy) w sytuacji
wyst$powania rosn&cych efektów skali. Inna hipoteza mówi o wzro"cie skali handlu
wewn&trzga!$ziowego w konsekwencji pog!$bienia integracji, dzi$ki czemu struktury
produkcji i handlu zagranicznego upodobniaj& si$ do siebie. W rezultacie wspólna
waluta przyczynia si$ do zwi$kszenia synchronizacji cykli w poszczególnych krajach
(por. Frankel i Rose, 1998). Dla kraju przyst$puj&cego do strefy euro rozstrzygni$cie
powy'szego sporu jest istotne, poniewa' musi okre"li# czas zagro'enia nieadekwatn&
polityk& pieni$'n& EBC. Warto przypomnie# zatem opracowania, w których badano
relacje mi$dzy integracj& walutow& a synchronizacj& cykli koniunkturalnych.
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2.2. Stopie% realnej konwergencji

Z wi$kszo"ci analiz p!ynie wniosek, 'e w okresie funkcjonowania systemu ERM stopie%
zsynchronizowania cykli koniunkturalnych by! wy'szy ni' wcze"niej (por. np. Artis i
Zhang, 1997; Garnier, 2003). Wi$kszo"# bada% wskazuje, 'e w czasie przygotowa% do
utworzenia strefy euro nast&pi!a konwergencja cykli przysz!ych pa%stw cz!onkowskich
(do wyj&tków nale'y badanie Camacho i in., 2006). W literaturze nie ma jednak zgody
co do wp!ywu dotychczasowego jej funkcjonowania na stopie% synchronizacji cykli.
Jedne badania wskazuj& na obni'enie stopnia synchronizacji po utworzeniu strefy euro,
m.in. wskutek zwi$kszenia asymetrii polityki fiskalnej (por. np. Amador i Cuaresma,
2006; Camacho i in., 2006). Z innych analiz wynika, 'e konwergencja cykliczna
wyst$powa!a i mo'na j& traktowa# jako skutek integracji walutowej (por. np. Bergman,
2006; Massmann i Mitchell, 2003). Wed!ug jeszcze innych analiz, wprawdzie ogólny
stopie% synchronizacji cykli od chwili utworzenia wspólnego obszaru walutowego wzrós!,
jednak poszczególne pa%stwa strefy euro przechodzi!y zarówno okresy konwergencji, jak
i dywergencji (por. de Haan i in., 2008). ...chocia' przekonanie

o konwergencji
„peryferii” do
„rdzenia” nie jest
powszechne.

W pocz&tkowym okresie cz!onkostwa w strefie euro, Polska zaliczana by!aby (m.in.
ze wzgl$du na odmienno"# strukturaln& i zdecydowanie ni'szy poziom rozwoju), do
pa%stw peryferyjnych wspólnego obszaru walutowego. Dlatego warto zwróci# uwag$
na do"wiadczenia z synchronizacj& cykli dotychczasowych krajów peryferyjnych (np.
Portugalii, Grecji, Finlandii) i „rdzenia” strefy euro. O ile wyniki wi$kszo"ci bada%
potwierdzaj& wzrost lub stabilno"# synchronizacji cyklicznej pa%stw „rdzenia” (por.
Darvas i Szapáry, 2004; Xiaoshan, 2007; Gouveia i Correia, 2008), o tyle wyniki
dotycz&ce konwergencji cyklicznej pomi$dzy pa%stwami peryferyjnymi a rdzeniem nie
s& ju' jednoznaczne. Na brak zwi$kszenia synchronizacji cykli Portugalii i Finlandii ze
stref& euro zwraca uwag$ Skrzypczy%ski (2006), który wskazuje okresy konwergencji i
dywergencji cyklicznej, jak i Gouveia i Correia (2008). Podobnie rozbie'ne s& rezultaty
bada% dotycz&cych stopnia synchronizacji cyklu koniunkturalnego Grecji ze stref& euro.

Na ró'ne wzorce konwergencji cyklicznej wskazuj& tak'e wyniki badania synchronizacji
cykli na poziomie regionalnym (por. de Haan i Montoya, 2007). W niektórych regionach
synchronizacja wzros!a, w niektórych – zarówno w charakteryzuj&cych si$ wyj"ciowo
niskimi, jak i wysokimi wspó!czynnikami korelacji – nie uleg!a zmianie. Ogóln&
konwergencj$ w zakresie "redniego skorelowania, jak te' dyspersji wspó!czynników
korelacji zaobserwowano jedynie w okresie od przyj$cia Traktatu z Maastricht do
utworzenia strefy euro. Synchronizacja cykli

jest jednak efektem
d$ugookresowym
integracji walutowej.

Niejednoznaczno"# wniosków dotycz&cych wp!ywu strefy euro na konwergencj$
cykliczn&, p!yn&cych z analiz przeprowadzonych po 5-8 latach od utworzenia
wspólnego obszaru walutowego, nie powinna jednak dziwi#. Endogeniczno"# kryteriów
optymalnych obszarów walutowych jest zaliczona do "rednio- lub d!ugookresowych
skutków unii monetarnej, które nie mog!y si$ jeszcze w pe!ni ujawni#. Dowody
empiryczne wskazuj& jednak, 'e proces integracji walutowej wp!ywa na kszta!towanie
si$ determinant synchronizacji cykli koniunkturalnych. Obserwowany w ostatnich latach
znaczny wzrost udzia!u handlu wewn&trzga!$ziowego w strefie euro (por. tabela 2.4),
przek!adaj&cy si$ na rosn&ce podobie%stwo struktur gospodarczych, pozwala s&dzi#,
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'e w d!u'szym okresie potwierdzi si$ hipoteza wzrostu synchronizacji cyklicznej w
strefie euro. B$dzie temu sprzyja# tak'e lepsza koordynacja polityki fiskalnej (dzi$ki
reformowanemu Paktowi Stabilno"ci i Wzrostu). Prawdopodobnie wyeliminuje ona
jedn& ze wskazywanych potencjalnych przyczyn desynchronizacji cykli, któr& jest
w!a"nie asymetryczna polityka fiskalna w pa%stwach strefy euro (por. Amador i
Cuaresma, 2006).

Cz$onkostwo w strefie euro a „proces doganiania”

Konwergencja sensu stricto (tzw. sigma-konwergencja) polega na zmniejszaniu dyspersji
wydajno"ci pracy (lub PKB per capita) w grupie krajów. Warunkiem koniecznym
wyst&pienia sigma-konwergencji jest beta-konwergencja, (por. np. Barro i Sala-i
Martin, 1992), czyli proces doganiania. Polega on na osi&ganiu wy'szych stóp wzrostu
gospodarczego przez kraje o ni'szym pocz&tkowym poziomie PKB na zatrudnionego i
mieszka%ca. Dla Polski bardzo wa'ny jest potencjalny wp!yw cz!onkostwa w strefie euro
na proces konwergencji. Równie istotne jest to, jakie konsekwencje dla funkcjonowania w
ramach wspólnego obszaru walutowego na fakt, 'e Polska jest gospodark& doganiaj&c&.

Podstawowym mechanizmem procesu doganiania jest wyrównywanie si$ kra%cowych
produktywno"ci czynników produkcji. Jego wyst$powanie (w postaci absolutnej
lub warunkowej wzgl$dem pewnych fundamentalnych podobie%stw gospodarek)
potwierdzi!o wiele analiz empirycznych. Abreu i in. (2005) dokonali metaanalizy, z
której wynika, 'e tylko niewielki odsetek z 619 prób przeprowadzanych na ró'nych
grupach (najcz$"ciej pa%stw OECD, Unii Europejskiej, a tak'e regionów w wi$kszych
krajach) w latach 1992-2003 zako%czy! si$ odrzuceniem hipotezy o wyst$powaniu
beta-konwergencji.Polska jest krajem

„doganiaj&cym”,
rozw)a si% szybciej ni'

strefa euro. Ekonomi"ci zgadzaj& si$ tak'e, 'e Polska jest jednym z krajów podlegaj&cych procesowi
doganiania, o czym "wiadczy wy'sze "rednie tempo wzrostu gospodarczego Polski w
porównaniu z krajami strefy euro (por. wykres 2.13). W istocie w latach 1999-2008
"rednia stopa wzrostu PKB w Polsce by!a ponad dwukrotnie wy'sza ni' w strefie
euro, dzi$ki czemu dystans mierzony PKB per capita (liczonym wed!ug parytetu si!y
nabywczej) obni'y! si$ o 8 pkt proc.30Polska wymaga

utrzymywania si%
wysokiego tempa

wzrostu gospodarczego. Nadrobienie dystansu rozwojowego dziel&cego nas od krajów strefy euro jest mo'liwe,
wymaga jednak utrzymywania tempa wzrostu gospodarczego w Polsce na znacznie
wy'szym poziomie, ni' w krajach wysoko rozwini$tych. W teorii ekonomii podkre"la
si$, 'e niezb$dne s& do tego wysokie nak!ady czynników produkcji.Konsekwencje dla

funkcjonowania w
strefie euro ma

zarówno niski poziom
PKB per capita...

Zarówno zró'nicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego, jak i zmniejszanie tego
dystansu mog& mie#, w kontek"cie cz!onkostwa w strefie euro, okre"lone konsekwencje.
Z jednej strony ró'nice pod wzgl$dem PKB per capita i wysoko"ci dochodów wp!ywaj&
na struktur$ konsumpcji. Jak ju' podkre"lono wcze"niej, Polska, której PKB per capita

30Polski PKB per capita wzrósł z 42,1% poziomu strefy euro w 1999 r. do 50,4% w 2008 r. (według
wstępnych szacunków Eurostat).
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Wykres 2.13. PKB per capita w 1999 r. i wzrost gospodarczy w latach
1999 - 2008 w UE-27 na tle strefy euro
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

jest zdecydowanie ni'szy ni' w strefie euro, charakteryzuje si$ relatywnie wysokim
udzia!em dóbr podstawowych w konsumpcji oraz niskim udzia!em dóbr wy'szego
rz$du. Wynikaj&ca z tych ró'nic odmienno"# struktury popytu konsumpcyjnego mo'e
zwi$ksza# zagro'enie szokami asymetrycznymi po przyj$ciu wspólnej waluty. Proces
doganiania mo'e zatem wp!ywa# na stopniowe upodobnianie si$ struktur popytu
(zw!aszcza konsumpcyjnego), co przyczyni!oby si$ do zmniejszenia asymetryczno"ci
szoków. Dzi$ki temu reakcje wspólnej polityki pieni$'nej by!yby dla Polski bardziej
odpowiednie.

Proces doganiania mo'e by# tak'e )ród!em zagro'e%. Szybki wzrost wydajno"ci pracy ...jak i szybki wzrost
wydajno"ci pracy w
Polsce...w bran'ach wytwarzaj&cych dobra b$d&ce przedmiotem wymiany handlowej (tradables)

powoduje, zgodnie z tzw. efektem Balassy-Samuelsona (por. ramka 2.4), wzrost
wynagrodze% nie tylko w tych bran'ach, ale w ca!ej gospodarce. Grozi to zwi$kszeniem
presji inflacyjnej w kraju charakteryzuj&cym si$ szybkim wzrostem wydajno"ci pracy.
Wydajno"# pracy w Polsce ros!a w ostatnich latach zdecydowanie szybciej ni' w strefie
euro, czemu w istocie towarzyszy!a realna aprecjacja z!otego (por. wykres 2.14).

Ramka 2.4. Efekt Balassy-Samuelsona

Model Balassy-Samuelsona jest modelem ma!ej gospodarki otwartej z dwoma
sektorami: sektorem produkuj&cym dobra handlowe (tradables, T ) i sektorem

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Wykres 2.14. Tempo wzrostu wydajno!ci pracy i realnego kursu z$otego
(2000 = 1) Wykres3
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC i Eurostat.

produkuj&cym dobra niehandlowe (nontradables, NT ). W modelu zak!ada si$, 'e
(por. Balassa, 1964 oraz Samuelson, 1964):

1. Wydajno"# pracy (a) w sektorze otwartym (w sektorze dóbr handlowych)
wzrasta szybciej ni' w sektorze dóbr niehandlowych;

2. Poziom p!ac (w) jest determinowany w sektorze otwartym, w którym
wynagrodzenia s& bezpo"rednio zwi&zane z wydajno"ci& pracy:

wT = aT + (1− %)(kT − lT ),

gdzie k oznacza nak!ad kapita!u, a l nak!ad pracy;

3. W gospodarce wyst$puje tendencja do wyrównywania si$ p!ac pomi$dzy
sektorami dóbr handlowych i niehandlowych, wynikaj&ca z konkurencji
pomi$dzy pracownikami nale'&cymi do poszczególnych sektorów:

wNT = wT ;

4. Wyst$puj& ograniczenia mi$dzynarodowej mobilno"ci si!y roboczej (l) przy
jednoczesnej jej doskona!ej mobilno"ci mi$dzysektorowej;
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5. Istnieje doskona!a mobilno"# kapita!u (k) pomi$dzy krajami i sektorami w
danym kraju, co implikuje egzogeniczno"# stóp procentowych.

Zgodnie z hipotez& Balassy-Samuelsona, w gospodarkach rozw,aj&cych si$, proces
konwergencji (catching up) b$dzie si$ przyczynia! do wzrostu wydajno"ci pracy
w sektorze dóbr handlowych. Wzrost wydajno"ci w sektorze otwartym spowoduje
nast$pnie wzrost p!ac w tym sektorze, przyczyniaj&c si$ jednocze"nie do wzrostu
wynagrodze% w sektorze dóbr niehandlowych (np. wielu rodzajów us!ug), w
którym nie wzros!a wydajno"# pracy. Wzrost p!ac w sektorze dóbr niehandlowych
przek!ada si$ natomiast, w omawianym modelu, bezpo"rednio na wzrost cen (p)
dóbr niehandlowych, który - na skutek wzrostu indeksu cen - prowadzi do realnej
aprecjacji waluty krajowej. W uproszczeniu efekt Balassy-Samuelsona mo'na zatem
zapisa# nast$puj&co:

(pNT − pT ) = #aT − aNT .

Źródło: opracowanie NBP.

Wzrost cen b$d&cy skutkiem efektu Balassy-Samuelsona, powoduj&cy realn& aprecjacj$ Wzrost wydajno"ci
pracy mo'e grozi#
wzrostem inflacji i
deficytu na rachunku
obrotów bie'&cych

waluty krajowej, jest obecnie cz$"ciowo absorbowany przez nominaln& aprecjacj$, czyli
wzrost warto"ci waluty. W przypadku usztywnienia kursu walutowego realna aprecjacja
w ca!o"ci ujawnia!aby si$ w postaci zwi$kszonej inflacji (por. np. Buti, 1998, , s.
204). Dla Polski oznacza!oby to ryzyko nieutrzymania stabilno"ci cen po przyj$ciu
euro, a w dalszej kolejno"ci pogorszenie konkurencyjno"ci i zwi$kszenie deficytu na
rachunku obrotów bie'&cych. Restrykcyjna polityka fiskalna, wymuszona konieczno"ci&
obni'ania inflacji, mo'e wówczas dodatkowo negatywnie wp!yn&# na tempo wzrostu
gospodarczego (por. np. Frankel, 2004).

Wyniki prowadzonych bada% empirycznych wskazuj&, 'e proces realnej konwergencji Stopie! konwergencji
cen mi%dzy Polsk& a
stref& euro ro"nie,zachodz&cy w nowych pa%stwach cz!onkowskich UE, prowadzi do wyrównywania si$

poziomów cen (Lein-Rupprecht i in., 2007, s. 7), a wp!yw zmian relatywnego poziomu
PKB per capita w nowych krajach cz!onkowskich na relatywny poziom cen by! znacznie
wy'szy ni' w grupie krajów „starej unii” (Wo)niak, 2008). Wskazuje to na wi$ksze
znaczenie czynników realnych w procesie ustalania cen w nowych krajach cz!onkowskich
ni' w krajach „pi$tnastki”.

Porównuj&c przeci$tny poziom cen dóbr i us!ug w Polsce z poziomem cen w krajach chocia' wci&' jest
niski.strefy euro, mo'na jednak zauwa'y#, 'e jest on wci&' relatywnie niski. Przeci$tny

poziom cen dóbr i us!ug wchodz&cych w sk!ad PKB w Polsce w 2007 r. wyniós! 59%
"redniego poziomu cen w krajach strefy euro (por. wykres 2.15). Znacznie wy'szy jest
stopie% konwergencji cen dóbr ni' us!ug (w przypadku cen dóbr konsumpcyjnych - 74%,
w przypadku us!ug konsumpcyjnych - 48%; por. Wo)niak, 2008).

Mimo, 'e w ostatnich kilkunastu latach we wszystkich nowych krajach cz!onkowskich Bior&c pod uwag%
PKB per capita
poziom cen w Polsce
jest wzgl%dnie wysoki.

Unii Europejskiej przeci$tny poziom cen dóbr i us!ug znacznie wzrós!, nadal jest on

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 2. Polska – warunki wyj!ciowe

Wykres 2.15. Przeci%tny poziom cen dóbr i us$ug wchodz#cych w sk$ad
PKB w Polsce w 1999 i 2007 r. (strefa euro = 100)
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Źródło: Woźniak (2008).

istotnie znacznie ni'szy ni' w krajach tzw. starej Unii (por. Egert, 2007, s. 4). Warto
zauwa'y#, 'e przeci$tny poziom cen w Polsce (59% "redniej krajów UE) jest wy'szy ni'
PKB per capita (49% "redniej, por. wykres 2.16). Przeci$tny poziom cen w Polsce jest
ponadto wy'szy ni' na S!owacji i w Czechach, w których PKB per capita jest wy'szy,
ni' w Polsce (odpowiednio 62% i 74% "redniej). Relatywnie wysoki, na tle pozosta!ych
nowych pa%stw cz!onkowskich poziom cen w Polsce, mo'e, jak wskazuj& wyniki bada%,
wynika# ni'szej konkurencji (mierzonej stopniem otwarto"ci gospodarki), jak równie' z
relatywnie wysokich podatków (Wo)niak, 2008). Czynnikiem, który mia! równie' du'e
znaczenie dla kszta!towania si$ przeci$tnego poziomu cen w Polsce w ostatnich latach,
by!a do"# silna nominalna aprecjacja polskiej waluty w stosunku do euro.

Podsumowuj&c, realna aprecjacja z!otego, towarzysz&ca szybszemu ni' w strefieNaturalna stopa
procentowa w Polsce

jest wy'sza, euro wzrostowi gospodarczemu Polski, ma konsekwencje dla polityki pieni$'nej.
W szczególno"ci stopa procentowa gwarantuj&ca stabiln& inflacj$ i tempo wzrostu
gospodarczego na poziomie potencja!u, czyli tzw. naturalna stopa procentowa mo'e
by# inna w Polsce ni' w strefie euro. W istocie szacunki naturalnej stopy procentowej
wskazuj&, 'e dla Polski wynosi ona oko!o 4%, podczas gdy dla strefy euro jest o 2 pkt
proc. ni'sza (Brzoza-Brzezina, 2005). Polityka pieni$'na w strefie euro jest tymczasem
skonstruowana na potrzeby wspólnego obszaru walutowego, z!o'onego z gospodarek
rozwini$tych, i mo'e si$ okaza# nieadekwatna dla Polski. Przedwczesna akcesja doprzez co niskie stopy

procentowe w strefie
euro mog&

destabilizowa# polsk&
gospodark%.

strefy euro, wi&'&ca si$ z przyj$ciem zbyt niskiego poziomu stopy procentowej, mo'e
wi$c doprowadzi# do zachwiania równowagi mi$dzy agregatowym popytem a !&czn&
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2.2. Stopie% realnej konwergencji

Wykres 2.16. Przeci%tny poziom cen oraz PKB per capita w Polsce na tle
krajów strefy euro i pozosta$ych krajów cz$onkowskich UE w 2007 r.
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Źródło: Woźniak (2008).

poda'&. W szczególno"ci zwi$kszy!oby si$ zagro'enie boomem kredytowym, wzrostem
inflacji, a w dalszej kolejno"ci pogorszeniem konkurencyjno"ci.

Mniejszy dystans pod wzgl$dem PKB per capita mi$dzy Polsk& a stref& euro
pomóg!by wyeliminowa# wspomniane powy'ej niebezpiecze%stwa. Istniej& jednak
argumenty przekonuj&ce, 'e osi&gni$cie pe!nej konwergencji poziomu dochodów nie
musi by# warunkiem koniecznym akcesji Polski do strefy euro. Zgodnie z hipotez& Realna konwergencja

mo'e post%powa#
szybciej po przyj%ciu
euro.

endogenicznej konwergencji, która zyskuje coraz wi$ksze poparcie w badaniach
empirycznych, wewn&trz unii monetarnej Polska mo'e szybciej osi&gn&# poziom
rozwoju gospodarczego zbli'ony do obserwowanego w strefie euro. W przypadku
oczekiwania na osi&gni$cie podobnego jak w strefie euro poziomu wydajno"ci pracy
i PKB per capita plany integracji walutowej nale'a!oby od!o'y# na kilkadziesi&t lat.

Ocen$ wp!ywu euro na proces doganiania mo'na wzbogaci# analiz& przypadków krajów
peryferyjnych, w szczególno"ci: Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii, z których trzy
pierwsze przed przyj$ciem euro charakteryzowa!y si$ relatywnie niskim poziomem
PKB per capita. Mimo to dystans rozwojowy wszystkich tych krajów by! wówczas
zdecydowanie mniejszy ni' obecny dystans dziel&cy Polsk$ od strefy euro (por. wykres
2.17).

Wst$pne do"wiadczenia gospodarek peryferyjnych wskazuj& jednak, 'e w ka'dym
przypadku o zdolno"ci do doganiania b&d) dekonwergencji decydowa!y specyficzne
cechy ich gospodarek. Niemniej jednak konwergencji podlega!y gospodarki trzech
spo"ród czterech wymienionych krajów: Grecji, Hiszpanii i Irlandii, natomiast
Portugalia do"wiadczy!a dekonwergencji (por. ramka 2.5).

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 2. Polska – warunki wyj!ciowe

Wykres 2.17. PKB per capita w krajach E)W w roku 1997, 2004 i 2008
(UE-15 = 100)
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Źródło: Eurostat.

Ramka 2.5. Przyczyny dekonwergencji w Portugalii

Warto zatrzyma# si$ na chwil$ nad przypadkiem Portugalii, gdzie w latach
1999-2006 nast&pi! wyra)ny proces dekonwergencji. Do podstawowych )róde!
niepowodze% gospodarki portugalskiej nale'y zaliczy#:

• Nisk& jako"# czynników wytwórczych (mierzon& poziomem wykszta!cenia
i kwalifikacji pracowników oraz poziomem zaawansowania technicznego i
organizacyjnego). Jest ona konsekwencj& nieefektywnego szkolnictwa, cz$stego
porzucania edukacji w grupie wiekowej do 24 lat, braku strategii poprawy
jako"ci kadr portugalskich przedsi$biorstw przez szkolenia oraz najwy'szego w
Unii Europejskiej wska)nika analfabetyzmu. Gospodarka cechuje si$ równie'
nisk& zdolno"ci& do generowania wiedzy i technologii oraz ma!& sk!onno"ci& do
jej importu. Do ko%ca lat 90. przyjmowa!a inwestycje zagraniczne lokowane
g!ównie w us!ugach (70-80%) nakierowanych na penetracj$ rynku zbytu, a nie
aktywno"# proeksportow&.

• Bardzo wysokie wska)niki regulacji rynku pracy oraz dóbr i us!ug, które
prowadzi!y do nieefektywnego wykorzystania czynników produkcji, a w
konsekwencji utrzymywania si$ niskiej wydajno"ci pracy.

• Skoncentrowanie gospodarki na produkcji o niskiej warto"ci dodanej. Przy
relatywnie niskim bezrobociu i wysokim poziomie zatrudnienia prowadzi!o
to do wzrostu p!ac w sytuacji pogarszaj&cej si$ wydajno"ci pracy i utraty
zewn$trznej konkurencyjno"ci cenowej eksportu. Wzrost kursu euro na
rynkach mi$dzynarodowych od 2001 r. oraz pogarszanie jako"ci i rentowno"ci
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2.2. Stopie% realnej konwergencji

w przemy"le tekstylnym, obuwniczym i samochodowym na skutek konkurencji
z krajów Europy (rodkowej i Wschodniej oraz Azji doprowadzi!y do
relokacji inwestycji zagranicznych jeszcze przed przyst&pieniem do strefy
euro. Niemniej jednak po 2001 r. wzrost BIZ w Portugalii by! ju'
zauwa'alny. Istotne dla gospodarki sektory i podsektory dozna!y dodatkowo
ró'norodnych wstrz&sów zewn$trznych i wewn$trznych, jak po'ary lasów w
latach 2001-2005, które spowodowa!y straty o warto"ci ok.3% PKB.

• Boom konsumpcyjny i inwestycyjny, który nast&pi! na skutek znacznej
obni'ki stóp procentowych w drugiej po!owie lat 90. Doprowadzi! on do
pogorszenia równowagi wewn$trznej, wyra'onej silnym wzrostem inflacji, oraz
zewn$trznej, mierzonej pog!$biaj&cym si$ deficytem na rachunku obrotów
bie'&cych (niemal 10% PKB w 2006 r.) i ujemn& pozycj& inwestycyjn& kraju
(zad!u'enie w wysoko"ci oko!o 75% PKB w 2006 r.). Paradoksalnie przyczyni!
si$ do tego relatywnie sprawny sektor bankowy, który skutecznie pozyskiwa!
"rodki na p!ynnych rynkach finansowych i transferowa! je do kraju. Silna
ekspansja kredytowa ujawni!a si$ ju' w latach 1995-1997. Mimo, 'e Portugalia
by!a najbiedniejszym krajem strefy euro, mia!a najbardziej zad!u'ony sektor
gospodarstw domowych (wzrost kredytu z 30% PKB w 1995 r. do ponad 80%
w 2006 r.).

• Nieefektywna polityka fiskalna. Portugalska "cie'ka konsolidacji fiskalnej
by!a znacznie gorsza od hiszpa%skiej, gdy' d&'enie do zmniejszenia deficytu
bud'etowego i d!ugu publicznego opiera!o si$ w wi$kszym stopniu na
zwi$kszeniu dochodów ni' na zmniejszeniu wydatków bud'etowych. Za
popraw$ wska)ników d!ugu i deficytu bud'etowego w znacznej mierze
odpowiada!y wi$c zwi$kszone przychody, b$d&ce )ród!em wzrostu wp!ywów
podatkowych (m.in. w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego), przychody
z prywatyzacji oraz obni'enie p!atno"ci odsetkowych (obs!uga d!ugu), które
spad!y z 6,2% PKB w 1995 r. do 3,5% PKB w 1998 r. Oznacza to, 'e
gdyby nie wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz przekonanie rynków,
i' Portugalia znajdzie si$ w strefie euro, gospodarka mog!aby mie# problemy
z wype!nieniem kryteriów fiskalnych.

Źródło: opracowanie NBP.
Realnej konwergencji
mo'na pomóc
przemy"lanymi
reformami.

W Grecji o szybkim rozwoju po wej"ciu do strefy euro zdecydowa!y: dynamiczny
proces pog!$biania finansowego, korzy"ci dla sektora turystycznego i floty morskiej,
wynikaj&ce z przyj$cia waluty mi$dzynarodowej, oraz pewna masa krytyczna reform
zrealizowanych przed wej"ciem do strefy euro. W Hiszpanii g!ównym motorem procesu
doganiania by!o zwi$kszenie wykorzystania zasobów pracy (w tym nap!yw imigrantów),
otwieranie si$ gospodarki na wymian$ z UE oraz szybki rozwój sektora budowlanego. W
Irlandii oprócz reform deregulacyjnych i podatkowych, przeprowadzonych jeszcze przed
rozpocz$ciem przygotowa% do przyj$cia euro, g!ównym czynnikiem rozwoju okaza!y si$
inwestycje zagraniczne, których oko!o 50% pochodzi!o z USA.
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2.3. Konsekwencje przyst'pienia do strefy euro w opinii
spo"ecze&stwa – nadzieje i obawy

Czynnikiem
sprzyjaj&cym realizacji
korzy"ci ze wspó$pracy

mi%dzynarodowej jest
zaanga'owanie

obywateli.

Aby realizowa# za!o'enia wspólnej polityki pieni$'nej, Unia Europejska potrzebuje
silnego poparcia spo!ecznego dla procesu integracji europejskiej (Eichenberg i Dalton,
1993; Gabel, 1998; Kaltenhalter i Anderson, 2001). W Deklaracji z Laeken z grudnia
2001 r. w sprawie przysz!o"ci Unii Europejskiej przedstawiciele pa%stw cz!onkowskich
wyrazili przekonanie, 'e „UE nie b$dzie mog!a dalej si$ rozw,a# bez poparcia
spo!ecznego i zaanga'owania obywateli w proces decyzyjny UE”. Osi&gni$cie korzy"ci
ze wspó!pracy mi$dzynarodowej zale'y bowiem od gotowo"ci obywateli poszczególnych
krajów do ponoszenia kosztów, które wi&'& si$ z t& wspó!prac&.

W pierwszych dekadach funkcjonowania Unii zainteresowanie opinii publicznej
procesem integracji europejskiej by!o znikome, wskutek tego rozpowszechni! si$ pogl&d
o istnieniu „porozumienia spo!ecznego” (permissive consensus) mi$dzy spo!ecze%stwem
a decydentami (elit& polityczn&) co do integracji europejskiej. Dawa!o ono politykom
prawo do podejmowania decyzji w sprawach europejskich, bez zwracania uwagi na
odbiór spo!eczny (Eichenberg i Dalton, 1993; Kritzinger, 2003; Carrubba, 2001).
Wyniki referendów krajowych na tematy zwi&zane z integracj& europejsk& z lat
70. i 80. wskazywa!y jednak na rosn&ce zaanga'owanie spo!ecze%stwa w proces
integracji (Eichenberg i Dalton, 1993). Pojawiaj&ce si$ trudno"ci z osi&gni$ciem
przez elity polityczne konsensusu w kwestiach europejskich doprowadzi!y z czasem
do przekszta!cenia „porozumienia spo!ecznego” w „sprzeciw spo!eczny” (constraining
dissensus) (Domm, 2004; Brinegar i Jolly, 2005; Hooghe i Marks, 2007).

W licznych publikacjach z lat 90., socjologowie starali si$ dowie"# prawdziwo"ci tezy, 'e
opinia publiczna wr$cz ogranicza proces integracji europejskiej (Eichenberg i Dalton,
1993; Smith i Wanke, 1993; Anderson i Reichert, 1996; Gabel i Whitten, 1997; Gabel,
1998; Gabel, Matthew, 1998; Anderson, 1998). Referenda krajowe w Danii (2000) i
Szwecji (2003), w których obywatele opowiedzieli si$ przeciwko wej"ciu do strefy euro,
do pewnego stopnia potwierdzi!y tez$ o hamuj&cym wp!ywie opinii publicznej na proces
integracji europejskiej (Erlandsson, 2002; van Kersbergen i Netjes, 2005; Hobolt i
Leblond, 2007). Powo!uj&c si$ na debaty publiczne, które towarzyszy!y referendom
narodowym w sprawie Traktatu z Maastricht w Danii, Francji i Irlandii, socjologowie
wskazywali na konieczno"# bezpo"redniego anga'owania si$ w!adz w u"wiadamianie
spo!ecze%stwu korzy"ci z integracji europejskiej (Eichenberg i Dalton, 1993).Rz&dy pa!stw

kandyduj&cych
ponosz& g$ówn&

odpowiedzialno"# za
w$a"ciwy odbiór

spo$eczny procesu
integracji walutowej.

Przekazanie prawa do podejmowania decyzji w sprawie daty przyst&pienia danego kraju
do strefy euro z poziomu un,nego na poziom pa%stw cz!onkowskich UE sprawia, 'e
rz&dy pa%stw kandyduj&cych ponosz& g!ówn& odpowiedzialno"# za w!a"ciwy odbiór
spo!eczny procesu integracji walutowej, uto'samiany z gotowo"ci& spo!ecze%stwa do
ponoszenia kosztów oraz czerpania korzy"ci z integracji. Z tego wzgl$du jednym z
g!ównych zada%, które musz& wykona# w!adze pa%stw kandyduj&cych do UGW jest
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w!a"ciwe poinformowanie obywateli o korzy"ciach i kosztach, szansach i zagro'eniach z
zast&pienia waluty narodowej wspóln& walut& euro.

W komunikacie Komisji Europejskiej z sierpnia 2004 r. skierowanym do Rady,
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo!ecznego i
Komitetu Regionów w sprawie realizacji strategii informacyjnej i komunikacyjnej
na temat euro oraz Unii Gospodarczej i Walutowej zapisano, 'e „informowanie i
komunikowanie na temat euro i UGW pozostaje najwy'szym priorytetem, szczególnie
w nowych pa%stwach cz!onkowskich, (...) a wprowadzenie euro musi zosta# umocnione
poprzez zwi$kszenie publicznego poparcia dla jednolitej waluty” (KOM (2004) 552 z
dn. 11.08.2004). Podniesienie poziomu wiedzy spo!ecze%stwa na temat funkcjonowania
UGW ma ogromny wp!yw na szybkie i sprawne wprowadzenie euro (Vissol, 1999). Istotn& rol% w

informowaniu
spo$ecze!stwa o
skutkach integracji
odgrywa wspó$praca
w$adz pa!stwowych z
partnerami
spo$ecznymi.

W informowaniu spo!ecze%stwa o skutkach integracji walutowej istotn& rol$
powinna odgrywa# wspó!praca w!adz pa%stwowych z partnerami spo!ecznymi,
czyli organizacjami pracodawców i pracobiorców. W Dyrektywie 2002/14/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiajacej ramowe warunki informowania i
przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, zapisano
m.in., 'e: „szczególnym celem Wspólnoty i pa%stw cz!onkowskich jest wspieranie dialogu
spo!ecznego pomi$dzy przedstawicielami pracodawców i pracowników. (...) Rozpocz$cie
trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej zwi$kszy!o presj$ konkurencyjn& na
szczeblu europejskim. Oznacza to, 'e na szczeblu krajowym niezb$dnych jest wi$cej
"rodków o charakterze wspieraj&cym” (Dyrektywa 2002/14/WE z dn. 11.03.2002).

W Polsce potrzeb$ informowania spo!ecze%stwa o ekonomicznych skutkach decyzji
w!adz pa%stwa oraz wspó!pracy z partnerami spo!ecznymi podkre"la Konstytucja. W
Preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znajduje si$ odniesienie do dialogu
spo!ecznego jako jednej z podstawowych zasad, któr& rz&dzi si$ pa%stwo polskie.
W Rozdziale I, art. 20 Konstytucji zapisano, 'e „Spo!eczna gospodarka rynkowa
oparta na (...) dialogu i wspó!pracy partnerów spo!ecznych stanowi podstaw$ ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Opracowanie

efektywnej strategii
komunikacji wymaga
bada! na temat
poinformowania
obywateli o wspólnej
walucie.

W ramach przygotowa% do cz!onkostwa w strefie euro kraj kandyduj&cy powinien
opracowa# narodow& strategi$ komunikacji na temat euro, maj&c& na celu zwi$kszenie
wiedzy spo!ecze%stwa o integracji walutowej. Opracowanie efektywnej i skutecznej
strategii komunikacyjnej wymaga przeprowadzenia wnikliwych bada% na temat
poziomu poinformowania obywateli o UGW i wspólnej walucie (por. Henjak, 2005)
oraz zidentyfikowania czynników odpowiedzialnych za pozytywne lub negatywne
postrzeganie integracji (Anderson, 2001).

W literaturze analizujacej determinanty poparcia spo!ecznego dla procesu integracji
europejskiej dominuj& trzy g!ówne kierunki interpretacji tego zjawiska (Hooghe, 2005;
Henjak, 2007):

- Ekonomiczny. Zgodnie z nim obywatele buduj& swoj& opini$ nt. integracji, opieraj&c
si$ na analizie czynników ekonomicznych, polegaj&cej na porówaniu skali korzy"ci i
kosztów wynikaj&cych dla nich z integracji (Eichenberg, 1993, Reichert, 1996; Gabel,
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1998a; Gabel, 1998b; Anderson, 1998; Brinegar, 2005). Obywatele mog& zwraca# uwag$
na czynniki makroekonomiczne oddzia!uj&ce na ca!& gospodark$ krajow&, jak równie'
na determinanty kszta!tuj&ce ich sytuacj$ ekonomiczn& (Anderson, 1998; Hooghe, 2005;
Goerres, 2008).

- Psychologiczny. Wskazuje on na istnienie zale'no"ci mi$dzy stosunkiem obywatela do
Unii Europejskiej i wspólnej waluty euro a poczuciem to'samo"ci narodowej czy wi$zi
kulturowej z krajem (McLaren 2002; Kaelberer, 2004; Hooghe, 2004; Domm, 2004;
Hübner, 2005).

- Polityczny. Odwo!uje si$ on do preferencji politycznych i ideologicznych obywateli
(Sánchez-Cuenca, 2000; Rorschneider, 2002; Kritzinger, 2003).

Poznanie i zrozumienie przyczyn pozytywnego lub negatywnego stosunku obywateli do
euro jest szczególnie istotne w przypadku nowych pa%stw cz!onkowskich UE, które
s& prawnie zobowi&zane do przyj$cia wspólnej waluty (zgodnie z art. 4. traktatu
akcesyjnego). Mimo ogromnej z!o'ono"ci procesu integracji walutowej wi$kszo"#
obywateli nowych pa%stw cz!onkowskich zdo!a!a ju' ukszta!towa# swoj& opini$ na temat
UGW i euro (Goerres, 2008). Obywatele krajów postkomunistycznych postrzegaj&
integracj$ walutow& jako polityczn& inicjatyw$, niezb$dn& do kontynuowania reform
gospodarczych w Europie (rodkowo-Wschodniej (Tucker, 2002; Goerres, 2008).

Akceptacja dla wspólnej europejskiej waluty w spo$ecze(stwie polskim

Liczba zwolenników wprowadzenia euro w Polsce jest podobna do liczby przeciwników.Wed$ug bada!
Eurobarometru

poparcie dla integracji
walutowej w Polsce

jest zmienne.

Jak wynika z bada% Eurobarometru, (m.in. Komisja Europejska, 2008c), Polacy nie
maj& jednoznacznej opinii na temat wprowadzenia europejskiej waluty. Zgodnie z
badaniem Eurobarometru z 2008 r.31 41% Polaków jest zadowolonych z faktu, 'e
euro zast&pi z!otego, natomiast 46% jest przeciwnego zdania. W latach 2006 - 2007
by!o odwrotnie - wi$cej by!o zwoleników euro ni' przeciwników (por. wykres 2.18). W
dziewi$ciu nowych pa%stwach cz!onkowskich UE obj$tych badaniem poziom poparcia
dla wprowadzenia euro wynosi! w 2008 r. "rednio 47% (Komisja Europejska, 2008c).

Brak jednoznacznej opinii Polaków na temat euro pokazuj& równie' badania krajowe.
Zgodnie z badaniem Centrum Badania Opinii Spo!ecznej z listopada 2008 r. za
zast&pieniem z!otego europejsk& walut& opowiada si$ 47% badanych, a 45% jest
przeciw (Centrum Badania Opinii Spo!ecznej, 2008). Wed!ug badania Euromonitoring,
wykonanego na zlecenie NBP w pa)dzierniku 2007 r., 47,5% Polaków chcia!o
wprowadzenia euro, podczas gdy 45,2% by!o temu przeciwnych (Centrum Bada%
Marketingowych Indicator, 2007). Opinia publiczna jest wi$c w tej kwestii niemal równo
podzielonaWi%ksze poparcie dla

euro w"ród partnerów
spo$ecznych.

31Badanie przeprowadzono w maju 2008 r. w 9 nowych państwach członkowskich UE: Bułgarii,
Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, Polsce, na Słowacji, Rumunii i na Węgrzech.
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Wykres 2.18. Poparcie dla wprowadzenia w Polsce euro
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Źródło: Komisja Europejska (2008c) oraz Centrum Badań Marketingowych Indicator (2007).

Dodatkowo w trakcie prac nad Raportem przeprowadzono badanie ankietowe w"ród
organizacji spo!ecznych32. W badaniu udzia! wzi$li: ze strony pracodawców –
przedsi$biorcy zrzeszeni w Business Centre Club, Konfederacji Pracodawców Polskich,
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Zwi&zku Rzemios!a
Polskiego; ze strony pracowników – cz!onkowie Forum Zwi&zków Zawodowych,
Komisji Krajowej NSZZ Solidarno"# oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi&zków
Zawodowych. Zarówno przedstawiciele ogranizacji pracodawców, jak i pracobiorców
zdecydowanie i raczej popieraj& wprowadzenie euro w Polsce – odpowiednio 97,5%
pracodawców (w przypadku Zwi&zku Rzemios!a Polskiego wska)nik ten wynosi 78,3%) i
64% zwi&zkowców33 (patrz Za!&cznik 2). Z badania wynika, 'e zarówno przedstawiciele
zwi&zków zawodowych, jak i pracodawców w wi$kszo"ci popieraj& wej"cie Polski do
strefy euro. Ocena integracji

walutowej w strefie
euro jest wysoka, cho#
z tendencj&
spadkow&...

W krajach, ktore wprowadzi!y euro do obiegu gotówkowego w 2002 r. poziom
poparcia spo!ecznego dla integracji walutowej jest zmienny w czasie i zró'nicowany.
Spo!ecze%stwa poszczególnych krajów oceniaj& wprowadzenie euro pozytywnie. W 2002
r. 59% Europejczyków ocenia!o przyj$cie wspólnej waluty jako korzystn& zmian$. W
kolejnych latach zaobserwowano tendencj$ spadkow&. W 2006 r. odnotowano najni'szy
wska)nik poparcia od momentu zast&pienia walut narodowych przez euro (48%)
(Komisja Europejska, 2006c)34.

Najwy'szy poziom akceptacji dla wspólnej waluty w 2006 r. odnotowano w Irlandii ...oraz zró'nicowana w
poszczególnych krajach(75%), Finlandii (65%) i Luksemburgu (64%). Spo!ecze%stwa tych trzech krajów

pozytywnie odnosz& si$ do euro i korzystnie oceniaj& jego przyj$cie od momentu
wprowadzenia. Najmniej korzy"ci p!ynacych z przyj$cia euro dostrzegali natomiast

32Badanie ma charakter niereprezentatywny i stanowi uzupełnienie badań opinii publicznej o opinię
wybranych środowisk. Badanie zostało przeprowadzone między 28 marca a 30 czerwca 2008 r. wśród
członków sześciu organizacji oraz między 6 a 31 października 2008 r. w Związku Rzemiosła Polskiego.

3382,9% przedsiębiorców i 30,7% związkowców zdecydowanie popiera wejście Polski do strefy euro a
14,6% przedsiębiorców i 33,7% związkowców raczej popiera wprowadzenie wspólnej waluty.

34Ostatnie dostępne badanie Eurobarometru dla krajów strefy euro przeprowadzono we wrześniu
2006 r.
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Wykres 2.19. Postrzeganie euro: Czy wprowadzenie euro jest korzystne,
czy niekorzystne dla Twojego kraju?

48%

32%
36% 36% 38%

8% 7% 5% 7%
4%

7% 7%

59% 54% 52% 53% 51%

39%

29%

6%

5%

7% 6%

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

9/2002 11/2002 11/2003 11/2004 10/2005 9/2006

korzystne niekorzystne bez zmian nie mam zdania

(a) UE 12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

IE FI LU AT BE ES FR EU12 DE PT IT NL EL

11/2002 11/2003 11/2004 10/2005 9/2006

(b) Kraje strefy euro-odpowiedzi pozytywne
*Ostatnie dostępne badanie Eurobarometru dla krajów strefy euro przeprowadzono we wrześniu 2006
roku.
Źródło: Komisja Europejska (2006c).

obywatele Grecji (38% zwolenników), Holandii (38%) oraz W!och (41%). Najwi$kszy
odsetek osób, które wskazuj& na straty zwi&zane z przyj$ciem euro, jest we W!oszech
(48%), Grecji (46%), Niemczech (44%) i Holandii (43%). Taka tendencja jest widoczna
od momentu wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego, czyli od 2002 r. Wydaje si$, 'e
poparcie dla euro lub jego brak silnie wi&'& si$ z sytuacj& gospodarcz& w tych krajach.

Wiedza na temat euro
Polacy nie czuj& si%

dobrze poinformowani
o euro. Samoocena Polaków dotycz&ca stopnia poinformowania o wspólnej europejskiej walucie

nie zmienia!a si$ istotnie w ci&gu ostatnich lat. W maju 2008 r. 66% ankietowanych
osób deklarowa!o niedostateczn& wiedz$ na temat euro lub jej brak. Polska nie jest
jednak wyj&tkiem w"ród nowych pa%stw cz!onkowskich UE. (rednio 59% spo!ecze%stw
tych pa%stw ocenia, 'e nie jest dostatecznie poinformowane o euro (Komisja Europejska,
2008c). Podobnie sytuacja wygl&da!a przed wprowadzeniem euro w S!owenii, na Malcie
i Cyprze oraz na S!owacji, jak te' w krajach, które przyj$!y euro w 2002 r. Jednak
po rozpocz$ciu kampanii informacyjnej ocena obywateli na temat poinformowania o
europejskiej walucie wzros!a. Badania opinii publicznej przeprowadzone w S!owenii,Skuteczno"# kampanii

informacyjnych w
S$owenii, S$owacji

oraz na Malcie i
Cyprze.

na Malcie i Cyprze ju' po wprowadzeniu euro pokazuj&, 'e zdecydowana wi$kszo"#
obywateli tych krajów by!a zadowolona ze sposobu przej"cia na wspóln& walut$. W
S!owenii we wrze"niu 2006 r. (Komisja Europejska, 2006d) 83% obywateli uwa'a!o,
'e s& dobrze poinformowani o euro (60% we wrze"niu 2005 r.), natomiast ju' po
wprowadzeniu euro wska)nik ten osi&gn&! 92%. Na Malcie i Cyprze we wrze"niu
2007 r. (Komisja Europejska, 2007a) odpowiednio 74% i 67% spo!ecze%stwa wysoko
ocenia!o swoj& wiedz$ na temat euro, a w lutym 2008 r. ju' 91% i 92%. W
S!owacji we wrze"niu 2008 r. 80% spo!ecze%stwa dobrze oceni!o swój poziom wiedzy
na temat wspólnej waluty, podczas gdy we wrze"niu 2006 i 2007 r. by!o to 47%
(Komisja Europejska, 2008d). Wydaje si$ wi$c, 'e niektóre narz$dzia i praktyki
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stosowane w tych krajach (takie jak nakaz podwójnego kwotowania, inicjatywy na rzecz
uczciwego przeliczania cen, szeroko zakrojone dzia!ania informacyjne z wykorzystaniem
najnowszych technologii) mog& zosta# wykorzystane w kampanii informacyjnej w
Polsce. Do"wiadczenia nowych pa%stw cz!onkowskich UE pokazuj&, 'e efektywne
dzia!ania informacyjne stanowi& bardzo wa'ny element udanego przej"cia na euro
(wi$cej na temat do"wiadcze% Malty i Cypru - patrz (Górska i in., 2008b).

Wykres 2.20. Ocena poziomu poinformowania Polaków o euro: Czy czujesz
si! dobrze poinformowany o euro?
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Źródło: Komisja Europejska (2008c).

Konsekwencje wprowadzenia euro

Wi$kszo"# Polaków (52,7%) uwa'a, 'e wprowadzenie euro b$dzie mia!o pozytywne Polacy dostrzegaj&
wi%cej korzy"ci z
wprowadzenia euro dla
gospodarki ni' dla
obywateli.

konsekwencje dla polskiej gospodarki, natomiast korzy"ci dla obywateli dostrzega
mniej ni' po!owa (46,9%). Wed!ug 38,6% badanych wprowadzenie euro b$dzie mia!o
negatywne skutki dla gospodarki, natomiast obawy o negatywne konsekwencje dla
obywateli wyra'a prawie po!owa badanych (48,3%) (Centrum Bada% Marketingowych
Indicator (2007)). Pokazuje to, 'e poparcie dla wej"cia Polski do strefy euro wynika z
przewidywanych korzy"ci dla gospodarki, a brak tego poparcia - z obaw dotycz&cych
sytuacji obywateli.

W"ród najwi$kszych korzy"ci wynikaj&cych z wprowadzenia euro dla polskiej W"ród korzy"ci Polacy
najcz%"ciej wymieniaj&
wzmocnienie pozycji
Polski i wzrost
inwestycji...

gospodarki respondenci najcz$"ciej wskazuj& wzmocnienie pozycji Polski w Unii
Europejskiej (35,2%), wzrost inwestycji zagranicznych (34,4%) i szybszy wzrost
gospodarczy (28,2%). W"ród korzy"ci wynikaj&cych z wprowadzenia euro dla obywateli
wymieniane s&: u!atwione podró'owanie po innych krajach UE (55,9%), !atwiejsze
robienie zakupów w innych krajach (46,6%) oraz brak konieczno"ci wymiany waluty
narodowej na euro i ponoszenia kosztów z tym zwi&zanych (45,2%).
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Wykres 2.21. Konsekwencje wprowadzenia euro dla polskiej gospodarki i
dla obywateli
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Źródło: Centrum Badań Marketingowych Indicator (2007).

Wykres 2.22. Korzy!ci z wprowadzenia euro dla polskiej gospodarki i
obywateli*
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*Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
Źródło: Centrum Badań Marketingowych Indicator (2007).

W"ród g!ównych korzy"ci gospodarczych wynikaj&cych z przyj$cia euro przedstawiciele
organizacji przedsi$biorców wymieniaj& spadek ryzyka makroekonomicznego (65,9%),...partnerzy spo$eczni

wskazuj& spadek
ryzyka

makroekonomicznego i
wzrost handlu

bardziej efektywny rynek finansowy (52,4%) oraz zwi$kszenie wymiany handlowej
z krajami UE (53,7%). Przedstawiciele zwi&zków zawodowych oprócz zwi$kszenia
wymiany handlowej (41,7%) i efektywniejszego rynku finansowego (31,9%) wskazuj&
wzmocnienie pozycji Polski w UE (33,7%). Z przeprowadzonych bada% wynika, 'e
zarówno spo!ecze%stwo, jak i poszczególne grupy spo!eczne widz& podobne korzy"ci
i koszty zwi&zane z wej"ciem Polski do strefy euro.Euro wzmocni

poczucie to'samo"ci
europejskiej Wed!ug polskiej opinii publicznej wprowadzenie euro spowoduje, 'e obywatele poczuj&

si$ jeszcze bardziej zwi&zani z UE. Na pytanie, czy wprowadzenie euro wzmocni
poczucie europejsko"ci, postawione w maju 2008 r., 50% obywateli odpowiedzia!o, 'e
tak, przeciwnego zdania by!o 43% ankietowanych.Polacy najbardziej

obawiaj& si% wzrostu
cen W"ród najwi$kszych zagro'e% dla gospodarki Polacy najcz$"ciej wymieniaj& utrat$

autonomicznej polityki pieni$'nej (30,4%), wzrost inflacji (29,5%) oraz utrat$ kontroli
nad polityk& gospodarcz& (18,5%) – por. rysunek 2.24 . Najwi$ksz& obaw& Polaków
(60%) zwi&zan& z wprowadzeniem euro jest wzrost cen. Na kolejnych miejscach
wymieniane s&: oszustwa i nadu'ycia przy przeliczaniu cen towarów i us!ug (47,3%)
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Wykres 2.23. Wprowadzenie euro a poczucie europejsko!ci: Czy
wprowadzenie euro wzmocni poczucie europejsko"ci w"ród obywateli?
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Źródło: Komisja Europejska (2008c).

oraz problemy i niedogodno"ci z przeliczaniem z!otych na euro (34,6%) – por. rysunek
2.24.

Obawy wi$kszo"ci Polaków podzielaj& zarówno przedsi$biorcy, jak i zwi&zki zawodowe.
Najwi$kszym zagro'eniem dla polskiej gospodarki jest ich zdaniem krótkookresowy
wzrost cen – odpowiednio 90,2% i 72,4% odpowiedzi. Równie' w badaniu
Eurobarometru z 2008 r. na pytanie, czy wprowdzenie euro spowoduje wzrost czy
spadek cen, 83% Polaków odpowiedzia!o, 'e ceny wzrosn&. Odsetek ten utrzymuje si$
na niezmienionym poziomie przez ostatnie lata. W tym samym badaniu 84% obawia
si$ oszustw i nadu'y# przy przeliczaniu cen towarów i us!ug.

Wykres 2.24. Zagro"enia wynikaj#ce z wprowadzenie euro dla polskiej
gospodarki i obywateli*
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*Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli udzielić kilku odpowiedzi.
Źródło: Centrum Badań Marketingowych Indicator (2007).

Jak wynika, z przeprowadzonego przez NBP, badania sektora polskich przedsi$biorstw
58% firm przewiduje wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji, a 53%
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wzrost cen produktów oferowanych przez bran'$, w której dzia!a przedsi$biorstwo (por.
Puchalska (2008)).

Wykres 2.25. Wp$yw euro na ceny
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Źródło: Komisja Europejska (2008c).

Z ankiet przeprowadzonych w"ród organizacji spo!ecznych wynika równie', 'e
przedstawiciele zwi&zków zawodowych w"ród najwi$kszych zagro'e%, wynikaj&cych dla
obywateli z przyj$cia europejskiej waluty wskazuj& wzrost cen (85,3%), oszustwa i
nadu'ycia, które mog& pojawi# si$ przy przeliczaniu cen towarów i us!ug na euro
(50,3%) oraz spadek zamo'no"ci obywateli i spadek p!ac (41,7%).

Opinie Polaków dotycz&ce konsekwencji wprowadzenia euro nie ró'ni& si$ istotnie odObawy i nadzieje
Polaków s& zbli'one do

obaw i nadziei
obywateli krajów strefy

euro.

opinii obywateli krajów, które wprowadzi!y wspóln& walut$ w 2002 r (por. rysunek
2.25). Polacy maj& podobne obawy i nadzieje w zwi&zku z wprowadzeniem euro, jak
inne spo!ecze%stwa europejskie.

W wi$kszo"ci krajów strefy euro obywatele buduj& swoj& opini$ na temat wspólnej
waluty na podstawie analizy czynników ekonomiczych, czyli korzy"ci i kosztów dla
obywatela. Jak wynika z badania Eurobarometru, przeprowadzonego w 2006 r., w"ród
najcz$"ciej wymienianych korzy"ci wynikaj&cych z wprowadzenia euro s&: u!atwione
podró'owanie (46%), !atwiejsze porównywanie cen (30%) oraz wzmocnienie pozycji
Europy w "wiecie (27%) – por. rysunek 2.26. W przypadku kosztów Europejczycy
wskazuj& przede wszystkim wzrost cen (81%). Spo"ród wszystkich 12 krajów na uwag$
zas!uguje Irlandia, gdzie jedynie 22% obywateli wymienia wzrost cen jako g!ówny
koszt wprowadzenia euro; nast$pne s& Francja i Finlandia z wynikiem ponad 64%. We
W!oszech, Austrii i Portugalii wska)nik ten przekracza! 90% ((Komisja Europejska,
2006c)).

Negatywna ocena wp!ywu euro na poziom cen determinuje równie' sposób postrzegania
przez Europejczyków zjawiska wyrównywania si$ cen w strefie euro (por. rysunek 2.27).
Procent obywateli, którzy my"l&, 'e wspólna waluta sprzyja wyrównywaniu si$ cen, jest
prawie niezmienny od 2003 r. Oko!o po!owy badanych uwa'a, 'e euro nie przyczyni!o
si$ do zredukowania ró'nic cenowych mi$dzy krajami, które je wprowadzi!y. W
poszczególnych krajach, odsetek tych, którzy nie dostrzegaj& redukcji ró'nic cenowych,
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2.3. Euro w opinii spo"ecze%stwa

Wykres 2.26. G$ówne korzy!ci i koszty wynikaj#ce z przyj%cia euro
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Źródło: Komisja Europejska (2006c), Komisja Europejska (2005).

pozostaje podobny. Niezbyt pozytywna ocena tego zjawiska jest istotna, je"li we)miemy
pod uwag$, 'e przed wprowadzeniem euro wskazywano, 'e jedn& z korzy"ci tego procesu
b$dzie wyrównywanie si$ cen.

Wykres 2.27. Zmniejszanie si% ró"nic cenowych: Czy uwa#a Pan(i), #e
wprowadzenie euro zredukowa$o ró#nice cenowe w krajach strefy euro?
(UE-12)
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Źródło: Komisja Europejska (2006c), Komisja Europejska (2005).

Na uwag$ zas!uguje fakt, 'e w krajach, które podj$!y dzia!ania maj&ce zapobiega# Pozytywny odbiór
spo$eczny dzia$a!
podj%tych w S$owenii,
na Malcie i Cyprze.

nieuzasadnionym podwy'kom cen (S!owenia, Malta, Cypr), odsetek osób uwa'aj&cych,
'e wprowadzenie euro spowoduje wzrost inflacji, spad! po przyj$ciu wspólnej waluty.
Badania Eurobarometru pokazuj&, 'e w S!owenii odsetek ten spad! z 63% we wrze"niu
2006 r. do 52% w marcu 2007. Jednocze"nie zwi$kszy!a si$ liczba osób, które uwa'aj&, 'e
euro pomo'e utrzyma# stabilno"# cen (odpowiednio z 24% do 35%). Podobn& tendencj$
zaobserwowano na Malcie i Cyprze. We wrze"niu 2007 r. 74% Cypryjczyków uwa'a!o,
'e wprowadzenie euro wp!ynie na wzrost cen, a w lutym 2008 r. ju' 66%. Na Malcie
wska)niki te wynosi!y odpowiednio 65% i 37%.
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Podsumowanie rozdzia"u

Na drodze do strefy euro Polska b$dzie musia!a wype!ni# szereg warunków. Wymagane
jest trwa!e spe!nienie kryteriów konwergencji nominalnej oraz dostosowaniee polskiego
prawodawstwa w zakresie bankowo"ci centralnej do wymogów Eurosystemu.

Przedstawiona w pierwszej cz$"ci rozdzia!u ocena stopnia wype!niania przez Polsk$
kryteriów zbie'no"ci nominalnej na tle pozosta!ych pa%stw cz!onkowskich Unii
Europejskiej wskazuje, 'e Polska wype!nia kryterium fiskalne oraz kryterium
d!ugoterminowych stóp procentowych. Polska nie spe!nia natomiast obecnie kryterium
inflacyjnego i kryterium kursowego. Ponadto oba Raporty o konwergencji z maja
2008 r. stwierdzaj&, 'e prawodawstwo polskie nie spe!nia jeszcze wszystkich wymogów
dotycz&cych niezale'no"ci banku centralnego i integracji z Eurosystemem.

W dalszej cz$"ci rozdzia!u podj$ta zosta!a ocena stopnia konwergencji realnej Polski
ze stref& euro. W szczególno"ci uwaga skupiona zosta!a na porównaniu zbie'no"ci
struktur gospodarczych oraz synchronizacji cykli koniunkturalnych. Przeprowadzone
analizy wskazuj& na pewn& odmienno"# struktur gospodarczych Polski na tle strefy
euro, co w du'ej mierze jest pochodn& ni'szego poziomu rozwoju gospodarczego
Polski. Badania wskazuj& na wyst$powanie ró'nic w obszarze struktury popytu
konsumpcyjnego (co mo'na t!umaczy# m.in. wysokim udzia!em dóbr podstawowych
w wydatkach gospodarstw domowych) oraz struktury produkcji. Niemniej jednak,
niektóre peryferyjne pa%stwa cz!onkowskie strefy euro charakteryzuj& si$ zbli'onymi
do Polski wska)nikami odleg!o"ci struktury od strefy euro jako ca!o"ci.

Struktura produktowa polskiego eksportu jest w mniejszym stopniu podobna do
eksportu ca!ej strefy euro, ni' struktura w poszczególnych krajach. Niemniej jednak
niektóre nowe pa%stwa cz!onkowskie Unii Europejskiej (w tym S!owacja, która sta!a si$
cz!onkiem strefy euro 1 stycznia 2009 r.) charakteryzuj& si$ mniejszym podobie%stwem
struktury eksportu. Kolejnym wartym odnotowania zjawiskiem jest rosn&cy w Polsce
udzia! handlu wewn&trzga!$ziowego w wymianie handlowej, który z jednej strony obni'a
ryzyko wyst$powania szoków asymetrycznych w polskiej gospodarce, a z drugiej - jest
symptomem rosn&cej integracji handlowej Polski ze stref& euro. Oznacza to, 'e skutki
ewentualnych szoków asymetrycznych dla polskiego eksportu mog& by# s!absze ni' w
wi$kszo"ci innych krajów.

Wa'nym aspektem konwergencji realnej, maj&cym prze!o'enie zw!aszcza na
adekwatno"# dla Polski polityki pieni$'nej EBC, jest stopie% synchronizacji cykli
koniunkturalnych. Spotykane w literaturze badania dotycz&ce stopnia zbie'no"ci
polskiego cyklu ze stref& euro nie s& jednoznaczne.Ogólnie jednak badania
potwierdzaj&, 'e na tle pa%stw Europy (rodkowo-Wschodniej Polska nale'y do pa%stw
charakteryzuj&cych si$ najwy'szym stopniem zbie'no"ci cyklicznej ze stref& euro. W
miar$ wyd!u'ania okresu obejmowanego badaniami wyniki wskazuj& na wy'szy poziom
konwergencji cyklicznej. W zwi&zku z siln& korelacj& odpowiedzi na szoki gospodarki
Polski i strefy euro, mo'na przypuszcza#, 'e po przyst&pieniu do strefy euro nast&pi
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Podsumowanie rozdzia"u

dalszy proces konwergencji cyklicznej, za" kryteria optymalno"ci wspólnych obszarów
walutowych oka'& si$ w przypadku Polski endogeniczne. Wynika to z procesów
integracji handlowej przejawiaj&cej si$ rosn&cym udzia!em handlu wewn&trzga!$ziowego
oraz post$puj&cej konwergencji struktur gospodarczych.

Jak pokazuj& badania zwi&zane z procesem doganiania, wyrównywanie si$ poziomów
cen mo'e stanowi# utrudnienie dla sprawnego funkcjonowania Polski w strefie
euro. Jednocze"nie cz!onkostwo w strefie euro mo'e stworzy# szanse do szybszego
rozwoju gospodarczego Polski. (wiadczy o tym coraz obszerniejszy materia!
empiryczny dowodz&cy wp!ywu wspólnej waluty na podstawowe determinanty wzrostu
gospodarczego, takie jak handel i inwestycje.

W trzeciej cz$"ci rozdzia!u przedstawiona zosta!a opinia spo!ecze%stwa polskiego na
temat integracji walutowej Polski ze stref& euro, w szczególno"ci obawy i nadzieje
zwi&zane z przyj$ciem wspólnej europejskiej waluty. Z bada% wynika, 'e polskie
spo!ecze%stwo jest podzielone w ocenie zasadno"ci przyst$powania do strefy euro.
Do najcz$"ciej wskazywanych korzy"ci p!yn&cych z przyj$cia euro Polacy wskazuj&
wzmocnienie pozycji Polski oraz spodziewany wzrost inwestycji, natomiast najwi$ksze
obawy dotycz& wzrostu cen. Jednocze"nie znaczna cz$"# spo!ecze%stwa wci&' nie czuje
si$ dostatecznie poinformowana o skutkach przyj$cia euro.
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Rozdzia" 3

Korzy!ci i szanse zwi'zane
z przyst'pieniem Polski do strefy

euro

Cele rozdzia"u

Celem trzeciego rozdzia!u jest ocena korzy"ci i szans wynikaj&cych z cz!onkostwa Polski
w strefie euro. Korzy"ci zota!y podzielone na bezpo"rednie - odczuwalne w krótkim
okresie oraz po"rednie, czyli te które mog& potencjalnie wyst&pi# w perspektywie
"rednio - i d!ugookresowej. Istotn& w!a"ciwo"ci& korzy"ci bezpo"rednich jest to, i'
nast$puj& one niemal automatycznie w wyniku zast&pienia z!otego przez euro. Maj& one
trwa!y i kumulujacy si$ w czasie charakter. Korzy"ci po"rednie maj& przede wszystkim
charakter warunkowy dlatego te' analizowane s& w kategorii szans. Ich realizacja
jest bowiem uzale'niona od w!a"ciwego wykorzystania korzy"ci bezpo"rednich, jako"ci
polityki makroekonomicznej prowadzonej na drodze do i wewn&trz strefy euro, jak i
zdolno"ci adaptacyjnych polskich podmiotów.

Wprowadzenie euro prowadzi bezpo"rednio do redukcji ryzyka kursowego, a wraz
z nim do redukcji kosztów transakcyjnych, spadku nominalnych stóp procentowych
oraz wi$kszej przejrzysto"ci cen. Poprawa percepcji rodzimej gospodarki na skutek
wprowadzenia wspólnej waluty powinna tak'e prowadzi# do zmniejszenia ryzyka
makroekonomicznego. Stabilno"# i wiarygodno"# makroekonomiczna maj& kluczowe
znaczenie dla gospodarki, gdy' wp!ywaj& na mo'liwo"ci i ch$ci inwestorów do
podejmowania decyzji inwestycyjnych, decyduj& o alokacji zasobów gospodarczych i
wp!ywaj& na tempo wzrostu gospodarczego.

W d!u'szym okresie mog& si$ materializowa# zwi&zane ze wspomnianymi korzy"ciami
szanse, takie jak: wzrost konkurencji, intensyfikacja wymiany handlowej, wzrost
inwestycji, czy te' "ci"lejsza integracja rynków finansowych, które w efekcie mog& si$
przek!ada# na szybsze tempo wzrostu gospodarczego, wzrost zatrudnienia, dochodów i
ogólny wzrost dobrobytu.
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Rozdzia" 3. Korzy!ci i szanse

Teoria integracji gospodarczej oraz do"wiadczenia krajów strefy euro wskazuj&, 'e
post$puj&ca konwergencja gospodarki polskiej do gospodarek pa%stw strefy euro mo'e
sprzyja# procesom integracyjnym na wielu p!aszczyznach, zw!aszcza w obszarze rynków
finansowych, intensyfikacji wymiany handlowej i inwestycji.

Z uwagi na bezpo"rednie efekty wprowadzenia wspólnej waluty przyj$cie przez Polsk$
euro mo'e w istotny sposób przyspieszy# rozwój i integracj$ rynków finansowych
oraz pozytywnie wp!yn&# na stabilno"# finansow&, g!ównie w obszarze instytucji i
infrastruktury. Niekwestionowan& korzy"ci& jest równie' uniezale'nienie gospodarki
od krajowego zasobu oszcz$dno"ci oraz stabilizacyjne oddzia!ywanie na gospodark$
poprzez mechanizm dyspersji ryzyka (risk sharing).

Przyj$cie wspólnej waluty mo'e doprowadzi# do wzrostu integracji handlowej. Skala
tego efektu b$dzie w du'ej mierze zale'a!a od zdolno"ci polskich przedsi$biostw
do ekspansji na rynkach zagranicznych oraz ich gotowo"ci do odparcia zagranicznej
konkurencji.

Oprócz wzrostu wymiany handlowej bardzo wa'nym skutkiem przyst&pienia Polski
do strefy euro mo'e by# wzrost inwestycji krajowych (w wyniku obni'enia
kosztu pozyskania kapita!u oraz poszerzenia perspektyw dzia!ania na wi$kszym
rynku) i zagranicznych (dzi$ki eliminacji ryzyka kursowego i stabilniejszemu
otoczeniu ekonomicznemu). Inwestycje i handel mog& by# istotnym mechanizmem
restrukturyzacji gospodarki, poprawy jej wydajno"ci i konkurencyjno"ci oraz
konwergencji dochodów w kierunku bogatszych gospodarek. Uzasadniaj& to zarówno
neoklasyczne, jak i endogeniczne modele wzrostu. Nale'y jednak podkre"li#, 'e mimo
oczekiwanego pozytywnego wp!ywu euro na inwestycje, w d!ugim okresie ich poziom
b$dzie zale'a! od mo'liwo"ci wygenerowania atrakcyjnych projektów inwestycyjnych.

3.1. Bezpo!rednie korzy!ci przyj$cia euro

3.1.1. Redukcja ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych

Ryzyko kursowe stanowi jeden z czynników zwi$kszaj&cych niepewno"# podejmowania
decyzji gospodarczych, co wp!ywa na wzrost kosztów dzia!alno"ci podmiotów oraz
nara'a je na straty. Koszty zwi&zane z wymian& walut oraz ochron& przed ryzykiem
kursowym stanowi& wa'ny element kosztów transakcyjnych. Wprowadzenie euro
prowadzi do eliminacji kursu wymiany z!otego na euro, przyczyniaj&c si$ do ich redukcji.

Ramka 3.1. Ryzyko kursowe i koszty transakcyjne

Ryzyko kursowe wynika ze zmienno"ci kursów walutowych i wi&'e si$ z niepewno"ci&
uczestników rynku co do ich kszta!towania si$ w przysz!o"ci. Niepewno"# taka
zazwyczaj utrudnia planowanie aktywno"ci gospodarczej, w tym inwestycji, a
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3.1. Bezpo!rednie korzy!ci

materializacja ryzyka kursowego mo'e przynosi# podmiotom zaanga'owanym w
transakcje walutowe straty (jak równie' korzy"ci) wynikaj&ce z nieoczekiwanego
spadku warto"ci aktywów lub wzrostu zobowi&za% wyra'onych w walucie krajowej.
Ryzyko kursowe zachodzi w odniesieniu do zmian kursu (ró'nic kursowych) mi$dzy
momentem powstania nale'no"ci lub zobowi&zania a momentem jego rozliczenia
(ryzyko transakcyjne), b&d) zmian mi$dzy momentem powstania nale'no"ci lub
zobowi&zania a momentem sporz&dzania bilansu (ryzyko translacyjne)a.

Przez poj$cie kosztów transakcyjnych nale'y rozumie# zarówno koszty bezpo"rednie
(finansowe), jak i po"rednie (administracyjne). Koszty finansowe zwi&zane s& z
konieczno"ci& ponoszenia op!at i prowizji z tytu!u konwersji walut. Do grupy
tej zaliczane s& tak'e koszty zabezpieczania przed ryzykiem kursowym oraz
szeroko rozumiany spadek u'yteczno"ci spowodowany konieczno"ci& wymiany
walut. Koszty finansowe wyra'aj& si$ cz$sto ró'nic& pomi$dzy cen& sprzeda'y a
cen& kupna walut obcych (tzw. spread, mar'a). Koszty administracyjne odnosz&
si$ do tych zasobów w gospodarce, które zaanga'owane s& w dokonywanie
operacji walutowych, transakcji zabezpieczaj&cych czy sprawozdawczo"# finansow&,
i wyra'aj& si$ kosztami utraconych mo'liwo"ci alternatywnego wykorzystania
zwi&zanych zasobów (m.in. w wyniku mniejszej efektywno"ci zarz&dzania "rodkami
rozproszonymi na ró'nych rachunkach bankowych czy wydatkowania "rodków z
tytu!u d!u'szego transferu walut). Ponosz& je wszystkie podmioty anga'uj&ce
si$ w transakcje walutowe: po"rednicy finansowi, przedsi$biorstwa, gospodarstwa
domowe, a tak'e pa%stwo. Jednocze"nie po"rednicy finansowi, w szczególno"ci
banki, czerpi& dochody z operacji walutowych – wprowadzenie euro mo'e oznacza#
dla tej grupy utrat$ cz$"ci owych dochodówb.

a Niekiedy wyszczególnia się także inne rodzaje ryzyka kursowego (zob.: Syczewska, 2007).
b Szerzej o kosztach dla sektora bankowego w rozdziale poświęconym techniczno-organizacyjnym
kosztom wprowadzenia euro (rozdział 4.3.3.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowy Bank Polski (2004a).

Wprowadzenie euro
prowadzi do redukcji
ryzyka kursowego oraz
kosztów
transakcyjnych.

Charakterystyka potencjalnych korzy!ci. Wprowadzenie euro prowadzi do
zniesienia kursu wymiany z!otego na euro, trwale eliminuje ryzyko kursowe
w transakcjach rozliczanych w euro, a zarazem powoduje ograniczenie kosztów
transakcyjnych (por. ramka 3.1)1. Wynikaj&ce z tego korzy"ci mog& obejmowa# m.in.:

• obni'enie kosztów dzia!alno"ci gospodarczej w wyniku redukcji kosztów
transakcyjnych2;

1Wprowadzenie euro oznacza wyłącznie eliminację nominalnego kursu wymiany złotego na euro.
Między Polską a poszczególnymi państwami pozostaje realny kurs walutowy.

2Szczególnie w okresie utrzymującej się niepewności na rynkach finansowych, związanej z
istotnym wzrostem zmienności kursu walutowego, można oczekiwać potencjalnego wzrostu kosztów
zabezpieczania przed ryzykiem kursowym.
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• popraw$ jako"ci oszacowa% rentowno"ci przedsi$wzi$# inwestycyjnych w wyniku
eliminacji niepewno"ci zwi&zanej ze zmienno"ci& kursu walutowego;

• wzrost przejrzysto"ci i porównywalno"ci cen w wymiarze mi$dzynarodowym;

• popraw$ pozycji mi$dzynarodowej Polski jako partnera handlowego w wyniku
zast&pienia z!otego przez walut$ o znaczeniu miedzynarodowym.

Z punktu widzenia gospodarstw domowych najbardziej odczuwaln& zmian& b$dzie
brak konieczno"ci wymiany walut (oraz ponoszenia op!at z tego tytu!u), jak równie'
przeliczania cen wyra'onych w euro na z!ote. Dla przedsi$biorstw korzy"ciami
b$d& ni'sze koszty dzia!alno"ci gospodarczej, mo'liwo"# skuteczniejszego planowania
inwestycji (wi$ksza pewno"# rachunku ekonomicznego w zwi&zku z eliminacj&
zmienno"ci kursu walutowego) i !atwiejsze prowadzenie ksi$gowo"ci. Powinno to
stymulowa# wzrost aktywno"ci inwestycyjnej oraz prowadzi# do nap!ywu kapita!u i
poprawy jego alokacji, tak'e w postaci bezpo"rednich inwestycji zagranicznych (Cie"lik
i in., 2008)3. Co wi$cej, dla cz$"ci podmiotów wprowadzenie euro oznacza uproszczenie
oraz redukcj$ kosztów sprawozdawczo"ci finansowej.

Eliminacja ryzyka kursowego mo'e tak'e przyczynia# si$ do rozwoju wymiany
handlowej, co powinno stymulowa# rozwój handlu i wymiany mi$dzynarodowej
(Mroczek, 2008). Ujednolicenie waluty na danym obszarze zwi$ksza przejrzysto"# rynku,
mo'e obni'a# bariery wej"cia i prowadzi# do poprawy jego p!ynno"ci. Dodatkowo,
zwi&zany z tym wzrost porównywalno"ci cen mo'e korzystnie wp!ywa# na konkurencj$
w niektórych sektorach gospodarki (por. tak'e Paw!owska i Kozak, 2008)4. Wprawdzie
przyst&pienie Polski do strefy euro eliminuje ryzyko kursowe jedynie w relacji do
euro, jednak zast&pienie z!otego przez walut$ o znaczeniu mi$dzynarodowym mo'e
pozytywnie wp!yn&# na wiarygodno"# Polski w wymianie handlowej tak'e z partnerami
handlowymi spoza strefy euro.

Nie jest mo'liwe
precyzyjne

oszacowanie skali
korzy"ci z redukcji

kosztów
transakcyjnych.

Ocena skali potencjalnych korzy!ci. Ze wzgl$du na ograniczon& dost$pno"#
danych statystycznych, a tak'e wysoki stopie% skomplikowania oblicze%, precyzyjne
przedstawienie skali korzy"ci wynikaj&cych z redukcji kosztów transakcyjnych nie jest
mo'liwe5. Co wi$cej, nawet dok!adne ich oszacowanie – wymagaj&ce odpowiedniego

3Sporadycznie uznaje się występowanie ryzyka kursowego za czynnik przyciągający inwestorów
– dodatkowa zmienność kursów walutowych może być postrzegana jako szansa na uzyskiwanie
ponadprzeciętnych zysków przez inwestorów o znacznej skłonności do ryzyka.

4Wzrost konkurencji na rynku może również przejawiać się np. obniżeniem prowizji w obrocie akcjami
czy obligacjami (Ehrmann i in., 2005).

5Przedstawiane w literaturze oszacowania dokonują przybliżenia potencjalnych rozmiarów korzyści
poprzez zestawienie informacji dotyczącej wartości transakcji rozliczanych w euro (lub innych walutach)
na podstawie bilansu płatniczego oraz struktury obrotów z zagranicą ze średnimi wielkościami opłat
związanych z wymianą walut (na podstawie wyników badań ankietowych). Badania takie prowadzone
są jednak niezwykle rzadko, a dostępne oszacowania dla Polski bazują na danych w znacznej mierze
nieaktualnych. Przybliżoną skalę korzyści odnaleźć można w: Borowski (2003) oraz Narodowy Bank
Polski (2004a) (wykorzystujących raporty i szacunki Komisji Europejskiej, 1990 oraz Ernst & Young,
1990). Otrzymane w przytoczonych opracowaniach wielkości są zbliżone do oszacowań uzyskanych dla
Węgier, Irlandii, Słowacji oraz Szwecji (por. Csajbók i Csermely, 2002; Baker i in., 1996; Calmfors i in.,
1997; Hawkesby i in., 2000; Šuster, 2006).
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zdyskontowania ich trwa!ego charakteru – nios!oby ze sob& ograniczon& warto"#
poznawcz&, poniewa' w!a"ciw& miar$ korzy"ci z tytu!u redukcji ryzyka kursowego
oraz kosztów transakcyjnych mo'e stanowi# jedynie kompleksowa ocena stopnia
wykorzystania d!ugookresowych szans, jakie stwarzaj& one w obszarze wzrostu
inwestycji, konkurencji czy te' integracji rynków finansowych. (rednio- i d!ugookresowe
korzy"ci, jakie mog& by# nast$pstwem omawianych procesów, zawieraj& element
niepewno"ci, a ich skala b$dzie uwarunkowana wyst&pieniem oraz si!& oddzia!ywania
wielu ró'nych czynników. Wzgl%dnie niski

poziom rozwoju
polskiego rynku
finansowego mo'e
wp$ywa# na wysoko"#
kosztów
transakcyjnych.

Na wielko"# kosztów transakcyjnych istotny wp!yw mog& mie# m.in. poziom
rozwoju, p!ynno"# oraz stopie% zintegrowania polskiego rynku finansowego z rynkiem
europejskim. Relatywnie niski poziom rozwoju polskiego rynku ogranicza dost$pno"#
instrumentów zabezpieczaj&cych przed ryzykiem kursowym, szczególnie dla ma!ych
i "rednich podmiotów, dla których koszty transakcyjne stanowi& istotn& cz$"#
obrotu (a które zazwyczaj napotykaj& relatywnie wi$ksze bariery wej"cia na rynek
europejski). Ponadto mi$dzy kosztami transferów kapita!owych wci&' wyst$puj& ró'nice
(transakcje transgraniczne s& wyra)nie dro'sze ni' transakcje krajowe). Powodem
rozbie'no"ci mog& by# przede wszystkim niedopasowania infrastrukturalne: ró'ne
systemy p!atno"ci, systemy rozlicze% papierów warto"ciowych, zró'nicowanie zasad
opodatkowania, niespójne standardy regulacyjne6.

Reasumuj&c, warto podkre"li# najwa'niejsze potencjalne skutki zaistnienia
bezpo"rednich korzy"ci wprowadzenia euro: wynikaj&cy ze spadku premii za ryzyko
spadek nominalnych stóp procentowych oraz – w d!u'szym okresie – wzrost inwestycji,
intensyfikacja wymiany handlowej, jak równie' wzrost konkurencji, mog&ce prowadzi#
do trwa!ego zwi$kszenia tempa wzrostu PKB oraz wzrostu dobrobytu w d!ugim okresie
(co omówiono w kolejnych rozdzia!ach). Aby jednak d!ugookresowe korzy"ci mog!y w
pe!ni wyst&pi#, uwolnione w wyniku eliminacji ryzyka kursowego zasoby musz& znale)#
w gospodarce efektywne zastosowanie. Wymaga to od przedsi$biorstw zdolno"ci do
adaptacji do zmienionych warunków prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej, w tym do
funkcjonowania w warunkach zwi$kszonej konkurencji oraz do absorpcji innowacji.

3.1.2. Wzrost stabilno!ci i wiarygodno!ci makroekonomicznej
Poziom stabilno"ci i
wiarygodno"ci
makroekonomicznej
istotnie wp$ywa na
tempo wzrostu
gospodarczego.

Stabilno"# i wiarygodno"# makroekonomiczna maj& podstawowe znaczenie dla
gospodarki, gdy' wp!ywaj& na mo'liwo"ci i ch$ci podejmowania przez inwestorów
decyzji inwestycyjnych, decyduj& o alokacji zasobów gospodarczych i wp!ywaj&
na tempo wzrostu gospodarczego (Montiel i Serven, 2004). Ewentualny wp!yw
przyst&pienia Polski do strefy euro na poziom stabilno"ci i wiarygodno"ci polskiej
gospodarki jest zatem bardzo istotny.

6Wprowadzanie oraz udoskonalanie systemów ogólnoeuropejskich, jak TARGET, a także TARGET2,
przyczynia się do ujednolicania rynku europejskiego, co ułatwia dokonywanie płatności w obrębie Unii,
jak również w strefie euro. Jest to jednak proces dość powolny.
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Stabilno"# makroekonomiczn& najcz$"ciej ocenia si$ porównuj&c kszta!towanie si$
zmienno"ci realnej produkcji (mierzonej zmienno"ci& stopy wzrostu gospodarczego),
zmienno"ci cen (mierzonej stop& inflacji) oraz poziomu deficytu na rachunku obrotów
bie'&cych (Satyanath i Subramanian, 2004). W prowadzonych analizach podkre"la si$
jednak, 'e zmienne te s& w du'ym stopniu uwarunkowane czynnikami wewn$trznymi,
a ich zmiany mog& wynika# zarówno ze zmian polityki makroekonomicznej, jak i z
wyst$powania szoków zewn$trznych.

Oceniaj&c stabilno"# makroekonomiczn&, analizuje si$ zatem równie' wska)niki
odzwierciedlaj&ce stabilno"# polityki makroekonomicznej, takie jak: stan finansów
publicznych (mierzony wielko"ci& deficytu bud'etowego oraz zmienno"ci& wydatków
rz&dowych i wielko"ci& zad!u'enia pa%stwa), skala monetyzacji gospodarki i
zmienno"# realnego kursu walutowego. Wp!yw otoczenia zewn$trznego na stabilno"#
makroekonomiczn& ocenia si$ analizuj&c zmienno"# terms of trade i zmienno"#
przep!ywów kapita!owych netto (Montiel i Serven, 2004).

Obecny stopie( stabilno!ci i wiarygodno!ci makroekonomicznej
Polska gospodarka jest

gospodark& wzgl%dnie
stabiln&. Obserwuj&c kszta!towanie si$ g!ównych zmiennych ekonomicznych w Polsce, mo'na

stwierdzi#, 'e polska gospodarka jest gospodark& stabiln&. Wysoka jest stabilno"#
wewn$trzna, zwi&zana z prowadzon& polityk& fiskaln& i monetarn&. Deficyt bud'etowy
i d!ug publiczny kszta!tuj& si$ na relatywnie niskim poziomie w porównaniu z krajami
strefy euro, podobna jest równie' stopa inflacji. Pozytywnie nale'y tak'e oceni#
stabilno"# zewn$trzn&.

Prowadzone analizy potwierdzaj&, 'e stabilno"# makroekonomiczna Polski i pozosta!ych
krajów z derogacj& znacznie wzros!a po akcesji do Unii Europejskiej (de Grauwe i
Schnabl, 2005, de Grauwe i Schnabl, 2004). Przewiduje si$, 'e przyst&pienie Polski do
strefy euro b$dzie si$ wi&za# z jej dalszym zwi$kszeniem.

Problem, który cz$sto pojawia si$ w analizach dotycz&cych stabilno"ci krajów
rozw,aj&cych si$, w tym Polski, wi&'e si$ z ich stabilno"ci& zewn$trzn&, w szczególno"ci
ze stabilnym poziomem deficytu na rachunku obrotów bie'&cych. Kraje rozw,aj&ce
si$, o wysokie stopie inwestycji, przekraczaj&cej wewn$trzne mo'liwo"ci gospodarki,
determinowane przez stop$ krajowych oszcz$dno"ci, musz& bowiem poszukiwa# )róde!
finansowania u inwestorów zagranicznych (Soba%ski, 2006).

Zwi$kszanie deficytu na rachunku obrotów bie'&cych prowadzi do wzrostu zobowi&za%
zagranicznych netto, a sk!onno"# zagranicznych inwestorów do po'yczania kapita!u
danej gospodarce zale'y od ogólnego poziomu zad!u'enia zagranicznego danego kraju
oraz od relacji ryzyka do oczekiwanej stopy zwrotu. Wysoki poziom deficytu na
rachunku obrotów bie'&cych sprawia, 'e kraj jest bardziej nara'ony na szoki zewn$trzne
(Europe. Reassessing Risks, 2008).Deficyt na rachunku

obrotów bie'&cych w
Polsce kszta$tuje si%

na relatywnie niskim
poziomie...

Problem zbyt wysokiego deficytu na rachunku obrotów bie'&cych dotyczy cz$"ci
krajów z derogacj&, na tle których Polska oceniana jest dobrze. Ni'szy deficyt na
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rachunku obrotów bie'&cych notowany by! na koniec drugiego kwarta!u 2008 r. tylko
w gospodarce czeskiej (por. tabela 3.1).

Tabela 3.1. Deficyt na rachunku obrotów bie"#cych w Polsce i pozosta$ych
nowych pa(stwach cz$onkowskich UE w latach 2004 - 2008

2004 2005 2006 2007 2008 I kw. 2008 II kw.

Bu"garia -5,3 -12,4 -17,8 -21,8 -22,1 -24,2
Czechy -5,2 -1,3 -2,6 -1,8 -1,7 -2,5
Estonia -11,7 -10,0 -16,7 -18,1 -15,6 -14,1
W!gry -8,6 -7,5 -7,5 -6,4 -6,6 -6,3
)otwa -12,9 -12,5 -22,5 -23,8 -22,0 -19,7
Litwa -7,7 -7,1 -10,6 -14,6 -15,6 -15,5
Rumunia -8,4 -8,6 -10,4 -14,0 -13,9 -13,7
S"owacja -7,8 -8,4 -7,0 -5,3 -5,5 -6,6
S"owenia -2,7 -1,8 -2,5 -4,3 -5,6 -6,0
POLSKA -4,0 -1,2 -2,7 -4,7 -5,0 -5,0

Źródło: World Bank, 2008.

Badania Mi$dzynarodowego Funduszu Walutowego dotycz&ce poziomu deficytu
obrotów bie'&cych w równowadze wskazuj&, 'e w Polsce w ci&gu ostatnich pi$ciu
lat by! on ni'szy (co do warto"ci bezwzgl$dnej) ni' poziom równowagi wynikaj&cy
z kszta!towania si$ zmiennych fundamentalnych (Europe. Reassessing Risks, 2008).
Potwierdzaj& to równie' przeprowadzone na potrzeby Raportu analizy docelowego
poziomu deficytu na rachunku obrotów bie'&cych (target current account deficit; por.
Rubaszek, 2008). Wskazuj& one, 'e deficyt obrotów bie'&cych w polskiej gospodarce od
2005 r. by! ni'szy (co do warto"ci bezwzgl$dnej) ni' poziom docelowy7. ...i w du'ym stopniu

jest finansowany przez
bezpo"rednie
inwestycje
zagraniczne.

W przypadku Polski deficyt na rachunku obrotów bie'&cych w du'ym stopniu
finansowany jest bezpo"rednimi inwestycjami zagranicznymi. Ma to istotne znaczenie
dla poziomu stabilno"ci makroekonomicznej, gdy' s& one stabilniejsze ni' inne
przep!ywy kapita!owe (Europe. Reassessing Risks, 2008).

Wp$yw akcesji do strefy euro na stabilno!' i wiarygodno!'
makroekonomiczn#

Po przyst&pieniu do
strefy euro
spodziewany jest
dalszy wzrost
stabilno"ci...

Bezpo"rednim skutkiem rezygnacji z w!asnej waluty na rzecz waluty mi$dzynarodowej
jest ograniczenie ryzyka wyst&pienia destabilizuj&cych gospodark$ gwa!townych
przep!ywów kapita!owych wywo!anych innymi czynnikami ni' pogorszenie wska)ników
makroekonomicznych, takimi jak spekulacje walutowe lub zmiany zaufania inwestorów
zagranicznych nie maj&ce uzasadnienia w rzeczywistej sytuacji ekonomicznej kraju
(Narodowy Bank Polski, 2004a).

Dodatkowo, rezygnuj&c z w!asnej waluty na rzecz euro, Polska w istostnie ogranicza
ryzyko wyst&pienia kryzysu walutowego (por. ramka 3.2) tym samym zwi$ksza
d!ugookresow& stabilno"# makroekonomiczn&.

7Badanie obejmuje okres do pierwszego kwartału 2008 r.
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Ramka 3.2. Kryzysy walutowe

Przez kryzys walutowy najcz$"ciej rozumie si$ gwa!towny spadek warto"ci pieni&dza
na rynku walutowym na skutek presji rynkowej (deprecjacja) lub niezdolno"ci w!adz
do utrzymywania kursu zgodnie z og!oszonym parytetem i konieczno"ci znacznej
nominalnej dewaluacji (por. Gruszczy%ski, 2004). W literaturze nie ma jednak
jednomy"lno"ci co do rozmiarów spadku waluty, po przekroczeniu którego mo'na
mówi# o wyst&pieniu kryzysu walutowego.

W literaturze wyodr$bnia si$ trzy rodzaje kryzysów walutowych.

Kryzysy pierwszej generacji. Do tej grupy kryzysów zalicza si$ kryzysy z lat
70. i pocz&tku lat 80. Jako przyczyny ich powstawania wskazuje si$ b!$dn&
polityk$ makroekonomiczn&, w szczególno"ci brak w!a"ciwego po!&czenia polityki
monetarnej i polityki fiskalnej. Ekspansywna polityka pieni$'na i jednocze"nie
restrykcyjna polityka fiskalna prowadzi!y do zwi$kszania agregatowego popytu i
powstawania wysokiego deficytu na rachunku obrotów bie'&cych. Utrata mo'liwo"ci
finansowania deficytu oraz masowy odp!yw kapita!u (i rezerw) wymusza!y odej"cie
od polityki sta!ego kursu walutowego i w rezultacie drastyczny spadek jego warto"ci.
Tego rodzaju kryzys najcz$"ciej wyst$powa!y w krajach Ameryki Po!udniowej.

Kryzysy drugiej generacji. Przyk!adem takiego kryzysu by!y wstrz&sy, w pa%stwach
cz!onkowskich przebywaj&cych w systemie ERM w latach 1992-1993. Wprowadzone
ograniczenia dewizowe wzgl$dem transakcji kapita!owych uniemo'liwia!y
jednoczesne prowadzenie polityki sta!ego kursu walutowego i polityki pieni$'nej
ukierunkowanej na wewn$trzne potrzeby danej gospodarki. Wprowadzenie
pe!nej swobody kapita!u czyni!o kontynuowanie wspomnianej kombinacji rzecz&
niemal niemo'liw&. Dodatkowo zjednoczenie Niemiec przed!u'y!o okres ekspansji
niemieckiej gospodarki, co spowodowa!o prowadzenie przez Niemcy restrykcyjnej
polityki pieni$'nej. Nie odpowiada!a ona innym pa%stwom, które albo wchodzi!y
w faz$ recesji, albo – jak Wielka Brytania – ju' w niej tkwi!y. Okaza!o si$, 'e
równoczesne odwo!ywanie si$ do polityki sta!ego kursu walutowego, niezale'nej
polityki pieni$'nej i swobody przep!ywu kapita!u jest niemo'liwe. Zacz$to wi$c
spekulowa# przeciwko walutom krajów, których w!adze albo nie wykazywa!y
determinacji do obrony kursu albo po prostu nie by!y do niej zdolne. Tak
definiowany kryzys dotkn&! m.in. Wielk& Brytani$, W!ochy, Hiszpani$, Irlandi$, a
tak'e Finlandi$, Szwecj$ oraz Norwegi$.

Kryzysy walutowe trzeciej generacji. Mianem tych kryzysów okre"la si$ wydarzenia,
które mia!y miejsce w pa%stwach Azji Po!udniowo-Wschodniej w latach 1997-1998.
Ich przyczyny zdecydowanie wykracza!y poza czynniki makroekonomiczne. Punkt
ci$'ko"ci le'a! po stronie sektora finansowego, który nie by! odpowiednio
nadzorowany przez w!adze walutowe tych krajów. Problemem okaza! si$ równie'
s!abo rozwini$ty rynek kapita!owy, przez co mechanizm optymalnej alokacji
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zasobów nie funkcjonowa! dobrze (zw!aszcza na szczeblu mikroekonomicznym).
Kryzysom tym cz$sto towarzyszy! efekt zara'ania (contagion e!ect), czego
nast$pstwem by!o rozprzestrzenianie si$ kryzysów na inne pa%stwa. Przyk!adem
by! Hongkong, którego w!adze walutowe zosta!y zmuszone do podj$cia szczególnych
dzia!a% prewencyjnych.

Źródło: opracowanie NBP.

...jak i wzrost
wiarygodno"ci polityki
makroekonomicznej.Wraz z przyst&pieniem kraju do strefy euro nast$puje import wiarygodno"ci polityki

monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny. Polityka EBC jest bowiem
oceniana jako bardziej wiarygodna ni' polityka prowadzona przez banki centralne
poszczególnych krajów8.

Du'e znaczenie dla zwi$kszenia stabilno"ci i wiarygodno"ci makroekonomicznej b$dzie
mia! dalszy wzrost wiarygodno"ci polityki fiskalnej, b$d&cy pochodn& przestrzegania
dyscypliny finansowej w ramach realizacji zobowi&za% wynikaj&cych z Paktu Stabilno"ci
i Wzrostu. Dodatkowo, wi$ksza przejrzysto"# cen i wzrost konkurencji mog& równie'
zwi$kszy# stabilno"# cen. Wszystkie te czynniki mog& pozytywnie wp!yn&# na
d!ugookresow& stabilno"# makroekonomiczn& po przyst&pieniu Polski do strefy euro.

Zmniejszenie ryzyka makroekonomicznego
Stopie! ryzyka
makroekonomicznego
ma du'y wp$yw na
decyzje inwestycyjne.

Jak wspomniano, redukcja kosztów transakcyjnych oraz ryzyka kursowego mo'e mie#
istotny wp!yw na wielko"# inwestycji, które nap!yn& do Polski po przyst&pieniu Polski
do strefy euro. Kolejnym wa'nym czynnikiem branym pod uwag$ przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych jest ryzyko makroekonomiczne (por. ramka 3.3).

Ramka 3.3. Ryzyko w dzia$alno!ci gospodarczej

Ryzyko ekonomiczne wi&'e si$ z realizacj& przez podmioty gospodaruj&ce
okre"lonych celów i mo'liwo"ciami ich osi&gni$cia (Kaczmarek, 2005). Celami
tymi w szczególno"ci s&: osi&gni$cie okre"lonego zysku, wolumenu obrotów i
zdobycie udzia!u w rynku. Ryzyko w sensie ekonomicznym okre"la zatem mo'liwo"#
poniesienia niezamierzonych strat lub mo'liwo"# nieuzyskania planowanych efektów
(M&czy%ska, 2005).

Ryzyko makroekonomiczne zwi&zane jest z ogólnym stanem gospodarki i
mo'liwo"ci& zmiany warunków gospodarowania (Spedding i Rose, 2008). Do jego
oceny brane s& pod uwag$ m.in.: prowadzona polityka gospodarcza, regulacje
prawne, stopa inflacji, wahania kursu walutowego, stopa procentowa, deficyt
bud'etowy, system podatkowy oraz stopa bezrobocia.

8Ryzyko nieadekwatności polityki monetarnej prowadzonej przez EBC omówione zostało w części
czwartej Raportu.
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Źródło: opracowanie NBP.

Podejmuj&c decyzje inwestycyjne, inwestorzy w du'ym stopniu kieruj& si$ ocen& ryzyka
makroekonomicznego dokonywan& przez agencje ratingowe (por. ramka 3.4). Kraj o
niskim ryzyku makroekonomicznym postrzegaj& jako atrakcyjniejszy. Spadek ryzyka
mia!by zatem du'y wp!yw na wzrost zaufania inwestorów, a co za tym idzie w d!u'szym
okresie na wzrost wielko"ci inwestycji, produkcji i zatrudnienia (S!awi%ski i Dusza,
1998). Oznacza to, 'e korzy"ci z ewentualnego spadku ryzyka makroekonomicznego po
przyst&pieniu do strefy euro mia!yby charakter d!ugookresowy.

Ramka 3.4. Rating

Rating to niezale'na i obiektywna ocena ryzyka kredytowego podmiotu
zaci&gaj&cego d!ug na rynku, czyli opinia na temat mo'liwo"ci obs!ugi zobowi&za%
zaci&ganych przez dany podmiot (por. Jaworski, 2002, Bogus i in., 2006 lub
M&czy%ska, 2005).

Do funkcji ratingu zalicza si$ identyfikacj$, ocen$ i klasyfikacj$ ryzyka
inwestycyjnego. Rating jest zatem dla inwestorów narz$dziem optymalizacji ryzyka
finansowego. Ocenie podlegaj& zarówno indywidualne podmioty gospodarcze i ich
produkty, jak równie' poszczególne regiony oraz kraje. Oceny dokonywane s& przez
niezale'ne, wyspecjalizowane instytucje (agencje ratingowe).

Ratingi mog& obejmowa# zarówno ocen$ podmiotów oraz ich grup (emitentów), jak
i poszczególnych produktów (emisji). Wi$kszo"# z nich oceniana jest pod k&tem
ich krótko- i d!ugookresowej wyp!acalno"ci. Dodatkowym elementem ró'nicuj&cym
poszczególne rodzaje ratingów jest waluta zobowi&za%. Oceny obejmuj& zdolno"#
do sp!aty zobowi&za% oddzielnie w walucie obcej i w walucie danego kraju (por.
m.in. Jaworski, 2002).

Ratingi krajowe stanowi& ocen$ jako"ci kredytowej w odniesieniu do ratingu
„najni'szego” ryzyka kredytowego w danym kraju. W przypadku ratingów
nadawanych krajom, oprócz d!ugo- i krótkoterminowego ratingu ad!u'enia w
walucie zagranicznej przyznawany jest rating dla waluty lokalnej i pu!ap kraju
(Country Ceiling Ratings).

Źródło: opracowanie NBP.

Jak wspomniano, Polska jest krajem doganiaj&cym gospodarki wysoko rozwini$te, o
stopie oszcz$dno"ci ni'szej ni' stopa inwestycji, czyli jest importerem kapita!u netto.
W celu zapewnienia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i przy"pieszenia procesu
konwergencji, niezb$dny jest dalszy du'y nap!yw inwestycji. Istotne jest zatem czy i
w jakim stopniu przyst&pienie Polski do strefy euro mo'e wp!yn&# na podwy'szenie
ratingu Polski i tym samym przy"pieszy# proces doganiania.
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Obecny poziom ryzyka makroekonomicznego Polski
Obecny poziom ryzyka
makroekonomicznego
jest niewielki.Ocena ryzyka makroekonomicznego przez najwi$ksze agencje ratingowe wskazuje, 'e

obecna mi$dzynarodowa pozycja Polski jest wysoka. Wed!ug Moody’s d!ugoterminowy
rating Polski wynosi A2, co oznacza bardzo wysok& zdolno"# do wywi&zywania si$ z
podj$tych zobowi&za%. Fitch IBCA i Standard and Poor’s uznaj& j& za wysok& (A w
walucie krajowej, A- w walucie zagranicznej; por. tabela 3.2). Oznacza to wra'liwo"# na
niekorzystne warunki gospodarcze i zmiany sytuacji. Perspektyw$ dla Polski wszystkie
trzy agencje oceniaj& jako stabiln&.

Tabela 3.2. D$ugoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na tle
nowych pa(stw UE wed$ug agencji Fitch IBCA, Moody’s i Standard and
Poor’s*

Fitch IBCA Moody’s Standard and
Poor’s

POLSKA A- A2 A-
S"owacja A+ A1 A+
Czechy A+ A1 A
W!gry BBB A3 BBB
Estonia A- A1 A
Litwa BBB+ A2 BBB+
)otwa BBB- A3 BBB-
Rumunia BB+ Baa3 BB+
Bu"garia BBB- Baa3 BBB

*Stan na dzień 18 listopada 2008 r.
Źródło: materiały informacyjne agencji ratingowych.

W"ród nowych pa%stw cz!onkowskich UE polska gospodarka ma dobr& pozycj$. Wy'sze
oceny ratingowe maj& tylko S!owacja i Czechy. Na tle pa%stw strefy euro pozycja
Polski jest ni'sza. W"ród krajów strefy euro ocen$ (A) ma tylko Grecja (wed!ug Fitch).
Wi$kszo"# krajów ma ocen$ (AAA). Ocen$ AA+ ma Belgia, AA Portugalia i S!owenia,
AA- W!ochy i Cypr.

Wp$yw akcesji do strefy euro na rating Polski
Przyst&pienie Polski

do strefy euro mo'e
wp$yn&# na spadek
ryzyka
makroekonomicznego...

Jak wspomniano, przyst&pienie Polski do strefy euro mo'e przyczyni# si$ do wzrostu
stabilno"ci i wiarygodno"ci makroekonomicznej Polski na skutek ograniczenia ryzyka
wyst&pienia destabilizuj&cych gospodark$ gwa!townych przep!ywów kapita!owych,
zmniejszenia ryzyka kryzysu walutowego, jak te' wzrostu wiarygodno"ci polityki
makroekonomicznej. Wszystkie powy'sze czynniki brane s& pod uwag$ przez agencje
ratingowe w ocenie ryzyka makroekonomicznego, a zatem ich zmiany mog& wp!yn&#
na wzrost ratingu Polski po przyst&pieniu do strefy euro. ...i tym samym na

wzrost ratingu, co
pokazuj&
do"wiadczenia innych
krajów.

Pokazuj& to do"wiadczenia nowych krajów cz!onkowskich strefy euro. Agencja Fitch
podnios!a d!ugoterminowy rating zarówno Cypru, jak i Malty po ich akcesji: z A+ w

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

113



Rozdzia" 3. Korzy!ci i szanse

przypadku Cypru do AA- oraz z A do A+ w przypadku Malty9. Rating Cypru podnios!a
te' agencja Moody’s (z A2 w 1998 r. do A1 w 2007 r. i nast$pnie do Aa3 w 2008 r.),
jak równie' agencj$ Standard and Poor’s (z poziomu A do A+).

Mo'na równie' zaobserwowa# zmiany ocen ratingowych krajów od dawna nale'&cych
do strefy euro. Przyk!adowo, wed!ug Fitch w latach 1998-2008 wzrós! rating Irlandii,
Hiszpanii, Finlandii, Belgii i Grecji. Niemcy, Austria, Francja, Luksemburg i Holandia
mia!y najwy'sz& mo'liw& ocen$ ju' w momencie przyst$powania do strefy euro. Tylko
w przypadku W!och oceny ratingowe w ostatnich latach nieznacznie si$ pogorszy!y
(wed!ug Fitch i Standard and Poor’s) lub pozosta!y niezmienione (Moody’s).

Rating S!owacji zosta! podniesiony z A do A+ przez agencj$ Fitch 8 lipca 2008 r. po
decyzji Rady Ecofin dotycz&cej ustalenia kursu konwersji korony s!owackiej na poziomie
parytetu centralnego z ERM II. Zwi$kszona te' krajowy pu!ap ratingu z AA do AAA. 31
lipca 2008 r. agencja Moody’s podnios!a d!ugoterminowy rating S!owacji z Aa1 do Aaa
oraz poprawi!a ocen$ perspektyw S!owacji z „neutralnej” na „pozytywn&”, uzasadniaj&c
to umocnieniem si$ fundamentów gospodarki S!owacji.

Skutki dla Polski
Skala wzrostu ratingu

po akcesji do strefy
euro zale'na b%dzie od

przeprowadzenia
niezb%dnych reform

strukturalnych.

Przedstawiciele Fitch, Moody’s i Standard and Poor’s oceniaj&, 'e po przyst&pieniu
Polski do strefy euro rating naszego kraju wzro"nie10. Jednocze"nie podkre"laj&, 'e
zakres zmian b$dzie zale'ny od skali reform strukturalnych przeprowadzonych jeszcze
przed przyst&pieniem do strefy euro, w szczególno"ci od reformy finansów publicznych,
jak równie' od skali zmniejszenia deficytu strukturalnego i zad!u'enia.

Rezygnacja z autonomicznej polityki monetarnej powoduje, 'e w ocenie ratingowej
wi$kszy nacisk k!adzie si$ na polityk$ fiskaln& i struktur$ gospodarcz&. Jednocze"nie
po przyst&pieniu do strefy euro mniej istotna jest wielko"# deficytu p!atniczego.

Fitch ocenia, 'e po przyst&pieniu do strefy euro rating Polski mo'e wzrosn&# o dwa
stopnie. Jednocze"nie zastrzega, 'e je'eli nie zostan& dokonane konieczne reformy, ocena
zostanie podniesiona prawdopodobnie tylko o jeden stopie%. Równocze"nie podkre"la
si$, 'e w przypadku przeprowadzenia niezb$dnych reform zostanie podniesiony rating
Polski, niezale'nie od tego, czy przyst&pimy do strefy euro.

3.1.3. Spadek stóp procentowych

Stopy procentowe s& jedn& z podstawowych zmiennych ekonomicznych – zarówno dla
ca!ej gospodarki, jak i pojedynczych podmiotów podejmuj&cych decyzje gospodarcze.
Wysoki poziom stóp procentowych mo'e stanowi# barier$ aktywno"ci inwestycyjnej

9Wszystkie dane dotyczące zmian ratingu poszczególnych krajów strefy euro pochodzą z bazy danych
Bloomberga.

10Prezentowane opinie i rekomendacje pochodzą z opinii agencji ratingowych uzyskanych w trakcie
prac nad Raportem, jak również z publikowanych przez nie materiałów informacyjnych (por. m.in Fitch
Ratings, 2007).
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i ogranicza# dost$pno"# kredytu. Wraz z wprowadzeniem euro oczekuje si$ spadku
nominalnych stóp procentowych w wyniku przej$cia przez EBC obowi&zku wyznaczania
i utrzymywania oficjalnych stóp procentowych oraz – w konsekwencji – redukcji premii
za ryzyko kursowe (pozosta!e komponenty premii za ryzyko mog&, lecz nie musz& si$
zmieni# – por. ramka 3.5)11.

Ramka 3.5. Dlaczego stopy procentowe w Polsce s# wy"sze ni" w
strefie euro?

Ró'nice mi$dzy poziomami realnych stóp procentowych w Polsce i strefie
euro wynikaj& ze zróznicowania nominalnych stóp procentowych oraz stóp
inflacji, co z kolei jest pochodn& strukturalnych rozbie'no"ci pomi$dzy obiema
gospodarkami. Polska znajduje si$ w fazie doganiania (konwergencji), której
zazwyczaj towarzyszy wy'sza dynamika wydajno"ci pracy ni' w przypadku
gospodarek wysoko rozwini$tycha. Ró'nica w dynamice wydajno"ci pracy za spraw&
efektu Balassy-Samuelsona powoduje wy'sz& dynamik$ wynagrodze%, która z kolei
generuje presj$ inflacyjn&, b$d&c& jedn& z potencjalnych przyczyn utrzymywania
si$ zró'nicowania stóp inflacji w Polsce i w strefie euro (por. tak'e Koloch, 2008).
W sytuacji, kiedy celem banku centralnego jest utrzymywanie stopy inflacji w
pobli'u celu inflacyjnego, wy'sza presja inflacyjna wymaga interwencji polegaj&cej
na podnoszeniu stóp procentowychb. M.in. z tego powodu poziom nominalnych
stóp procentowych, równowa'&cy gospodark$, mo'e by# inny dla Polski ni' dla
strefy euro (Brzoza-Brzezina, 2003c,b). Oprócz omówionego zró'nicowania kategorii
nominalnych tak'e realna stopa procentowa w Polsce mo'e by# inna ni' w strefie
euro. Koncepcj$ naturalnej stopy procentowej, definiowanej jako poziom realnej
stopy procentowej stabilizuj&cy poziom cen w gospodarce, omówiono w ramce 4.6.

Inn& istotn& przyczyn& zró'nicowania poziomu nominalnych stóp procentowych w
Polsce i strefie euro jest odmienna percepcja ryzyka obydwu obszarów. Gospodarka
strefy euro postrzegana jest jako obszar o du'ej stabilno"ci makroekonomicznej
oraz wysokiej wiarygodno"ci prowadzonej polityki. Dzi$ki temu premia za ryzyko
zwi&zane z prowadzeniem dzia!alno"ci gospodarczej w strefie euro jest bardzo
niska. W przypadku Polski ryzyko, którego wyceny dokonuj& uczestnicy rynku, jest
wy'sze, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie rynkowych stóp procentowych
(premia za ryzyko powi$ksza stop$ woln& od ryzyka), a mo'e wynika# np. z
ni'szego poziomu rozwoju finansowego. Wyszczególnia si$ trzy sk!adniki premii
za ryzyko: ryzyko p!ynno"ci, ryzyko niewyp!acalno"ci (default risk) oraz ryzyko
kursowe. Przyj$cie euro przez Polsk$ powinno wyeliminowa# sk!adnik dotycz&cy
kursu walutowego, a na pozosta!e dwa sk!adniki mo'e wp!yn&# pozytywnie w
wyniku wzrostu wiarygodno"ci i stabilno"ci makroekonomicznej krajuc. Oficjalne

11W sytuacji, gdy stopy procentowe w Polsce są wyższe niż w strefie euro, należy oczekiwać, że
konwergencja będzie polegała na spadku stóp procentowych w Polsce.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

115



Rozdzia" 3. Korzy!ci i szanse

stopy procentowe (kontrolowane przez bank centralny) ustalane b$d& przy tym
przez EBC, jednakowo dla wszystkich pa%stw strefy euro.

a Posłużenie się tym argumentem wymaga komentarza na temat utrzymującego się przez
pewien czas niskiego poziomu stóp procentowych w Czechach, które również znajdują się w
fazie doganiania. Abstrahując od możliwości przejściowego odchylenia się stopy rynkowej od
długoterminowej stopy równowagi w wyniku określonych decyzji uczestników rynku (co mogło
być jedną z przyczyn), rozbieżność tę można uzasadniać przede wszystkim przekonaniem o szybkiej
akcesji Czech do strefy euro (por. Szczerbak i in., 2008). Należy też pamiętać, że korzystna percepcja
ryzyka czeskiej gospodarki miała podstawy fundamentalne – zarówno poziom dochodów per capita,
jak i poziom zadłużenia sektora publicznego w Czechach, w dużej mierze uzasadniały pozytywną
ocenę.
b Jeszcze jedną przyczyną utrzymywania się w Polsce wyższych stóp procentowych może być
odmienny charakter oczekiwań inflacyjnych. W Polsce mają one charakter adaptacyjny, podczas
gdy w strefie euro są prawdopodobnie bliższe racjonalnym, m.in. ze względu na wyższy poziom
rozwoju finansowego.
c Nie można wykluczyć, że integracja ze strefą euro może wywołać także procesy, które sprzyjają
wzrostowi rynkowego kosztu kapitału, np. wzrost koncentracji w sektorze bankowym (który mógłby
prowadzić do zaniku konkurencji). Należy jednak podkreślić, że doświadczenia innych państw, jak
również badania prowadzone na potrzeby Raportu (por. Pawłowska i Kozak, 2008), wskazują na
niewielkie prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza, szczególnie ze względu na znaczne
rozmiary sektora bankowego.

Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyka potencjalnych korzy!ci
Spadek stóp

procentowych oznacza
ni'szy koszt

pozyskania kapita$u.
Spadek nominalnych stóp procentowych w wyniku wprowadzenia euro mo'e skutkowa#
obni'eniem kosztu pozyskania kapita!u dla gospodarstw domowych, przedsi$biorstw,
jak równie' dla pa%stwa12. Z perspektywy gospodarstw domowych, ni'sze stopy
procentowe powinny zwi$kszy# dost$pno"# i atrakcyjno"# kredytu, co mo'e pozwoli# na
obni'enie kosztu konsumpcji13. W przypadku przedsi$biorstw ni'szy koszt finansowania
(w po!&czeniu z oczekiwanym nap!ywem kapita!u) mo'e przyczyni# si$ do akumulacji
kapita!u i rozszerzenia dzia!alno"ci inwestycyjnej, tak'e na skutek pog!$bienia rynków
finansowych oraz pe!niejszej integracji rynku polskiego z rynkiem europejskim. Wzrost
wiarygodno"ci makroekonomicznej oraz spadek premii za ryzyko mog& spowodowa#
redukcj$ kosztu obs!ugi papierów d!u'nych, w tym zad!u'enia emitowanego przez rz&d.
Poprawa zdolno"ci do obs!ugi zad!u'enia i oczekiwane podniesienie oceny ratingowej
kraju mog& pozwoli# na utrzymywanie wy'szego deficytu obrotów bie'&cych. Korzy"ci
te w d!u'szym okresie mog& przyczyni# si$ do szybszego tempa wzrostu gospodarczego,
któremu mo'e towarzyszy# wzrost zatrudnienia i dochodów.Dobra kondycja

gospodarki mo'e
ogranicza# skal%

spadku stóp
procentowych.

12Szczególnie istotna powinna okazać się potencjalna redukcja stóp długoterminowych, kluczowych
dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (por. Szczerbak i in., 2008).

13Należy jednocześnie podkreślić, że potencjalny wzrost akcji kredytowej w wyniku spadku stóp
procentowych niesie ze sobą również pewne zagrożenia, które szerzej omówione są w dalszych
rozdziałach Raportu.
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Wykres 3.1. Porównanie rynkowych stóp procentowych w Polsce i w strefie
euro w latach 2003 - 2008

MK_spread

Page 1

Źródło: Eurostat.

Dobra kondycja polskiej gospodarki oraz wiarygodno"# prowadzonej polityki sprawiaj&,
'e premia za ryzyko w przypadku Polski jest relatywnie niewielka, co zmniejsza
przestrze% dla potencjalnego spadku nominalnych stóp procentowych (por. wykres
3.1)14. Na skutek trwaj&cych zaburze% na rynkach finansowych oraz wzrostu
awersji do ryzyka ogólna percepcja ryzyka przez uczestników rynku uleg!a jednak
pogorszeniu, co dotyczy równie' postrzegania ryzyka makroekonomicznego Polski.
Nawet w "wietle obserwowanej w ostatnich miesi&cach tendencji do obni'ania stóp
procentowych, utrzymuj&ca si$ niepewno"# sprzyja pozostawaniu spreadu mi$dzy
poziomem stóp procentowych w Polsce i strefie euro na podwy'szonym poziomie
(wykres 3.1). Oprócz ograniczenia wynikaj&cego z dysparytetu stóp procentowych górne
ograniczenie spadku stóp na skutek wprowadzenia euro wyznaczaj& po"rednio kryteria
konwergencji, okre"laj&ce dopuszczaln& stop$ inflacji oraz poziom d!ugoterminowych
stóp procentowych.

Oszacowanie spadku stóp procentowych
Spadek stóp
procentowych w
wyniku wprowadzenia
euro mo'e si%ga# oko$o
2,5 pkt proc.

Oszacowanie wielko"ci oczekiwanego spadku nominalnych stóp procentowych stanowi
cz$"# analizy korzy"ci wynikaj&cych z redukcji ryzyka kursowego i dotyczy spadku
premii za ryzyko zawartej w stopach procentowych. Do obliczenia wielko"ci premii za
ryzyko kursowe wykorzystano nieubezpieczony parytet stóp procentowych (Uncovered
Interest Rate Parity – UIP, por. ramka 3.6). Przeprowadzone obliczenia pozwoli!y
oszacowa# wysoko"# premii za ryzyko kursowe, zawartej w d!ugoterminowych stopach
procentowych, na oko!o 230-240 punktów bazowych, czyli 2,3-2,4 pkt proc. Nale'y
zaznaczy#, 'e na skutek wprowadzenia euro mog& zosta# zredukowane tak'e pozosta!e
sk!adniki premii za ryzyko, tzn. ryzyko p!ynno"ci oraz ryzyko niewyp!acalno"ci,
w miar$ poprawy percepcji wiarygodno"ci makroekonomicznej Polski. Jednocze"nie
nale'y podkre"li# potencjaln& wra'liwo"# wyników oblicze% na spe!nienie za!o'e% UIP15.

14Skala redukcji stóp procentowych może być szczególnie duża w przypadku gospodarek małych, o
względnie niskiej wiarygodności prowadzonej polityki (por. Guiso i in., 2004; Ehrmann i in., 2005).

15Wyniki niektórych badań empirycznych kwestionują prawdziwość UIP, czego przyczyną mogą być
m.in. przeinwestowanie w aktywa krajowe (home bias) lub asymetria informacji na rynkach finansowych.
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Otrzymane wielko"ci premii za ryzyko kursowe nie odbiegaj& znacznie od wyników
bada% dla innych pa%stw16. Nale'y jednak podkre"li#, 'e w zwi&zku z obserwowanymi
w 2008 r. zmianami nominalnych stóp procentowych w Polsce i strefie euro, a tak'e
ogólnym wzrostem awersji do ryzyka na "wiatowych rynkach finansowych premia za
ryzyko mo'e okaza# si$ nieznacznie wi$ksza od przytoczonych oszacowa% (por. wykres
3.1).Skutki spadku stóp

procentowych b%d&
roz$o'one w czasie. Analizuj&c skal$ redukcji premii za ryzyko, nale'y pami$ta# o rozci&gni$ciu procesu

konwergencji stóp procentowych w czasie. Korzy"ci bezpo"rednio zwi&zane ze spadkiem
nominalnych stóp procentowych mog& by# dyskontowane w gospodarce w miar$ ich
spadku – od momentu precyzyjnego okre"lenia daty przyst&pienia Polski do strefy euro
a' do akcesji. Wzrost przekonania uczestników rynku o zdolno"ci wprowadzenia euro
przez dane pa%stwo zgodnie z zapowiedzian& dat& powinien sprzyja# spadkowi premii za
ryzyko, co mo'e by# odzwierciedlone w spadku d!ugoterminowych stóp procentowych
(por. Szczerbak i in., 2008). Jednocze"nie konieczno"# spe!niania kryteriów konwergencji
(w szczególno"ci kryterium inflacyjnego oraz kryterium kursowego) tak'e mo'e
powodowa# spadek premii za ryzyko kursowe, a' do jej eliminacji w momencie
zast&pienia z!otego przez euro17.

Ramka 3.6. Nieubezpieczony parytet stóp procentowych (UIP)

Do oszacowania oczekiwanej wielko"ci spadku nominalnych stóp procentowych
wykorzystano nieubezpieczony parytet stóp procentowycha. Zgodnie z za!o'eniami
UIP ró'nice mi$dzy poziomami stóp procentowych w dwóch krajach mog& by#
t!umaczone zró'nicowaniem w wysoko"ci premii za ryzyko (sk!adaj&cej si$ z premii
za ryzyko kursowe, p!ynno"ci oraz kredytowe), a tak'e przewidywaniami odno"nie
do przysz!ego kszta!towania si$ kursu walutowego.

i = i" +RP + E!S,

gdzie: i – krajowa stopa procentowa, i" – zagraniczna stopa procentowa, RP –
!&czna premia za ryzyko, E!S – oczekiwana zmiana kursu walutowego.

Obliczenia przeprowadzono przy ró'nych za!o'eniach dotycz&cych oczekiwa%
zmian kursu walutowego: naiwnychb, doskonale zgodnychc, a tak'e uznaj&cych
kszta!towanie si$ kursu walutowego za proces b!&dzenia losowego (random walk)d.
Stopy procentowe w Polsce i w strefie euro to odpowiednio: WIBOR 3M i
EURIBOR 3M. Dwa komponenty premii za ryzyko – zwi&zane z ryzykiem p!ynno"ci

16Szacunkowa wartość dla: Węgier – ok. 1,5-3 pkt proc. (Csajbók i Csermely, 2002), Słowacji
– ok. 0,5-1 pkt proc. (Šuster, 2006), Polski – ok. 1,5-2 pkt proc. (Narodowy Bank Polski, 2004a
za: Borowski, 2003). W przypadku niektórych państw członkowskich strefy euro skala redukcji stóp
procentowych po wprowadzeniu wspólnej waluty sięgała nawet 3-4 pkt proc. (np. w Grecji i Portugalii).

17Należy jednak pamiętać, że wyeliminowane zostanie jedynie ryzyko kursowe w stosunku do innych
krajów strefy euro. Ewentualna redukcja ryzyka w relacji do innych walut mogłaby wynikać z większej
stabilności wspólnej waluty europejskiej (w porównaniu ze złotym).
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oraz ryzykiem niewyp!acalno"ci – oszacowano przez porównanie rentowno"ci
pi$cioletnich niemieckich obligacji skarbowych oraz polskich obligacji skarbowych
denominowanych w euro. Premia za ryzyko kursowe – ostatni sk!adnik premii za
ryzyko – zosta!a oszacowana jako warto"# rezydualna, pozwalaj&ca na zachowanie
UIP.

Wyniki oblicze% wykorzystuj&cych zarówno dane dzienne, jak i miesi$czne okaza!y
si$ odporne na zmiany za!o'e% dotycz&cych oczekiwanych zmian kursu walutowego.
W przypadku danych dziennych u"rednion& wysoko"# premii za ryzyko kursowe
oszacowano na poziomie oko!o 2,3 pkt proc. W przypadku danych miesi$cznych
wyniki okaza!y si$ nieznacznie wy'sze – oko!o 2,35-2,4 pkt proc.

a Jest to często spotykany w literaturze przedmiotu sposób pomiaru premii za ryzyko kursowe.
(por. Hawkesby i in., 2000; Csajbók i Csermely, 2002; Borowski, 2003; Narodowy Bank Polski,
2004a). Odmienne metody szacowania przyjęto m.in. w Antoniou i in. (2006); Šuster (2006), a
także w Csajbók i Csermely (2002).
b Poziom kursu walutowego w następnym okresie równy bieżącemu.
c Pełna zgodność oczekiwań odnośnie do kierunku zmian z ich faktycznymi zmianami.
d Oczekiwane zmiany kursu walutowego jako błędy oszacowania równania autoregresji kursu
walutowego (poziom kursu zależny od poziomu kursu z poprzedniego okresu).

Źródło: opracowanie NBP.

Pe!na ocena korzy"ci z redukcji stóp procentowych nie jest mo'liwa, poniewa' nie
sposób przewidzie# przysz!ego kszta!towania si$ okre"lonych czynników zewn$trznych
(m.in. oczekiwa% inflacyjnych, koniunktury w Polsce oraz globalnej, percepcji ryzyka
przez uczestników rynku). Mog& one mie# istotny wp!yw na wysoko"# premii za
ryzyko, szczególnie w okresie perturbacji na rynkach finansowych, która cz$sto zaburza
racjonaln& ocen$ ryzyka. Co wi$cej, faktyczn& skal$ korzy"ci w d!ugim okresie b$dzie
kszta!towa!a przede wszystkim elastyczno"# gospodarki na zmiany stóp procentowych.
Korzy"ci te mog& obejmowa# m.in. przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, wzrost
zatrudnienia oraz wzrost dochodów (przez zwi$kszenie inwestycji oraz przyspieszenie
integracji rynków finansowych).

Nale'y pami$ta#, 'e spadek stóp procentowych niesie tak'e istotne zagro'enia,
wynikaj&ce z potencjalnie zwi$kszonego tempa akcji kredytowej i obejmuj&ce ryzyko
nadmiernego wzrostu cen (w tym cen nieruchomo"ci). Ponadto korzy"ci dla sektora
realnego gospodarki, zwi&zane z redukcj& kosztu finansowania, mog& by# kosztami dla
sektora bankowego, który nara'ony jest na utrat$ cz$"ci przychodów (m.in. z operacji
walutowych, ale tak'e z powodu spadku rentowno"ci niektórych kategorii aktywów –
por. Kozak, 2008).
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3.2. Intensyfikacja wymiany handlowej

Zwi$kszenie wymiany handlowej stanowi jeden z potencjalnych obszarów szans, które
mog& si$ ujawni# w "rednim i d!ugim okresie obecno"ci w unii walutowej. Wynika to z
korzy"ci bezpo"rednich, ich akumulacji oraz procesów, które mog& zosta# uruchomione
w wyniku zmiany perspektywy dzia!ania podmiotów z rynku krajowego na du'y rynek
obszaru walutowego. Dzi$ki wzmocnieniu mi$dzynarodowej pozycji wspólnej waluty,
eksporterzy i importerzy z krajów strefy euro dzia!aj& w warunkach porównywalnych
do tych, w których funkcjonowa!y wcze"niej jedynie przedsi$biorstwa ameryka%skie
(Mroczek, 2008). Wynika to z faktu, 'e przyj$cie euro wi&'e si$ z powstaniem du'ego
obszaru walutowego, co powinno usprawni# dzia!anie mechanizmów rynkowych. Dzi$ki
temu producenci mog& ponosi# wi$ksze nak!ady inwestycyjne w celu poszerzenia
zakresu swojej dzia!alno"ci. Za spraw& wspólnej waluty strefa euro stanowi drugi co
do wielko"ci, licz&cy ponad 300 milionów konsumentów, wysoko rozwini$ty obszar
walutowy na "wiecie pod wzgl$dem wytworzonego PKB. W kontek"cie uczestnictwa
Polski w strefie euro istotne jest zatem pytanie na ile wprowadzenie wspólnego pieni&dza
mo'e wp!ywa# na zmiany otwarto"ci gospodarek i handel z obszarem walutowym.

Teoria ekonomii, a tak'e do"wiadczenia krajów strefy euro wskazuj&, 'e przyj$cie
wspólnej waluty mo'e prowadzi# do wzrostu eksportu i importu. Z symulacji
przeprowadzonych na potrzeby Raportu wynika, 'e dzi$ki wprowadzeniu euro w Polsce,
w ci&gu kilkudziesi$ciu lat mo'na spodziewa# si$ eksportu o ok. 12-13% wi$kszego,
ni' przy scenariuszu pozostawania poza stref& euro. Nieco mniejszy mo'e by# wzrost
importu, jednak w pierwszych latach cz!onkostwa w strefie euro powienien by# silniejszy
ni' wzrost eksportu.

Skala potencjalnych korzy"ci z szerszego w!&czenia si$ w wymian$ handlow& b$dzie
zale'a!a g!ównie od atrakcyjno"ci (cenowej i jako"ciowej) krajowej oferty produktowej.
B$dzie równie' pochodn& konkurencyjnosci polskich przedsi$biorstw, w tym sektora
MSP i jego zdolno"ci do ekspansji na rynki zagraniczne. Z analiz wynika, 'e stosunek
ma!ych i "rednich przedsi$biorstw do wspólnej waluty, ich zdolno"# do operowania
na rynkach zagranicznych oraz sprostania konkurencji najsilniej wp!yn& na handlowe
skutki wej"cia do strefy euro.

3.2.1. Wymiana handlowa a wzrost gospodarczy

Ze wzgl$du na wzrost roli powi&za% podmiotów w skali mi$dzynarodowej o przewadzeHandel zagraniczny
jest jednym z

najsilniejszych
potencjalnych kana$ów

konwergencji
gospodarej w skali

"wiata.

konkurencyjnej coraz cz$"ciej decyduje otwarto"# gospodarki wzmocniona odpowiednim
wyposa'eniem w czynniki wytwórcze. W obliczu post$puj&cej globalizacji zdolno"#
do czerpania korzy"ci z tego procesu zale'y od skutecznego w!&czenia kraju lub
regionu w mi$dzynarodowy podzia! pracy. Znaczenie wymiany handlowej dla wzrostu
gospodarczego ma te' silne podstawy w teorii ekonomii (por. ramka 3.7). Handel
i cz$sto towarzysz&ce mu inwestycje bezpo"rednie zapewniaj& transfer wiedzy oraz
zasobów niematerialnych na skutek efektów uczenia si$ i na"ladownictwa. Dzi$ki temu
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przedsi$biorstwa krajowe staj& si$ efektywniejsze i zdolne do podj$cia mi$dzynarodowej
konkurencji. Zwi$kszenie otwarto"ci gospodarki na handel i inwestycje zagraniczne, a
przez to dost$pu do wiedzy, technologii oraz lepszych metod i technik zarz&dzania.
Powinno to sprzyja# konwergencji dochodów i wi$kszej korelacji cykli koniunkturalnych
dzi$ki wzajemnym powi&zaniom handlowym.

Z powy'szych wzgl$dów intensyfikacja wymiany handlowej jest uwa'ana za
jeden z najwa'niejszych skutków przyj$cia wspólnej waluty. Wzrost handlu
zagranicznego mo'e nast&pi# w wyniku redukcji kosztów transakcyjnych, likwidacji
ryzyka waha% nominalnego kursu walutowego, a tak'e wzrostu ogólnej stabilno"ci
makroekonomicznej. W d!u'szym okresie powinien si$ równie' ujawni# pozytywny efekt
zwi$kszonej konkurencji i wi$kszej przejrzysto"ci cen (por. np. De Grauwe, 2005).

Ramka 3.7. Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy w teorii
ekonomii

W teorii przewagi absolutnej sformu!owanej przez A. Smitha, a tak'e teorii przewagi
komparatywnej autorstwa D. Ricardo k!adzie si$ nacisk na mi$dzynarodowy
podzia! pracy jako )ród!o optymalnego wykorzystania czynników produkcji oraz
wzrostu wydajno"ci pracy, zwi$kszaj&cego dobrobyt w pa%stwach bior&cych udzia!
w mi$dzynarodowej wymianie produktów. Wed!ug obydwu klasyków podstaw$
rozwoju handlu powinna stanowi# przewaga wynikaj&ca z ni'szych kosztów
produkcji (por. Bo'yk, 2008).

Po drugiej wojnie "wiatowej zacz&! dominowa# pogl&d, 'e d!ugookresowe skutki
wymiany mi$dzynarodowej s& niekorzystne dla krajów s!abo rozwini$tych, gdy'
utrwalaj& specjalizacj$ tych pa%stw w produkcji dóbr pierwotnych i nisko
przetworzonych. W powojennym okresie polityki protekcjonistycznej w krajach
s!abo rozwini$tych pojawi!y si$ badania, w których dowodzono, 'e nawet je'eli
wymiana mi$dzynarodowa przynosi pozytywne skutki dyfuzji, to wspomniane
d!ugookresowe efekty przewa'aj& (por. Myrdal, 1957).

Fiasko polityki protekcjonistycznej, która nie zrówna!a poziomu rozwoju
ekonomicznego w krajach s!abo rozwini$tych i zachodnich, ani nawet nie zapobieg!a
dalszej dywergencji ekonomicznej, sprawi!o 'e od ko%ca lat 60. XX w. wzros!o
zainteresowanie handlem zagranicznym jako czynnikiem wspieraj&cym wzrost
gospodarczy (Afonso, 2001).

Wprowadzenie modeli wzrostu endogenicznego formalnie po!&czy!o wzrost
gospodarczy z wymian& mi$dzynarodow& za po"rednictwem endogenicznych
innowacji, które s& kszta!towane m.in. w wyniku mi$dzynarodowego przep!ywu
towarów i us!ug. Wed!ug modeli wzrostu endogenicznego wymiana mi$dzynarodowa
daje dost$p do szerszej bazy technologicznej u!atwia dyfuzj$ technologii oraz
intensyfikuje badania i rozwój (por. np. Romer, 1990; Grossman i Helpman, 1994).
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W nowych teoriach handlu, uto'samianych z Now& Geografi& Ekonomiczn&,
podkre"la si$ z kolei rol$ korzy"ci skali zwi&zanych z efektami aglomeracji (por. np.
Fujita i in., 1999). Dzi$ki wymianie handlowej przedsi$biorstwa mog& dokonywa#
g!$bszej reorganizacji i efektywniej wykorzystywa# dost$pne zasoby. Nie bez
znaczenia jest fakt, 'e dzi$ki korzy"ciom skali (szczególnie w sektorze B+R)
obni'any jest koszt innowacji, co ma bezpo"redni wp!yw na szybko"# post$pu
technicznego i wzrostu gospodarczego (por. np. Martin, 1999; Gajewski, 2007).

+ród!o: opracowanie NBP.

Z punktu widzenia Polski istotnymi pozytywnymi skutkami wzrostu wymiany
handlowej, spodziewanymi po przyst&pieniu do strefy euro, mog& by#:

• efektywniejsze wykorzystanie czynników produkcji zwi&zane ze specjalizacj& i
zwi$kszeniem skali produkcji,

• nap!yw nowych technologii,

• wzrost inwestycji komplementarnych w stosunku do produkcji eksportowej.

Wszystkie wymienione skutki, zgodnie z podstawowymi uj$ciami teoretycznymi,
trwale zwi$kszaj& wydajno"# pracy, przenosz&c kraj na wy'ej po!o'on& "cie'k$
d!ugookresowego wzrostu gospodarczego (por. np. Barro i X. Sala-i-Martin, 1995;
Tokarski, 2006).

3.2.2. Wp"yw euro na wymian$ handlow' w Europie

Eliminacja ryzyka kursowego ma dla eksporterów i importerów tym wi$ksze znaczenie,
im bardziej gospodarka danego kraju uzale'niona jest od wymiany mi$dzynarodowej.
Stabilno"# kursu walutowego eliminuje niepewno"# podmiotów gospodarczych
zwi&zan& ze zmienno"ci& przychodów wywo!an& bezpo"rednio wahaniami kursu, a w
wymiarze makroekonomicznym zwi$ksza stabilno"# cen za po"rednictwem cen dóbr
importowanych. Dlatego kraje o du'ym stopniu otwarto"ci s& bardziej predysponowane
do usztywnienia kursu ni' gospodarki zamkni$te.

Oparte na teoretycznych rozwa'aniach oczekiwania wp!ywu euro na handel wskazywa!y
na podobny mechanizm oddzia!ywania wspólnej waluty, jak w przypadku utworzenia
unii celnej i wspólnego rynku w postaci efektu kreacji handlu18. Zak!adano bowiem,
'e dla przep!ywów handlowych du'e znaczenie ma eliminacja ryzyka kursowego. Do
pocz&tku lat 90. badania empiryczne nie potwierdza!y jednak hipotezy o negatywnym
wp!ywie waha% kursów na handel zagraniczny.

18Efekt kreacji handlu (trade creation e*ect) wyra#a si! wzrostem wzajemnych obrotów handlowych mi!dzy
krajami stosuj$cymi okre%lone przywileje handlowe na skutek obni#enia cen po eliminacji obci$#e( celnych. Efekt
przesuni!cia (trade diversion e*ect) wyra#a si! zwi!kszeniem handlu w relacjach z partnerami pozostaj$cymi
poza ugrupowaniem integracyjnym.
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Prze!omem w postrzeganiu wp!ywu wyeliminowania ryzyka kursu walutowego na
wymian$ handlow& by!y badania Rosa i Frankela (1998). Wykazali oni, 'e handel
mi$dzy regionami w ramach tego samego obszaru walutowego mo'e by# nawet 2,35
razy wi$kszy ni' wymiana pomi$dzy regionami nale'&cymi do ró'nych obszarów
walutowych. Analizuj&c do"wiadczenia dotychczasowych unii walutowych, autorzy
ci dowiedli, 'e w krajach pos!uguj&cych si$ tym samym pieni&dzem znacznie
przyczynia si$ on do wzrostu wymiany handlowej. Wyniki tych obserwacji, cho#
ostatecznie zakwestionowane co do skali wp!ywu wspólnej waluty, wywo!a!y fal$ bada%
empirycznych, testuj&cych oddzia!ywanie euro na handel19. Wiele analiz opartych
na ró'nych specyfikacjach modeli grawitacyjnych wskazuje pozytywny, aczkolwiek
ni'szy ni' pierwotnie szacowany, wp!yw euro na handel (Baldwin i in., 2008). W
wyniku post$pu w zakresie wykorzystywanych technik ekonometrycznych i wyd!u'ania
szeregów czasowych oraz po uwzgl$dnieniu innych czynników decyduj&cych o
przep!ywach strumieni handlu (jak cho#by konieczno"# oddzielenia skutków Jednolitego
Rynku), wyniki wskazywa!y na mniejsz&, ni' przypuszczano, skal$ tego efektu. Badania empiryczne

wskazuj& na pozytywny
wp$yw euro na handel
zarówno pomi%dzy
krajami
cz$onkowskimi, jak i w
relacji strefa euro a
reszta "wiata.

Komisja Europejska w raporcie podsumowuj&cym 10-lecie funkcjonowania strefy euro
wskazuje, 'e wp!yw euro na handel wewn$trzny mie"ci si$ w przedziale 5-15% (Komisja
Europejska, 2008a)20. Kompleksowy przegl&d literatury i dotychczasowych bada% w
tym zakresie (Baldwin i in., 2008) wskazuje, 'e wp!yw euro wynosi oko!o 5%. Nie brak
jednak opinii które sugeruj&, 'e euro mia!o mniejszy wp!yw na wzrost wzajemnego
handlu – o 2-3%. Badacze problemu podkre"laj& jednocze"nie, 'e efektów tych nie mo'na
bagatelizowa#, gdy' maj& one charakter kumulatywny i nale'y je ocenia# w d!ugim
okresie.

Wyniki bada% wskazuj&, 'e w ci&gu dotychczasowych 10 lat funkcjonowania strefy
euro wp!yw wspólnej waluty na handel okaza! si$ mniejszy ni' oddzia!ywanie innych
czynników; mia!o to kilka przyczyn (Mroczek, 2008).

Po pierwsze, na skutek stabilizacji kursów w ramach systemu ERM i ERM II kraje strefy
euro nie do"wiadcza!y znacznych ich waha% od po!owy lat 90. Wobec tego eliminacja
ryzyka kursowego wraz z pojawieniem si$ euro nie przynios!a znacznych korzy"ci.

Po drugie, do momentu utworzenia strefy euro kraje te przesz!y przez etapy integracji
gospodarczej w ramach strefy wolnego handlu, unii celnej i wspólnego rynku.
Doprowadzi!o to do wcze"niejszego ujawnienia si$ efektów kreacji handlu.

19Baldwin (2005) wskazuje, że Rose ograniczał się do krajów bardzo małych, o historycznie silnych
związkach politycznych z krajem waluty zaczepu, oraz krajów usztywniających swoje waluty ze
względu na brak wiarygodnej krajowej polityki pieniężnej i gospodarczej. Ponadto związek statystyczny
pomiędzy powiązaniami handlowymi a wspólną walutą może być skutkiem nie odejścia od walut
narodowych, lecz jakiegoś innego czynnika, np. podległości kolonĳnych czy pozostałych po nich
powiązań politycznych. Jednocześnie dla krajów poddanych badaniu przez Rose’a unia walutowa była
pierwszym etapem integracji ekonomicznej, a nie – jak w Europie – kolejnym po strefie wolnego handlu,
unii celnej i wspólnym rynku.

20Oznacza to, że dzięki wprowadzeniu euro wzajemny handel między krajami strefy euro jest o około
5-15% większy, niż gdyby euro nie zostało wprowadzone.
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Po trzecie, wprowadzenie euro zbieg!o si$ z kulminacj&, a nast$pnie za!amianiem
cyklu koniunkturalnego w ca!ej gospodarce "wiatowej, co tradycyjnie zmniejsza stopie%
otwarto"ci gospodarek.

Po czwarte, na skutek wzrostu cen surowców i szerszego w!&czenia si$ w
mi$dzynarodowy handel krajów o niskich kosztach pracy, w strefie euro nast$powa!
szybszy wzrost wymiany handlowej (g!ownie importu) z krajami trzecimi. Tendencje te
od 2002 r. wspiera!a równie' aprecjacja euro w kategoriach nominalnych i realnych.

3.2.3. Wp"yw euro na wymian$ handlow' w Polsce – uwarunkowania
mikro- i makroekonomiczne

Powy'sze obserwacje wp!ywu euro na handel w Europie wskazuj&, 'e korzy"ci z
przyj$cia wspólnej waluty mog& wyst&pi# z ró'nym nat$'eniem i w ró'nym stopniu
wp!yn&# na wzrost gospodarczy. Niezmiernie trudno dok!adnie oszacowa# handlowe
efekty przyj$cia wspólnej waluty, ale warto wskaza# uwarunkowania wp!ywu euro na
handel. Teoria ekonomii sugeruje, 'e szczególn& uwag$ nale'y zwróci# na (por. np. Rose,
2001b):

• stopie% otwarto"ci gospodarki,

• struktur$ wymiany mi$dzynarodowej (geograficzn& i produktow&),

• zmienno"# kursu walutowego.
Stopie! otwarto"ci

decyduje o skali
potencjalnych

korzy"ci, ale równie'
zagro'e!.

Jak wspomniano, korzy"ci ze wzrostu wymiany handlowej s& rosn&c& funkcj& otwarto"ci
gospodarki przyjmuj&cej wspóln& walut$ (McKinnon, 1994; Rose, 2001a)21. Po
pierwsze, w krajach otwartych oszcz$dno"ci z tytu!u redukcji kosztów transakcyjnych
oraz zmniejszenia ryzyka kursowego s& wi$ksze (De Grauwe, 2005). Po drugie,
du'a otwarto"# gospodarki wp!ywa na obni'enie efektywno"ci autonomicznej polityki
walutowej. W przypadku negatywnego szoku asymetrycznego, deprecjacja waluty
krajowej powoduje wzrost cen importu i podniesienie kosztów 'ycia. Po trzecie, wy'sza
kra%cowa sk!onno"# do importu w gospodarkach otwartych zmniejsza wahania popytu
(Lavrac i Zumer, 2003).

Stopie% otwarto"ci gospodarki mo'e dwojako wp!ywa# na bilans kosztów i korzy"ci
zwi&zanych z akcesj& do strefy euro. Z jednej strony du'a otwarto"# gospodarki niesie
korzy"ci z obni'enia kosztów wymiany handlowej (redukcji kosztów transakcyjnych
i ryzyka walutowego) oraz przep!ywu inwestycji (DeGrauwe i Schnabl, 2005). Z
drugiej strony, nale'y wzi&# pod uwag$ zwi&zek mi$dzy otwarto"ci& gospodarki

21Najczęściej wykorzystywaną miarą otwartości gospodarek jest udział eksportu i importu (sumy
handlu zagranicznego) w PKB. Należy przy tym pamiętać, że wskaźnik ten jest obciążony „na
korzyść” małych krajów. Najbardziej otwarte są kraje małe (Słowacja, Belgia, Węgry), podczas gdy
Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania charakteryzują się zdecydowanie niższym udziałem handlu
zagranicznego w PKB. Na tle dużych krajów europejskich Polska charakteryzuje się relatywnie wysokim
stopniem otwartości.
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a ekspozycj& na szoki, zw!aszcza asymetryczne, czyli gwa!towne wahania popytu
nierównomiernie dotykaj&ce poszczególne kraje (por. np. Krugman, 1993b). W tym
kontek"cie du'e znaczenie ma struktura wymiany handlowej (Fidrmuc, 2004). Ryzyko
szoków asymetrycznych b$dzie tym wi$ksze, im bardziej struktura wymiany handlowej
Polski b$dzie odbiega# od struktury w krajach strefy euro. Rozstrzygaj&ce

znaczenie ma
geograficzna i
rodzajowa struktura
handlu.

Do"wiadczenia pa%stw strefy euro wskazuj&, 'e po wprowadzeniu wspólnej waluty
najsilniejszy wzrost eksportu nast&pi! w krajach, które charakteryzowa!y si$ wysok&
intensywno"ci& powi&za% handlowych z innymi krajami pos!uguj&cymi si$ t& walut&.
Pod wzgl$dem stopnia otwarto"ci na stref$ euro polska gospodarka prezentuje si$
relatywnie korzystnie. Przede wszystkim w latach 1995-2006, obok Niemiec i W$gier,
najbardziej zwi$kszy!a zakres swojej otwarto"ci22, który w tym okresie niemal si$
podwoi! : z 20% do ponad 40% PKB, co "wiadczy o zdolno"ci do stawienia czo!a
konkurencji mi$dzynarodowej. Wp!yw integracji handlowej na wymian$ z gospodarkami
strefy euro jest w przypadku Polski wy'szy ni' w przypadku Finlandii, Irlandii, Grecji
i podobny jak w Hiszpanii, co stwarza dogodne wyj"ciowe warunki do osi&gni$cia
korzy"ci handlowych z integracji ze stref& euro (por. wykres 3.2). Dynamiczny przyrost
eksportu w ostatnich latach wynika! przede wszystkim z dokonanych bezpo"rednich
inwestycji zagranicznych, które umo'liwi!y polskim przedsi$biorstwom w!&czenie si$
w mi$dzynarodowe sieci dystrybucji. Zwi$ksza to skal$ handlu wewn&trzga!$ziowego,
w zakresie sprz$tu transportowego (Fiat, Volkswagen, Opel, Renault) oraz w zakresie
maszyn i urz&dze% m.in. energetycznych.

Niemniej jednak polski eksport charakteryzuje si$ siln& koncentracj& geograficzn& i
produktow&. Czterech najwi$kszych partnerów: Niemcy, W!ochy, Francja i Wielka
Brytania, absorbuje oko!o 45% polskiego eksportu. Pomimo wzrostu roli handlu
zagranicznego na skutek wyposa'enia w relatywnie tani czynnik pracy Polska
jest w znacznym stopniu eksporterem dóbr pracoch!onnych, o niewielkim stopniu
przetworzenia.

Wzrost wymiany handlowej po wej"ciu Polski do strefy euro b$dzie te' zale'a! od
dotychczasowego poziomu zmienno"ci polskiej waluty. Efekt wyeliminowania ryzyka
waha% nominalnego kursu walutowego jest tym wi$kszy, im wi$ksza jest niestabilno"#
kursu (por. np. Frankel i Rose, 1998). Oznacza to, 'e pozytywne skutki przyj$cia
wspólnej waluty s& mniejsze dla krajów o stabilnej walucie ni' krajów z walut&
o nieprzewidywalnych wahaniach i silnie nara'onych na ataki spekulacyjne por.
(B!aszkiewicz-Schwartzman, 2008). W "wietle wyników przeprowadzonych analiz kurs
z!otego jest najmniej stabilny spo"ród walut innych krajów E(W (por. St&'ka, 2008).

Istotne korzy"ci ze wspólnej waluty wynikaj& z tego, 'e pe!ni ona funkcj$
waluty mi$dzynarodowej. Przynale'no"# do obszaru walutowego o uznanej walucie
mi$dzynarodowej pozwala na jej powszechniejsze u'ycie w transakcjach zarówno w
strefie euro, jak i poza ni&. Tym samym przyj$cie euro kreuje handel nie tylko
pomi$dzy krajami strefy euro, ale tak'e z krajami trzecimi. Kiedy pofragmentowane

22Mierzonej jako średnia dla sumy eksportu i importu odniesionej do PKB.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

125



Rozdzia" 3. Korzy!ci i szanse

Wykres 3.2. Eksport wybranych krajów OECD do strefy euro

1990 1995 1998 1999 2002 2006
USA 0,17 0,13 0,13 0,16 0,15 0,15
Finlandia 0,31 0,29 0,31 0,34 0,32 0,28
Grecja 0,56 0,51 0,43 0,45 0,30 0,37
Szwecja 0,42 0,38 0,42 0,43 0,39 0,38
Dania 0,41 0,43 0,40 0,42 0,40 0,38
Niemcy 0,42 0,38 0,37 0,44 0,41 0,42
Irlandia 0,37 0,39 0,36 0,40 0,38 0,42
Włochy 0,50 0,46 0,44 0,49 0,43 0,44
Wlk.Bryt. 0,44 0,47 0,48 0,53 0,55 0,48
Francja 0,47 0,46 0,43 0,52 0,50 0,50
Austria 0,59 0,57 0,56 0,57 0,54 0,51
Polska 0,58 0,56 0,60 0,57 0,53
Hiszpania 0,58 0,59 0,58 0,61 0,59 0,56
Holandia 0,51 0,48 0,46 0,48 0,57 0,58

Eksport do krajów strefy euro
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurostat – Comext.

rynki krajów strefy euro utworzy!y jeden wspólny rynek, zmniejszy!y si$ koszty
dost$pu do niego. Oznacza to, 'e skala potencjalnych korzy"ci wynikaj&cych z faktu
eliminacji ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych wykracza poza transakcje z
krajami uczestnicz&cymi w trzecim etapie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.

W istocie euro sta!o si$ walut& fakturowania tak'e w przypadku handlu z partnerami
spoza strefy euro (w 2006 r. nieco ponad 50% tych transakcji by!o fakturowano we
wspólnej walucie - w tym z krajami UE). W znacznym stopniu chroni!o to podmioty
strefy euro przed zmianami kursu nawet w przypadku handlu z partnerami z krajów
trzecich.

Kolejnym wa'nym czynnikiem mog&cym wp!yn&# na skal$ kosztów i korzy"ci z
przyst&pienia Polski do strefy euro, jest struktura geograficzna i produktowa wymiany
handlowej. Wspólna waluta mi$dzy grup& krajów ma sens wówczas, gdy kraje te s& ze
sob& silnie zintegrowane handlowo. Z bada%, prowadzonych m.in. na potrzeby Raportu,Polska charakteryzuje

si% relatywnie wysok&
intensywno"ci&

powi&za! handlowych
z krajami strefy euro.

wynika, 'e szczególnie w du'ych krajach strefy euro obserwowane jest obni'anie
si$ wska)ników specjalizacji w tych grupach towarowych, w których wyst$powa!y
najwy'sze przewagi konkurencyjne. Temu procesowi towarzyszy zmniejszanie si$
stopnia despecjalizacji w grupach, gdzie wska)niki te by!y ujemne (Mroczek, 2008).

126



3.2. Intensyfikacja wymiany handlowej

Optymistycznym wnioskiem p!yn&cym z bada% jest ci&g!y wzrost skali handlu
wewn&trzga!$ziowego po ustanowieniu wspólnego obszaru walutowego, mimo 'e kraje
strefy euro nale'& do pa%stw o najwy'szych wska)nikach udzia!u tego handlu
w ca!kowitych obrotach. Najwy'sze tempo wzrostu wymiany wewn&trzga!$ziowej
rejestrowano w krajach, które przed 1999 r. wyró'nia!y si$ jej najni'szym udzia!em
w handlu zagranicznym (m.in. w Grecji, Portugalii i we W!oszech).

Wp$yw na wymian% handlow# – uwarunkowania mikroekonomiczne

Korzy"ci makroekonomiczne w dziedzinie wymiany handlowej nie pojawiaj&
si$ samoistnie, lecz dzi$ki dzia!aniom podejmowanym w poszczególnych
przedsi$biorstwach. Dlatego warto przyjrze# si$ uwarunkowaniom istniej&cym na
poziomie mikroekonomicznym. Z dotychczasowych do"wiadcze% w strefie euro wynika,
'e potencjalnie skala korzy"ci handlowych jest najwi$ksza dla ma!ych podmiotów,
dla których ryzyko kursowe i koszty transakcyjne mog& stanowi# istotne bariery na
drodze do umi$dzynarodowienia dzia!alno"ci. W "wietle tych do"wiadcze% jednym z
wa'nych uwarunkowa% intensyfikacji wymiany handlowej po akcesji Polski do strefy
euro mo'e by# kondycja sektora ma!ych i "rednich przedsi$biorstw. Mo'e ona istotnie
przyczyni# si$ do wzrostu skali handlu mi$dzynarodowego i oddzia!ywania korzy"ci
handlowych na wy'sze tempo wzrostu gospodarczego. Powy'sze efekty zale'& jednak od
poziomu konkurencyjno"ci sektora MSP i jego sk!onno"ci do nawi&zywania wspó!pracy
zagranicznej oraz eksploracji zagranicznych rynków. Wprawdzie w okresie szybszego
wzrostu gospodarczego MSP poprawi!y swoj& rentowno"#, ale szczególnie ma!e firmy
wci&' charakteryzuj& si$ relatywnie nisk& konkurencyjno"ci& oraz w niewielkim stopniu
anga'uj& si$ w dzia!alno"# eksportow& i importow& (por. ramka 3.8).

Tak wi$c obok otoczenia makroekonomicznego, skala wzrostu intensywno"ci powi&za%
handlowych po przyj$ciu euro, a tak'e skala korzy"ci z niego p!yn&cych b$dzie zale'a!a
od zachowania poszczególnych przedsi$biorstw. Najwa'niejsze mikroekonomiczne
uwarunkowania wp!ywu euro na wymian$ handlow& to:

• nastawienie polskich przedsi$biorców do dzia!ania w warunkach unii walutowej,

• konkurencyjno"# i innowacyjno"# przedsi$biorstw.

Z bada% przeprowadzonych na potrzeby Raportu pod koniec 2007 r. wynika, 'e
wi$kszo"# przedsi$biorstw sektora niefinansowego wyra'a!a nadziej$ na pozytywny
wp!yw euro w obszarach: kosztów pozyskania kapita!u, dost$pu do )róde! finansowania
oraz wielko"ci sprzeda'y eksportowej. Do najcz$"ciej wymienianych korzy"ci, które
wp!ywa!y na pozytywn& ocen$ przyj$cia euro na sytuacj$ przedsi$biorstw zaliczano
spadek ryzyka kursowego oraz kosztów transakcyjnych rozlicze% wzajemnych
(Puchalska, 2008).
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Ramka 3.8. Ma$e i !rednie przedsi%biorstwa – g$ówni beneficjenci
wspólnej waluty?

Wykres 1. Wydajno!' pracy w przedsi%biorstwach o ró"nej wielko!ci w
stostunku do !redniej wydajno!ci w 2007 r.
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych Eurostatu.

Ma!e przedsi$biorstwa, zatrudniaj&ce do dziewi$ciu pracowników, charakteryzuj&
si$ w Polsce relatywnie nisk& wydajno"ci& pracy, która jest najwa'niejszym
czynnikiem konkurencyjno"ci. Jednym z g!ównych problemów sektora MSP s&
wysokie koszty sta!e ich funkcjonowania. Szans& na ich zmniejszenie s& ekspansja i
wzrost wydajno"ci. Rozwój MSP napotyka jednak wiele barier administracyjnych
wp!ywaj&cych na tzw. klimat biznesowy. Ich usuni$cie mog!oby si$ przyczyni# do
poszerzenia zakresu dzia!ania i zwi$kszenie efektywno"ci. Poprawa konkurencyjno"ci
dzia!ania najmniejszych przedsi$biorstw mo'e zosta# osi&gni$ta dzi$ki u!atwieniu
zak!adania i zamykania ma!ych firm oraz zmniejszeniu kosztów ich prowadzenia.
S& to tymczasem obszary bardzo )le oceniane w raporcie Doing Business
2009, dotycz&cym warunków prowadzenia dzia!alno"ci. Polska jest najgorzej
notowana w takich kategoriach, jak: uruchamianie dzia!alno"ci gospodarczej,
!atwo"# p!acenia podatków czy czas uzyskiwania pozwolenia na budow$, który
nale'y do najd!u'szych na "wiecie.
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Wykres 2. Procentowy udzia$ MSP czerpi#cych przychody z eksportu
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2008. Enterprise and Industry Directorate General.

Kolejnym niepokoj&cym zjawiskiem jest utrzymuj&ca si$ niska aktywno"#
eksportowa ma!ych i "rednich przedsi$biorstw w Polsce. Zach$canie mniejszych
przedsi$biorstw do nawi&zywania kontaktów zagranicznych u!atwi czerpanie
korzy"ci z cz!onkostwa w strefie euro, polegaj&cych na redukcji kosztów
transakcyjnych, zmniejszeniu ryzyka waha% kursowych czy polepszeniu
przejrzysto"ci i porównywalno"ci cen mi$dzy krajami.

Z badania przeprowadzonego przez Komisj$ Europejsk& wynika, 'e we wspieraniu
„internacjonalizacji” ma!ych i "rednich przedsi$biorstw bardzo du'& rol$ odgrywaj&
agencje rz&dowe – g!ównie dzi$ki systemom gwarancji oraz instrumentom wspólnego
reprezentowania ich na zewn&trz, np. na targach. Bez takich instrumentów wiele
firm z sektora MSP nawet nie rozwa'a!oby podejmowania wspó!pracy z podmiotami
zagranicznymi. Nale'y podkre"li#, 'e czynniki zwi$kszaj&ce internacjonalizacj$ s&
w du'ej mierze zbie'ne z czynnikami podnosz&cymi innowacyjno"# przedsi$biorstw.
Nale'& one do najwa'niejszych po"rednich determinant wzrostu gospodarczego.

Źródło: opracowanie NBP.

Podsumowuj&c, nale'y stwierdzi#, 'e istniej& silne argumenty makroekonomiczne
"wiadcz&ce za tym, 'e akcesja Polski do strefy euro pozytywnie wp!ynie na
intensyfikacj$ wymiany handlowej Polski, co przyczyni si$ do wzrostu gospodarczego.
Argumentów dostarczaj& zarówno teoria ekonomii, jak i do"wiadczenia strefy euro.
O ile jednak uwarunkowania makroekonomiczne wydaj& si$ korzystne, o tyle trudno
powiedzie# to samo o uwarunkowaniach mikroekonomicznych. Relatywnie niska,
cho# rosn&ca po wej"ciu do UE, pozycja konkurencyjna polskiego sektora MSP i
niski poziom innowacyjno"ci przedsi$biorstw stanowi& zagro'enie dla wykorzystania
potencjalnych korzy"ci z wymiany handlowej. Jednocze"nie redukcja ryzyka kursowego
i makroekonomicznego oraz perspektywa poszerzenia rynku mog& sprawia#, 'e zwi$kszy
si$ liczba przedsi$biorstw gotowych do podj$cia produkcji, w tym kierowanej na eksport.
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Szacunki wp$ywu akcesji do strefy euro na wymian% handlow# Polski

W literaturze istnieje zgoda co do tego, 'e integracja walutowa przyczni!a si$ do wzrostu
wymiany handlowej, przy czym skala tego wp!ywu pozostaje kwesti& sporn&. W "wietle
teorii ekonomii intensyfikacja wymiany handlowej jest skutkiem d!ugookresowym,
a ponadto zale'y od warunków wyj"ciowych oraz dzia!a% podejmowanych przez
przedsi$biorstwa, zw!aszcza z sektora MSP.

Poniewa' spodziewana intensyfikacja wymiany handlowej jest bardzo wa'nym skutkiemWnioski z bada!
wskazuj& na

intensyfikacj%
wymiany handlowej w
wyniku wprowadzenia

w Polsce euro.

przyj$cia wspólnej waluty, na potrzeby Raportu przeprowadzono badania, w których
podj$to prób$ oszacowania wp!ywu wej"cia Polski do strefy euro na wzrost eksportu i
importu (Cie"lik i in., 2008;Daras i Hagemejer, 2008). Badania te oparte by!y na ró'nych
metodologiach, niemniej jednak wnioski wskazuj& na intensyfikacj$ wymiany handlowej
jako efekt przyj$cia przez Polsk$ wspólnej waluty.

Wykres 3.3. Skutki handlowe wej!cia Polski do strefy euro
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Żródło: Daras i Hagemejer (2008).

Najwa'niejsz& rozbie'no"ci& mi$dzy wynikami dwóch omawianych projektów
badawczych, jest czasowy wymiar korzy"ci handlowych. Z modelu grawitacyjnego
wynika, 'e efekt przyj$cia wspólnej waluty b$dzie krótkookresowy. Z modelu równowagi
wynika wprawdzie, 'e znaczna cz$"# wzrostu eksportu i importu b$d&cego skutkiem
przyst&pienia do strefy euro zrealizuje si$ w ci&gu pierwszych kilku lat, ale zwi$kszenie
eksportu i importu b$dzie mia!o charakter trwa!y (por. wykres 3.3).

Z symulacji opartych na uogólnionym modelu grawitacyjnym wynika, 'e samoWiarygodne
zobowi&zanie do

stabilizacji kursu
z$otego mo'e istotnie

zwi%kszy# warto"#
polskiego eksportu oraz

wymiany handlowej.

wiarygodne zobowi&zanie do stabilizacji kursu z!otego mo'e zwi$kszy# warto"#
polskiego eksportu a' o 27%, natomiast ca!ej wymiany handlowej o 20% (Cie"lik i in.,
2008). Eksport zwi$kszy si$ tak'e wskutek przyst&pienia do strefy euro, przy czym efekt
ten nie b$dzie ju', wed!ug tej analizy, tak widoczny (wzrost o 12%). W podobny sposób
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na stabilizacj$ kursu oraz przyj$cie wspólnej waluty powinna reagowa# ca!a wymiana
handlowa.

Podobne wnioski dotycz&ce skali efektu euro dla handlu formu!uj& autorzy projektu,
którzy do szacunków wykorzystali model równowagi ogólnej (Daras i Hagemejer, 2008).
W "wietle tej analizy, w krótkim okresie po wej"ciu do strefy euro nieznacznie zwi$kszy
si$ import i spadnie eksport. Prognozowany przez autorów wzrost importu w d!ugim
okresie, (w porównaniu ze scenariuszem, w którym Polska nie przyst$puje do strefy
euro) wynosi ponad 9%. Wy'szy import wynika z obni'enia premii za ryzyko oraz
zmniejszenia kosztów transakcyjnych. S& to natychmiastowe skutki wej"cia do strefy
euro, a zatem import w "wietle omawianych wyników zwi$ksza si$ w pierwszym okresie
cz!onkostwa, a nast$pnie utrzymuje si$ na poziomie o oko!o 9-11% wy'szym ni' w
scenariuszu bazowym (pozostawania poza stref& euro).

Wed!ug tych symulacji w d!ugim okresie euro powinno si$ przyczyczni# do wzrostu
wolumenu polskiego eksportu. Warto jednak zauwa'y#, 'e w pierwszych latach
cz!onkostwa w strefie euro eksport mo'e ulec obni'eniu m.in. w konsekwencji wzrostu
popytu wewn$trznego na skutek obni'enia stóp procentowych i innych przesuni$#
w strukturze popytu. Po pocz&tkowym spadku eksportu autorzy spodziewaj& si$
jednak wy'szej dynamiki eksportu ni' w scenariuszu pozostawania poza stref& euro.
Wskutek tego ju' po trzech latach eksport przekroczy warto"# z bazowego scenariusza
(nieprzyjmowania euro). Wyniki analizy wskazuj&, 'e wy'sza ni' w scenariuszu
bazowym dynamika wzrostu eksportu obserwowana b$dzie nawet 25 lat po akcesji.
Dzi$ki temu po tym czasie ukszta!tuje si$ on trwale na poziomie prawie 13%
wy'szym ni' w sytuacji, gdyby Polska pozosta!a poza stref& euro (por. wykres 3.3).
D!ugookresowy wzrost eksportu b$dzie, zdaniem autorów, przede wszystkim skutkiem
polepszenia konkurencyjno"ci polskich przedsi$biorstw.

Oszacowane na potrzeby Raportu skutki handlowe przyst&pienia Polski do strefy
euro s& zbli'one do innych, prezentowanych w literaturze wyników. Wed!ug nowszych
szacunków po wej"ciu do strefy euro handel mi$dzynarodowy Polski mo'e si$ zwi$kszy#
o oko!o 18,5% (Brouwer i in., 2008).

Podsumowuj&c, od stopnia otwarto"ci gospodarki, mierzonego relacj& importu i Skutki integracji
gospodarczej zale'& w
du'ej mierze od
stopnia otwarto"ci
gospodarki.

eksportu dóbr oraz kapita!u do PKB, w bardzo du'ym stopniu zale'& skutki integracji
gospodarczej. Wspólny pieni&dz mo'e przyczyni# si$ do osi&gania korzy"ci z integracji
gospodarczej i walutowej, ale jednocze"nie powodowa# ryzyko wynikaj&ce z niezdolno"ci
do konkurowania na obszarze jednej waluty, jak te' poza nim. Wspólna waluta
stanowi!a jeden z czynników determinuj&cych handel wewn&trz strefy euro, cho#
teoretyczne oczekiwania istotnego wp!ywu euro, oparte na silnym przekonaniu o
negatywnym wp!ywie zmienno"ci kursu, okaza!y si$ zbyt optymistyczne. Prowadzone
intensywnie badania w tym zakresie weryfikuj& dotychczasowe za!o'enia i odkrywaj&
nowe potencjalne kana!y oddzia!ywania euro na handel. (wiadczy to, 'e wspólna
waluta uruchomi!a wieleg procesów o charakterze dynamicznym. Przemianom w handlu
towarzyszy!y przep!ywy inwestycji bezpo"rednich, b$d&ce skutkiem nie tylko wp!ywu
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euro, lecz tak'e coraz silniejszej globalizacji rynków. Dzi$ki istotnej roli euro jako
waluty mi$dzynarodowej wspólny pieni&dz stymulowa! te przemiany zarówno pomi$dzy
krajami cz!onkowskimi strefy euro, jak i w relacjach z krajami trzecimi.

Makroekonomiczne uwarunkowania Polski, od których b$dzie zale'e# skala korzy"ci z
wymiany handlowej po wst&pieniu do strefy euro, s& korzystne. Po pierwsze, du'y udzia!
w wymianie handlowej Polski maj& kraje strefy euro. Jak wskazuj& dotychczasowe
do"wiadczenia strefy euro, powinno to doprowadzi# do znacznego wzrostu skali
wymiany mi$dzynarodowej, przede wszystkim wzrostu handlu wewn&trzga!$ziowego.
Po drugie, na tle walut regionu zmienno"# kursu z!otego jest relatywnie wysoka.
Przyj$cie stabilniejszej waluty b$dzie oddzia!ywa!o na wzrost intensywno"ci powi&za%
handlowych Polski z zagranic&.

3.3. Wzrost inwestycji

3.3.1. Inwestycje a wzrost gospodarczy

O podstawowym znaczeniu inwestycji dla wzrostu gospodarczego przekonuj& zarówno
teoria ekonomii, jak i do"wiadczenia poszczególnych krajów. Inwestycje oddzia!uj&
na wzrost produktu krajowego, gdy' s& jednym z elementów globalnego popytu.
Jednocze"nie wp!yw inwestycji na dochód narodowy jest znacznie silniejszy ni' wp!yw
wydatków konsumpcyjnych czy rz&dowych, gdy' inwestycje tworz& zasób kapita!u
w gospodarce, od którego zale'y jej potencja! produkcyjny. Analizy teoretyczne
i empiryczne potwierdzaj&, 'e akumulacja kapita!u jest koniecznym warunkiem
zapewnienia trwa!ego i szybkiego wzrostu gospodarczego (por. ramka 3.9). Z
do"wiadcze% wszystkich krajów, które przechodzi!y w swojej historii kilkunasto- lub
kilkudziesi$cioletnie okresy wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, wynika, 'e by!
on mo'liwy dzi$ki znacznym udzia!om inwestycji w PKB (Commission on Growth and
Development, 2008).

Ramka 3.9. Inwestycje w modelach wzrostu gospodarczego

Od czasu powstania modelu R.M. Solowa teoretyczne i empiryczne badania
zwi&zków mi$dzy inwestycjami a wzrostem gospodarczym by!y bardzo intensywne
(por. Stiroh, 2000). Badania te by!y osadzone w tradycji neoklasycznych modeli
wzrostu (model Solowa – por. Solow, 1956) i ich pó)niejszych modyfikacji, np.
modele D. Mankiwa, D. Romera, L. Weila (Mankiw i in., 1992), czy F. Ramseya,
D. Cassa i T.C. Koopmansa (por. Romer, 2000)oraz modeli wzrostu endogenicznego
(Lucas, 1988; Romer, 1990; Grossman i Helpman, 1994).

W "wietle neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego opartych na
funkcji produkcji Cobba-Douglasa najwa'niejsze znaczenie maj& inwestycje
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w kapita! rzeczowy (model Solowa) lub kapita! rzeczowy i ludzki (model
Mankiwa-Romera-Weila). Zasób kapita!u przypadaj&cy na jednego pracuj&cego
jest podstawow& zmienn& wp!ywaj&c& na wydajno"# pracy.

W teorii wzrostu endogenicznego uwzgl$dnia si$ wyst$powanie pozytywnych
efektów zewn$trznych zwi&zanych z wykorzystywaniem wiedzy, post$pu
technologicznego czy kapita!u. Je"li efekty zewn$trzne s& na tyle silne, by
zneutralizowa# dzia!anie malej&cych przychodów, to pozytywne sprz$'enie mi$dzy
wiedz& a inwestycjami mo'e trwale oddzia!ywa# na tempo wzrostu .

Źródło: opracowanie NBP.

3.3.2. Wzrost inwestycji krajowych
W literaturze wi%cej
miejsca po"wi%ca si%
inwestycjom
zagranicznym ni'
krajowym.

Literatura na temat wp!ywu euro na inwestycje jest bardzo uboga i koncentruje
si$ g!ównie na znaczeniu euro dla przep!ywów inwestycji bezpo"rednich (Barr i in.,
2003;Lane, 2005b), pom,aj&c wp!yw na inwestycje krajowe. Mo'e to mie# zwi&zek
z czynnikami oddzia!uj&cymi na wielko"# inwestycji omawianych w badaniach nt.
handlu, zatrudnienia i rozwoju rynków finansowych, które zwi&zane s& z procesami
inwestycyjnymi. Niemniej jednak mo'na wyodr$bni# g!ówne kana!y wp!ywu przyj$cia
wspólnej waluty na strumie% inwestycji krajowych i zagranicznych. Nale'& do nich:

• Kana! stóp procentowych - ogólne za!o'enia teorii co do wp!ywu stóp
procentowych na inwestycje wskazuj&, 'e ni'sza stopa oprocentowania kredytów
zwi$ksza poziom inwestycji. Ni'szy koszt ich finansowania sprawia bowiem, 'e
potencjalnie wi$cej projektów jest bardziej atrakcyjnych.

• Kana! aktywów finansowych (wspó!czynnik q-Tobina) - zmiany warto"ci kapita!u
przedsi$biorstw wp!ywaj& na zmiany warto"ci maj&tku, a wi$c równie' na koszt
pozyskania kapita!u udzia!owego (akcji i udzia!ów).

• Kana! stabilno"ci makroekonomicznej - dzi$ki niemu podmioty funkcjonuj& w
stabilniejszym otoczeniu i mog& planowa# przedsi$wzi$cia inwestycyjne. Na
stabilno"# makroekonomiczn& sk!adaj& si$:

– stabilno"# cen,

– stabilno"# i przewidywalno"# polityki fiskalnej,

– stabilno"# regulacyjna.

• Dost$p do wi$kszego rynku i obszaru walutowego - obecno"# w strefie euro
powinna sk!ania# firmy do zmiany perspektywy konkurowania z krajowej na
europejsk&. Wynika to zarówno z wi$kszej presji konkurencyjnej jak i wi$kszej
przejrzysto"ci cen.
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W literaturze po"wi$conej integracji walutowej eliminacj$ ryzyka kursowego i kosztów
transakcyjnych uznaje si$ za najbardziej bezpo"rednie kana!y wp!ywu euro na
inwestycje – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Jednak ze wzgl$du na specyfik$ oraz
odmienne czynniki i uwarunkowania inwestycji krajowych i zagranicznych warto te dwa
rodzaje inwestycji rozpatrywa# osobno.Dzi%ki ni'szemu

kosztowi kapita$u i
$atwiejszemu
dost%powi do

zagranicznych
oszcz%dno"ci koszty

inwestycji napotykane
przez polskie

przedsi%biorstwa
zmalej&...

Wzrost inwestycji krajowych mo'e by# skutkiem m.in. redukcji kosztów transakcyjnych
i obni'enia nominalnej stopy procentowej. Obni'enie kosztów transakcyjnych mo'e
wynika# z lepszej alokacji i wzrostu produktywno"ci czynników produkcji. Dzi$ki
temu mo'na oczekiwa# wzrostu PKB, z którego cz$"# b$dzie reinwestowana (por.
Narodowy Bank Polski, 2004a). Jeszcze bardziej pozytywny wp!yw na inwestycje
mo'e mie# obni'enie stóp procentowych w kraju m.in. dzi$ki zmniejszaniu premii za
ryzyko. Polska charakteryzuje si$ relatywnie nisk& poda'& kapita!u (w stosunku do
potrzeb inwestycyjnych), co wynika z niedostatecznych oszcz$dno"ci (por. wykres 3.4).
Ni'szy koszt pozyskania kapita!u oraz poprawa dost$pu do oszcz$dno"ci zagranicznych
mog!yby zwi$kszy# warto"# realizowanych inwestycji, dzi$ki czemu wzrós!by udzia!
inwestycji w PKB....ale wzrost inwestycji

nie musi nast&pi#
automatycznie. Warto podkre"li#, 'e akcesja Polski do strefy euro nie musi automatycznie spowodowa#

wzrostu inwestycji, nawet je'eli nominalna stopa procentowa si$ obni'y. Du'e znaczenie
b$d& mia!y konkurencyjno"# polskich przedsi$biorstw oraz zyskowno"# mo'liwych do
zrealizowania projektów inwestycyjnych.

Wykres 3.4. Stopy oszcz%dno!ci i stopy inwestycji w Polsce i strefie euro
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurostat.
Du'ym wyzwaniem

b%dzie osi&gni%cie
wysokich stóp
oszcz%dno"ci. Osi&gni$cie wysokich stóp oszcz$dno"ci, konieczne do zapewnienia trwa!ego wzrostu

gospodarczego, b$dzie zadaniem niezmiernie trudnym w sytuacji istnienia ni'szych
stóp procentowych. Wymaga to porozumienia mi$dzy wszystkimi wa'nymi si!ami
politycznymi a spo!ecze%stwem. Dotychczasowe do"wiadczenia krajów strefy euro
wskazuj&, 'e porozumienie takie jest mo'liwe (por. ramka 3.10). Osi&gni$cie jego
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trwa!o"ci mo'e wymaga# realizacji wieloletniej strategii dyscyplinuj&cej wydatki
publiczne.

Ramka 3.10. Euro a inwestycje krajowe w Irlandii i Portugalii

Akcesja do strefy euro mo'e pozwoli# na zwi$kszenie udzia!u inwestycji w PKB,
a tym samym zwi$kszenie tempa wzrostu, je"li zostan& zapewnione odpowiednie
warunki makro- i mikroekonomiczne, sprzyjaj&ce efektywnej absorpcji inwestycji.

W Portugalii obni'enie stopy procentowej doprowadzi!o do spadku krajowych
oszcz$dno"ci i krótkotrwa!ego boomu konsumpcyjnego. Spowodowa!o to wzrost
inflacji, przewarto"ciowanie realnego kursu walutowego i utrat$ konkurencyjno"ci
mi$dzynarodowej. W konsekwencji znacznie wzrós! deficyt obrotów bie'&cych a
tempo wzrostu PKB spad!o. G!ówn& przyczyn& tego stanu rzeczy by!o zaniechanie
reform poprawiaj&cych klimat inwestycyjny i wspieraj&cych przyrost oszcz$dno"ci
krajowych.

Integracji Irlandii ze stref& euro towarzyszy! natomiast istotny wzrost inwestycji,
wysokie tempo wzrostu gospodarczego i równowaga na rachunku obrotów bie'&cych.
Sukces ten by! mo'liwy dzi$ki dzia!aniom poprawiaj&cym klimat inwestycyjny oraz
osi&gni$temu w poprzednich latach spo!ecznemu porozumieniu dla odpowiedzialnej
polityki p!acowej, która zapobieg!a nadmiernemu wzrostowi konsumpcji.

Źródło: opracowanie NBP.

Obserwacja do"wiadcze% krajów strefy euro wskazuje, 'e lata 1999-2006 to okres W dotychczasowych
krajach peryferyjnych
strefy euro po jej
utworzeniu relatywnie
szybko ros$y stopy
inwestycji.

relatywnie wy'szego (ni' w latach 1990-1998) udzia!u inwestycji krajowych w PKB
w szybko rozw,aj&cych si$ krajach peryferyjnych (Hiszpania, Grecja i Irlandia; por.
rysunek 3.5). Od utworzenia strefy euro w gospodarkach tych wyra)nie wzros!a rola
zarówno inwestycji w budownictwie (Hiszpania i Irlandia), jak i w kategorii „maszyny
i urz&dzenia” (Grecja). Mo'e to wynika# z redukcji realnych stóp procentowych
(cz$sto poni'ej zera) oraz z oczekiwa% dotycz&cych szybkiego podniesienia dochodów
do "redniego poziomu europejskiego. W charakteryzuj&cej si$ jednym z najni'szych
wska)ników uzbrojenia technicznego pracy Portugalii, spadek inwestycji od ko%ca lat
90. to wynik wcze"niejszego boomu inwestycyjnego, który ujawni! si$ ju' przed wej"ciem
do strefy euro. W pozosta!ych krajach strefy zmiany udzia!u inwestycji w PKB w latach
1999-2006 nie odbiega!y istotnie od "redniej dla lat 1980-1989 i 1990-1998 i w du'ym
stopniu zale'a!y od czynników lokalnych. Od pocz&tku funkcjonowania strefy euro
inwestycje nieznacznie wzros!y we Francji i W!oszech, g!ównie w bran'y budowlanej.
W tym okresie najwi$kszego spadku inwestycji do"wiadczy!y Niemcy, a wynika
przede wszystkim ze zmniejszenia inwestycji w budownictwie po b$d&cym skutkiem
zjednoczenia boomie z pocz&tku lat 90. Spadek inwestycji w budownictwie mia! równie'
wp!yw na zmiany inwestycji w Austrii, podczas gdy w Finlandii (ograniczenie inwestycji
w sektorze wysokich technologii) i Holandii (silny spadek warto"ci akcji do 2001 r).
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decyduj&ce znaczenie mia!o zmniejszenie inwestycji w bran'y maszyn i urz&dze%. W
Belgii i Luksemburgu nie odnotowano w tym okresie 'adnych istotnych zmian.

Wykres 3.5. Stopa inwestycji w krajach UE
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Źródło: OECD i AMECO.

3.3.3. Wzrost BIZ
Z bezpo"rednimi

inwestycjami
zagranicznymi wi&'e

si% nap$yw nowych
technologii.

Szczególne znaczenie dla Polski po wej"ciu do strefy euro mo'e mie# wzrost
bezpo"rednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wi&'& si$ z nimi bowiem nap!yw nowych
technologii, efektywniejszych technik zarz&dzania oraz wzrost konkurencji. Czynniki
te mog& istotnie przyczyni# si$ do zwi$kszenia wydajno"ci pracy i przyspieszenia
tempa wzrostu gospodarczego w d!u'szym okresie (por. np. Stiroh, 2000; ramka 3.11).
Uwa'a si$, 'e nap!yw nowej technologii powi&zanej z BIZ mo'e mie# dla krajów
rozw,aj&cych si$ wi$ksz& warto"# ni' sam nap!yw kapita!u (Commission on Growth
and Development, 2008). Empirycznych dowodów na istotne znaczenie bezpo"rednich
inwestycji zagranicznych dla post$pu technicznego dostarczaj& mi$dzy innymi Barrell i
Pain (1997).

Ramka 3.11. Bezpo!rednie inwestycje zagraniczne a wzrost
gospodarczy

Bezpo"rednie inwestycje zagraniczne (BIZ) uznawane s& za jedn& z najwa'niejszych
determinant wzrostu gospodarczego, zw!aszcza w krajach zmniejszaj&cych luk$
rozwojow& w stosunku do wysoko rozwini$tych gospodarek (Gradzewicz i Kolasa,
2005). Pozytywny wp!yw BIZ na gospodark$ nast$puje za po"rednictwem
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zwi&zanego z nim wzrostu akumulacji kapita!u oraz zwi$kszenia wydajno"ci
czynników produkcji (por. np. Borensztein i in., 1998; Tokarski, 2006).

BIZ, zwi$kszaj&c dost$pny w gospodarce zasób kapita!u, pozwalaj& przesuwa#
barier$ wzrostu wynikaj&c& z niedostatku oszcz$dno"ci krajowych. Inwestycje
te s& przy tym najkorzystniejsz& i najbezpieczniejsz& form& mi$dzynarodowych
przep!ywów kapita!owych (por. np. Christiansen, 2002).

BIZ prowadz& równie' do wzrostu wydajno"ci pracy i kapita!u w skali
ca!ej gospodarki. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, 'e przedsi$biorstwa
z udzia!em kapita!u zagranicznego charakteryzuj& si$ przeci$tnie wi$ksz&
wydajno"ci& czynników produkcji ni' ca!y sektor przedsi$biorstw (Smarzynska,
2004). BIZ zwi&zane s& z transferem do kraju nowoczesnych technik produkcji
i zarz&dzania. Przyczyniaj& si$ do podnoszenia kwalifikacji kadr krajowych oraz
nawi&zywania wspó!pracy przedsi$biorstw zagranicznych z podmiotami krajowymi.
W konsekwencji nast$puje rozprzestrzenianie si$ nowych technologii i wiedzy, które
obejmuje równie' przedsi$biorstwa bez udzia!u kapita!u zagranicznego. Ponadto
BIZ stymuluj& wzrost produktywno"ci przedsi$biorstw krajowych, tak'e w wyniku
zwi$kszania konkurencji.

BIZ mog& korzystnie wp!ywa# na rozwój przedsi$biorstw krajowych dzi$ki
tworzeniu zapotrzebowania na produkty komplementarne i stymulowaniu
wzrostu produktywno"ci U!atwiaj& te' dost$p do kredytów zagranicznych
oraz zagranicznych rynków zbytu, a tak'e pobudzaj& rozwój infrastruktury
informacyjnej, komunikacyjnej i finansowej (Hoskova, 2001). W konsekwencji
BIZ prowadz& do zwi$kszenia konkurencyjno"ci gospodarki i wzrostu eksportu
(European Central Bank, 2005) . Czynniki te sprzyjaj& zwi$kszeniu inwestycji
krajowych.

Źródło: opracowanie NBP.

Wi$kszy strumie% nap!ywu bezpo"rednich inwestycji zagranicznych do Polski po wej"ciu
do strefy euro mo'e by# skutkiem eliminacji ryzyka kursowego, wi$kszej stabilno"ci
makroekonomicznej, a tak'e wi$kszej przejrzysto"ci cen, aczkolwiek lista potencjalnych
czynników determinuj&cych przep!ywy BIZ jest znacznie d!u'sza. Zwi&zane s& one z
perspektywami rozwoju gospodarki, jako"ci& i cen& jej czynników wytwórczych oraz
uwarunkowaniami instytucjonalnymi umo'liwiaj&cymi ich wykorzystanie (elastyczno"#
rynków, poziom regulacji, etc.) Eliminacja ryzyka

kursowego ma
znaczenie dla
gospodarek
pos$uguj&cych si%
walut& o du'ej
zmienno"ci
krótkookresowej.

Z punktu widzenia przyst&pienia do unii walutowej istotny jest wp!yw eliminacji
ryzyka kursowego na strumie% inwestycji zagranicznych. Wp!yw ten nie jest jednak
jednoznaczny i zale'y m.in. od charakteru inwestycji (por. ramka 3.12).

Z punktu widzenia przedsi$biorstw zagranicznych (zarówno ze strefy euro jak i z
pozosta!ych cz$"ci "wiata), zwi$kszenie pewno"ci co do stabilno"ci i wiarygodno"ci
polityki makroekonomicznej jest czynnikiem decyduj&cym o kierunkach dzia!alno"ci
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inwestycyjnej. Polska charakteryzuje si$ (zw!aszcza na tle krajów regionu) wysok&
wiarygodno"ci&, niemniej jednak przyj$cie stabilnej waluty oraz poddanie si$ bardziej
restrykcyjnej kontroli podejmowanych dzia!a% makroekonomicznych mog& znacznie
zwi$kszy# t$ wiarygodno"#.

Ramka 3.12. BIZ a handel zagraniczny

Bezpo"rednie inwestycje zagraniczne nale'& wspó!cze"nie do najwa'niejszych
determinant handlu "wiatowego. Szczególne znaczenie ma dzia!alno"# korporacji
wielonarodowych, których rola w gospodarce "wiatowej systematycznie ro"nie.
W wyniku zwi$kszenia skali fuzji i przej$# b$d&cych efektem globalizacji,
jeste"my "wiadkami znacznej intensyfikacji powi&za% kapita!owych i handlowych.
Wzrost roli korporacji wielonarodowych powoduje umi$dzynarodowienie procesów
produkcyjnych. Strategie korporacji wielonarodowych prowadz& bowiem do
przenoszenia cz$"ci lub ca!o"ci produkcji poza kraje macierzyste. Delokalizacj$
produkcji znacznie u!atwia post$p techniczny i komunikacyjny.

Jak wskazuje si$ w literaturze, powi&zania mi$dzy BIZ a handlem zagranicznym
mog& by# zarówno substytucyjne, jak i komplementarne w zale'no"ci od tego, czy
inwestycje maj& charakter horyzontalny czy wertykalny.

Inwestycje horyzontalne polegaj& na przeniesieniu ca!ego procesu produkcji z kraju
macierzystego do kraju przyjmuj&cego kapita!. Dzia!anie takie mo'e mie# na celu
omini$cie wysokich barier celnych i (lub) wysokich kosztów transportu. W takim
przypadku mo'na mówi# o substytucyjnym charakterze inwestycji wobec handlu,
gdy' zmniejszenie ryzyka kursowego powoduje obni'enie warto"ci inwestycji.

Znacznie wi$ksz& rol$ we wspó!czesnej gospodarce odgrywaj& inwestycje
wertykalne. Polegaj& one na dzieleniu (fragmentaryzacji) procesów produkcyjnych
przez korporacje wielonarodowe na etapy lokalizowane w ró'nych krajach.
Korporacje wielonarodowe, d&'&c do maksymalizacji efektywno"ci, wykorzystuj&
ró'nice mi$dzy kosztami poszczególnych czynników produkcji. Etapy produkcji s&
przenoszone do krajów o ni'szych kosztach (np. dzia!alno"# pracoch!onn& prowadzi
si$ w krajach o niskich kosztach pracy). Z kolei w kraju macierzystym, o wysokich
kosztach wysoko wykwalifikowanej si!y roboczej oraz du'ych nak!adach na badania i
rozwój, cz$sto powstaje produkt finalny. Z punktu widzenia stymulowania nap!ywu
inwestycji wertykalnych korzystne jest ograniczanie ryzyka kursowego.

Źródło: opracowanie NBP.

Wed$ug wi%kszo"ci
bada! euro przyczyni$o

si% do wzrostu skali
wymiany handlowej... W badaniach empirycznych powszechna jest zgoda, 'e euro ma wzgl$dnie pozytywny

wp!yw na inwestycje zagraniczne zarówno pomi$dzy krajami cz!onkowskimi, jak i
mi$dzy stref& euro a reszt& "wiata (Baldwin i in., 2008). Spór dotyczy skali tego wp!ywu
oraz si!y potencjalnych kana!ów. EBC sugeruje, 'e dzi$ki wspólnej walucie przep!ywy
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BIZ pomi$dzy krajami s& wy'sze o oko!o 15%, a poza stref$ euro o oko!o 7% (ECB,
2008). Sousa i Lochard (2006) wskazuj&, 'e wspólna waluta pozytywnie oddzia!ywa!a
na przep!ywy BIZ wewn&trz strefy euro oraz poza ni&. Szacuj& oni, 'e ceteris paribus
przyj$cie wspólnej waluty zwi$kszy!o przep!ywy inwestycji bezpo"rednich w strefie
euro o 42% w porównaniu z przep!ywami BIZ pomi$dzy krajami OECD nieb$d&cymi
cz!onkami strefy euro. Petroulas (2007) wskazuje, 'e wprowadzenie euro mog!o si$
przyczyni# do wzrostu przep!ywu BIZ mi$dzy krajami cz!onkowskimi o oko!o 14-16 %. ...ale skala tego

wzrostu jest
przedmiotem sporu...Jednocze"nie sugeruje, 'e wspólna waluta mog!a doprowadzi# do wzrostu przep!ywu

BIZ z krajów strefy euro poza jej obszar o oko!o 11-13 %. W "wietle tych bada%
nieco mniejszy jest efekt nap!ywu BIZ z krajów trzecich do strefy euro. Taylor (2008)
weryfikuje statystyki UNCTAD i OECD dotycz&ce przep!ywów BIZ i formu!uje nieco
mniej pozytywne wnioski. Jego zdaniem po wy!&czeniu przep!ywów realizowanych przez
Luksemburg, zmiany przep!ywu BIZ pomi$dzy krajami strefy euro by!y poni'ej "redniej
dla wszystkich krajów "wiata. ...gdy' trudno

wyodr%bni# efekt euro
ze wzgl%du na liczne
czynniki, które
ujawni$y si% w okresie
tworzenia wspólnego
obszaru walutowego.

Wyodr$bnienie wp!ywu utworzenia strefy euro na inwestycje jest trudne, gdy'
równolegle z wprowadzaniem euro nast$powa!y inne procesy silnie wp!ywaj&ce na
inwestycje. Na sk!onno"# podmiotów do inwestycji zagranicznych oddzia!uje bowiem
wiele ró'norodnych bod)ców, których si!a mo'e zale'e# od motywów inwestycji,
charakteru inwestora oraz czynników lokalnych w kraju przyjmuj&cym inwestycj$.

Po pierwsze, podmioty gospodarcze przed pojawieniem si$ euro zak!ada!y, jakie b$d&
konsekwencje tego procesu, i dostosowywa!y do tego swoje plany rozwoju. Oznacza
to, 'e cz$"# efektów mog!a wyst&pi# przed formalnym zakotwiczeniem kursu. By! to
skutek dostosowania strategii przedsi$biorstw do dzia!ania w bardziej konkurencyjnym
"rodowisku formowanej unii walutowej, jak te' rezultat nasilaj&cych si$ procesów
globalizacji.

Po drugie, przygotowania i wprowadzenie euro to czas gwa!townego rozwoju rynków
kapita!owych, co prowadzi!o w drugiej po!owie lat 90. do zwi$kszenia roli finansowania
udzia!owego, a' do za!amania rynku akcji w latach 2000-2001. Wzrost warto"ci rynkowej
akcji przedsi$biorstw sk!ania! je do zwi$kszenia inwestycji w aparat produkcyjny23.

Po trzecie, powszechnie wskazywane powi&zanie mi$dzy handlem a BIZ znajduje
potwierdzenie w strefie euro. Wst$pne obserwacje przemian w zakresie handlu sugeruj&,
'e wspólna waluta przyczyni!a si$ do wzrostu handlu strefy euro z krajami trzecimi
(Mroczek, 2008). W du'ym stopniu zwi$kszy!a si$ wymiana handlowa dobrami
wysoko przetworzonymi i zdywersyfikowanymi (Flam i Nordstrom, 2006). Oznacza to
pog!$bianie si$ defragmentacji produkcji i lokowanie jej w krajach o ni'szych kosztach
b&d) istotnych przewagach jako"ciowych. Jednocze"nie inwestorzy ze strefy euro, którzy
na ogó! poszukiwali ta%szych dostawców poza obszarem wspólnej waluty wykorzystali
w!&czanie si$ w mi$dzynarodowy podzia! pracy krajów o niskich kosztach pracy.

23Wzrost wartości emitowanych akcji przedsiębiorstw do księgowej wartości ich majątku oznacza
wzrost tzw. współczynnika q-Tobina, a więc spadek kosztu kapitału.
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Po czwarte, istotny wp!yw na przemiany w zakresie handlu i inwestycji wewn&trz i
na zewn&trz strefy euro mia!o funkcjonowanie euro jako pieni&dza mi$dzynarodowego.
Wspólna waluta korzystnie wp!ywa na handel i inwestycje, zwi$ksza bowiem rozmiary
rynku obj$tego wspóln& walut&. Wzmacnia to bod)ce dla podmiotów zewn$trznych do
ekspansji na jego obszar i zmniejsza koszty transakcyjne dotarcia do niego. Posiadanie
powszechnie akceptowanego na "wiecie "rodka p!atniczego u!atwia te' dost$p do rynków
zagranicznych podmiotom gospodarczym pochodz&cym z danego obszaru walutowego.
Ujawniaj& si$ wówczas pozytywne efekty sieci, które powoduj&, 'e sk!onno"# podmiotów
gospodarczych do stosowania danego pieni&dza jest tym wi$ksza, im cz$"ciej korzystaj&
z tego pieni&dza.

Niejednoznaczna ocena wp!ywu euro na przep!ywy inwestycji wynika tak'e zEuro stymulowa$o
procesy $&czenia
przedsi%biorstw

g$ównie w sektorze
wytwórczym.

ograniczonej dost$pno"ci danych i relatywnie krótkiego okresu funkcjonowania strefy
euro (krótkich szeregów czasowych). Mimo, istotnej roli innych determinant dost$pne
badania wskazuj&, 'e euro wp!yn$!o pozytywnie na przep!ywy BIZ wewn&trz strefy
euro, jak te' na relacj$ z gospodarkami na zewn&trz (Baldwin i in., 2008). Ponadto
analizy te potwierdzaj&, 'e euro stymulowa!o proces fuzji i przej$# oraz wzmacnia!o
efektywno"# mechanizmów konkurencji, tworz&c podstawy dla paneuropejskiego rynku
produktów. Przemiany te nast$powa!y g!ównie w sektorze wytwórczym i w mniejszym
stopniu w sektorze us!ug ze wzgl$du na wci&' wysoki poziom ochrony tego rynku
poprzez jego regulacj$ na poziomie krajowym.

Przyj$cie euro pomog!o wzmocni# przewagi lokalizacyjne krajów o tradycyjnie du'ejBIZ mia$y najwi%kszy
pozytywny wp$yw na

gospodarki
zwi%kszaj&ce swoj&

atrakcyjno"#.

atrakcyjno"ci inwestycyjnej (kraje Beneluksu)24. Inwestorzy lokalizuj&cy inwestycje
w tych krajach w du'ym stopniu dzia!aj& na rynkach mi$dzynarodowych, w czym
pomaga im mi$dzynarodowa rola euro. W przypadku krajów o wzgl$dnie s!abych
przewagach lokalizacyjnych, jak W!ochy i Grecja, euro nie zmieni!o ich po!o'enia - por.
rysunek 3.625. Zarówno przed wst&pieniem do strefy euro, jak i pó)niej gospodarki te
przyci&ga!y relatywnie ma!o inwestycji zagranicznych. Jednocze"nie gospodarki te przez

24Kraje te od wielu lat umacniają swoją pozycję w zakresie przepływów kapitału, zarówno po
stronie napływów jak i odpływów stanowiąc platformę dla zarządzania i lokalizacji siedzib korporacji
globalnych bądź bazę tranzytową dla transferu kapitału. Pierwsza funkcja związana jest z lokalizacją
na terenie tych krajów firm operujący zarówno na poziomie europejskim, jak i światowym. Wynika
to z faktu dysponowania przez te kraje względnie dobrze wykształconą (anglo lub wielojęzyczną)
siłą roboczą, przyjaznym uwarunkowaniom prawnym, stabilności makroekonomicznej, centralnemu
położeniu w Europie oraz dostępności komunikacyjnej. Dodatkowo kraje te prowadzą świadomą politykę
przyciągania inwestycji zagranicznych przez instrumenty polityki gospodarczej (rozpoznanie potrzeb
kadrowych inwestorów i dostosowanie do niego systemu edukacji, polityki liberalizacji handlu, redukcji
barier na rynkach dóbr i usług, etc.) i wyspecjalizowane agencje BIZ . Druga z pełnionych przez
rynki tych krajów funkcja związana jest z przyjaznymi uwarunkowaniami podatkowymi. Dzięki nim
kraje te stanowią miejsce lokalizacji przedsiębiorstw specjalnego przeznaczenia (tzw. Special Purposes
Entities) często tworzonych dla przeprowadzenia transakcji finansowych, wydzielenia ryzyka, etc. Dzięki
funkcjonującym na terenie tych krajów centrom finansowym o#-shore, rynki te traktowane są jako baza
tranzytowa dla dalszego inwestowania kapitału na rynkach trzecich.

25Basile i in. (2005), którzy badali atrakcyjność włoskich regionów dla BIZ wskazują, iż mimo
istotnego podziału na bogatszą północ i biedniejsze południe, wszystkie włoskie regiony są skazane
na porażkę w walce o inwestycje zagraniczne. Wynika to z faktu, iż są one negatywnie obciążone
przynależnością do Włoch, gospodarki o historycznie wysoce niestabilnym systemie politycznym i
prawnym, korupcją i nieefektywną administracją. Podkreślają oni, iż wyeliminowanie tych efektów
utożsamianych z krajem dałoby o wiele większy pozytywny efekt niż instrumenty w postaci grantów i
subsydiów dla BIZ.

140



3.3. Wzrost inwestycji

wiele lat pozostaj& na ko%cu rankingów konkurencyjno"ci, g!ównie ze wzgl$du na wysoki
poziom korupcji, ingerencj$ administracji rz&dowej w dzia!alno"# gospodarcz&, brak
przejrzysto"ci. Wysoki poziom regulacji i niska konkurencyjno"# gospodarek sprzyjaj&
utrzymywaniu restrykcji w zakresie nap!ywu BIZ.

Wykres 3.6. Skumulowana warto!' nap$ywu BIZ w wybranych krajach
OECD (% PKB)
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Źródło: EIU.

Oceniaj&c efekty pozostawania Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii poza stref& euro
Barr i in. (2003) wskazuj&, 'e w pocz&tkowym okresie funkcjonowania strefy euro
mog!o to zwi$kszy# inwestycje bezpo"rednie w tych krajach dzi$ki dywersyfikacji
ryzyka. Obserwacja pó)niejszych przemian w tym zakresie nie potwierdza negatywnego
wp!ywu pozostawania tych krajów poza stref& euro. Mo'e to wynika# z istotnych
przewag lokalizacyjnych tych krajów, które od wielu lat zajmuj& czo!owe miejsca w
rankingach konkurencyjno"ci indeksów Doing Business, Index of Economic Freedom
czy Competitiveness Index. Gospodarki te tradycyjnie cechowa!y si$ znacznym
stopniem umi$dzynarodowienia i otwarto"ci na inwestycje bezpo"rednie równie' przed
pojawieniem si$ euro. Co ciekawe, kraje UE-3 dokona!y licznych inwestycji w strefie
euro, w tym w sektorze us!ug. W przypadku Danii i Wielkiej Brytanii wida# bardzo
wyra)ne przesuni$cie BIZ do strefy euro oraz wzrost roli inwestorów z krajów strefy
euro 26.

3.3.4. Euro a inwestycje w Polsce – szacunki

Precyzyjne okre"lenie wp!ywu przyj$cia euro na wzrost inwestycji w Polsce jest równie
trudne jak szacowanie efektów handlowych przyj$cia wspólnej waluty, ze wzgl$du na

26Pomiędzy rokiem 1998 a 2005 napływ BIZ z krajów strefy euro wzrósł w gospodarce duńskiej z 24%
do 32%. W przypadku Wielkiej Brytanii była to zmiana z 25% do 51%. Jednocześnie inwestorzy duńscy
zwiększyli zaangażowanie w krajach strefy euro z 26% do 38% (dla Wielkiej Brytanii było to wzrost z
37% do 56%). Brak pełnych danych dla Szwecji uniemożliwia dokonanie analogicznego porównania.
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du'& liczb$ bezpo"rednich i po"rednich kana!ów wp!ywu. Z literatury przedmiotu
(g!ównie teoretycznej) wynika, 'e du'e znaczenie dla wzrostu gospodarczego Polski
mo'e mie# zw!aszcza nap!yw inwestycji zagranicznych. Jednak skala tego wzrostu
oraz pozytywny wp!yw BIZ na popraw$ zaawansowania technologicznego polskiej
gospodarki b$d& zale'e# od zdolno"ci do absorpcji tych inwestycji i towarzysz&cego
im nap!ywu technologii. Na zdolno"ci do absorpcji sk!adaj& si$ przede wszystkim:

• klimat inwestycyjny i otoczenie biznesu,

• kapita! ludzki, rozumiany jako wykszta!cenie i umiej$tno"ci pracowników,

• innowacyjno"# przedsi$biorstw w kraju przyjmuj&cym inwestycje.

Ramka 3.13. Zdolno!ci do absorpcji inwestycji zagranicznych polskiej
gospodarki

Tabela 1. Polska w rankingu Doing business

Kategoria 2007 2008 2009

Miejsce w rankingu 75 72 76
Uzyskiwanie kredytu 62 68 28
Ochrona inwestorów 32 33 38
Handel mi!dzynarodowy 33 40 41
P"atno%ci podatkowe 121 125 142
Zak"adanie firmy 118 129 145
Czas uzyskiwania pozwolenia na
budow!

154 156 158

Źródło: Doing Business 2009 (2008)

Pod wzgl$dem !atwo"ci prowadzenia biznesu (w rankingu Doing Business)
Polska znalaz!a si$ na przedostatnim miejscu w"ród wszystkich krajów Unii
Europejskiej (wyprzedzi!a tylko Grecj$). Szczególnie niekorzystnie zosta!a oceniona
w takich kategoriach, jak: pozwolenia i licencje, rozpoczynanie dzia!alno"ci czy
przepisy podatkowe. Warto zwróci# uwag$, 'e kraje ba!tyckie, które rozpoczyna!y
transformacj$ w podobnych warunkach jak Polska, zajmuj& w tym rankingu wysokie
miejsca. Bariery utrudniaj&ce prowadzenie dzia!alno"ci gospodarczej i zwi$kszaj&ce
jej koszt nie tylko zniech$caj& inwestorów zagranicznych, ale tak'e krajowych, co
m.in. !agodzi konkurencj$ (zw!aszcza w sektorze MSP) i zniech$ca do zwi$kszania
poziomu innowacyjno"ci.
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Tabela 2. Wymiana zagraniczna studentów

Studenci studiuj%cy

za granic%

Studenci zagraniczni

Wielka Brytania 17,9 13,7

Czechy 6,3 5,1

W!gry 3,3 2,8

Hiszpania 2,9 1

Polska 0,5 < 0,1

EU-19* 8,9 5,7

*bez Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Malty,Cypru, Litwy, Łotwy, Estonii.

Źródło: OECD, GUS.

Polski system szkolnictwa na ka'dym etapie jest wci&' s!abo przystosowany do
potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Wp!ywa to na zasób kapita!u ludzkiego,
niezb$dnego do absorpcji nowych technologii. Polska charakteryzuje si$ niskim
wspó!czynnikiem partycypacji dzieci we wczesnej edukacji, niskim poziomem
innowacyjno"ci uczelni wy'szych i ma!& u'yteczno"ci& wy'szego wykszta!cenia
(por. Boni, 2008). Jedn& ze s!abo wykorzystywanych mo'liwo"ci, któr& daje
Polsce integracja europejska, jest uczestnictwo polskiej m!odzie'y w kszta!ceniu
zagranicznym. Systemy szkolnictwa w Europie Zachodniej s& na ogó! bardziej
efektywne, a nawi&zywane kontakty zagraniczne mog& by# wykorzystywane w
'yciu zawodowym. Polityk$ kszta!cenia zagranicznego realizuje wiele szybko
rozw,aj&cych si$ krajów (np. Chiny), tymczasem polscy uczniowie i studenci
w bardzo niewielkim stopniu uczestnicz& w kszta!ceniu zagranicznym. Do ma!ej
zdolno"ci absorpcji inwestycji przyczynia si$ tak'e niska aktywno"# zawodowa
Polaków, zw!aszcza w wieku powy'ej 50 lat. Sprawia to, 'e du'e do"wiadczenie
i kwalifikacje tych pracowników s& marnotrawione, a oni sami staj& si$ obci&'eniem
dla systemu spo!ecznego.
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Wykres 1. Wydatki na badania i rozwój przedsi%biorstw w 2006 r. (%
PKB)

0,
0%

0,
5%

1,
0%

1,
5%

2,
0%

2,
5%

3,
0%

Sz
we

cja

Fi
nl

an
di

a

Ni
em

cy

Au
st

ria

Da
ni

a

Fr
an

cja

Lu
ks

em
bu

rg

Be
lg

ia

EU
27

W
. B

ry
ta

ni
a

Cz
ec

hy

Sł
ow

en
ia

Ho
la

nd
ia

Irl
an

di
a

Hi
sz

pa
ni

a

W
ło

ch
y

Es
to

ni
a

W
gr

y

Ło
tw

a

Po
rtu

ga
lia

M
al

ta

Li
tw

a

Ru
m

un
ia

Sł
ow

ac
ja

Po
ls

ka

G
re

cja

Bu
łg

ar
ia

Cy
pr

Źródło: Eurostat.

Kolejnym problemem polskiej gospodarki jest niska innowacyjno"# i ma!a sk!onno"#
przedsi$biorstw do podejmowania dzia!alno"ci badawczo-rozwojowej. Stanowi to
jedno z najistotniejszych zagro'e% dla rozwoju ekonomicznego Polski. Przeci$tny
udzia! wydatków polskich przedsi$biorstw na badania i rozwój jest kilkakrotnie
ni'szy ni' w przedsi$biorstwach europejskich (Boni, 2008, s. 105). Wysoka
innowacyjno"# przedsi$biorstw zwi$ksza tymczasem zdolno"# do absorpcji nowych
technologii oraz podnosi atrakcyjno"# gospodarki jako miejsca lokowania BIZ w
sektorach nowoczesnych technologii.

Źródło: opracowanie NBP.

Analizuj&c poszczególne czynniki sk!adaj&ce si$ na zdolno"ci do absorpcji inwestycji
zagranicznych, nale'y zaakcentowa# istnienie wielu „w&skich garde!”, które mog&
sprawi#, 'e integracja ze stref& euro nie zaowocuje zwi$kszonym udzia!em BIZ
w rozwój gospodarki Polski. Aby nie dopu"ci# do zaprzepaszczenia szans, warto
podnosi# zdolno"ci do absorpcji inwestycji zagranicznych. Du'y odsetek inwestycji
lokuje si$ w Polsce w bran'ach pracoch!onnych. które zapewniaj& wprawdzie tworzenie
nowych miejsc pracy, ale najcz$"ciej nisko p!atnych, absorbuj&cych pracowników
o niskim poziomie kapita!u ludzkiego. Inwestycje w bran'e pracoch!onne, których
przewaga wynika z ni'szych kosztów pracy, nie zapewni& jednak d!ugotrwa!ego
wzrostu gospodarczego. Przeciwnie - w miar$ wzrostu kosztów pracy, zgodnie z
logik& globalizacji, inwestycje te b$d& przenoszone do innych, mniej rozwini$tych
krajów. Przyci&ganie inwestycji w bran'ach pracoch!onnych jest korzystne na etapie
industrializacji, podczas gdy przej"cie do gospodarki opartej na wiedzy wymaga
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zasadniczej reorientacji dzia!a% wspieraj&cych nap!yw BIZ do sektorów wysokich
technologii.

Mimo ró'norodnych uwarunkowa% wp!ywu euro na poziom inwestycji w Polsce na Z symulacji wynika, 'e
wp$yw wprowadzenia
euro na poziom
inwestycji w Polsce
mo'e by# znaczny i
trwa$y.

potrzeby Raportu przeprowadzono symulacje wykorzystuj&ce model DSGE. Wyniki
sugeruj&, 'e mo'na spodziewa# si$ wzrostu inwestycji w Polsce po wej"ciu do strefy
euro, przy czym skala szacowanych efektów jest pochodna wzgl$dem przyj$tych za!o'e%
(por. Daras i Hagemejer, 2008). W badaniu przyj$to, 'e akcesja Polski do strefy
euro doprowadzi do spadku nominalnej stopy procentowej o 1 pkt proc. (w wyniku
obni'enia premii za ryzyko). Uwzgl$dniono ponadto redukcj$ kosztów transakcyjnych.
Z badania wynika, 'e wywo!any tymi efektami wzrost inwestycji pozwoli w ci&gu
pierwszych czterech lat cz!onkostwa na akumulacj$ dodatkowych 20% kapita!u w
porównaniu z sytuacj& pozostawania poza stref& euro. Autorzy badania wskazuj&,
'e w d!ugim okresie skutek wzrostu inwestycji b$dzie nieco s!abszy - zakumulowany
kapita! mo'e ukszta!towa# si$ na poziomie o oko!o 12% wi$kszym, ni' gdyby"my
pozostawali poza stref& euro (por. wykres 3.7). Prognozy te w du'ej mierze s&
potwierdzeniem omawianych wcze"niej wyników bada%, zgodnie z którymi przyj$cie
euro mo'e prowadzi# do kilkunastoprocentowego wzrostu inwestycji. Warto przy okazji
zwróci# uwag$ na fakt, 'e na inwestycje mo'e mie# wi$kszy wp!yw obni'enie premii
za ryzyko (w porównaniu z redukcj& kosztów transakcyjnych). Nale'y pami$ta#, 'e
nie wszystkie mo'liwe skutki przyj$cia wspólnej waluty mog!y by# uwzgl$dnione w
omawianych symulacjach. Dlatego te' wzrost inwestycji mo'e by# nawet silniejszy od
szacowanego.

Wykres 3.7. Prognoza wzrostu inwestycji po wst#pieniu Polski do strefy
euro
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Źródło: Daras i Hagemejer (2008).

Wp!yw akcesji do strefy euro na wzrost inwestycji jest trudno mierzalny tak'e z powodu
rozk!adania si$ tego efektu w czasie. *atwo skwantyfikowa# nawet d!ugookresowe skutki
przyst&pienia danego kraju do strefy euro, natomiast zdecydowanie trudniej oszacowa#
wzrost inwestycji b$d&cy skutkiem stopniowego przygotowywania si$ kraju do przyj$cia
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wspólnej waluty i rosn&cych oczekiwa% przedsi$biorców zagranicznych w zwi&zku z
akcesj&.Wprawdzie

prognozowane efekty
inwestycyjne akcesji

do strefy euro s&
znaczne, ale du'o
zale'e# b%dzie od

zdolno"ci
absorpcyjnych polskiej

gospodarki.

Podsumowuj&c, przyj$cie wspólnej waluty mo'e wp!yn&# na wielko"# inwestycji zarówno
krajowych, jak i zagranicznych, chocia' kana!y wp!ywu integracji walutowej na te
rodzaje inwestycji s& nieco odmienne. Wzrost inwestycji, zw!aszcza zagranicznych, mo'e
istotnie przyczyni# si$ do zwi$kszenia tempa wzrostu gospodarczego, co potwierdzaj&
zarówno teoria ekonomii, jak i do"wiadczenia innych krajów. Nale'y jednak podkre"li#,
'e skala rzeczywistego wzrostu inwestycji b$dzie zale'a!a (jak wspomniano) od
przygotowania polskiej gospodarki. Szczególn& uwag$ nale'y po"wi$ci# zwi$kszaniu
zdolno"ci do absorpcji zagranicznych inwestycji.

3.4. Integracja, rozwój i stabilno!# rynków finansowych

Post$puj&ca konwergencja gospodarki polskiej z gospodarkami pa%stw strefy euro
sprzyja procesom integracyjnym na wielu p!aszczyznach – tak'e w obszarze rynków
finansowych. Przyj$cie przez Polsk$ euro mo'e przyspieszy# ich integracj$ dzi$ki
bezpo"rednim efektom wprowadzenia wspólnej waluty. Wprowadzenie euro mo'e
równie' pozytywnie wp!yn&# na stabilno"# finansow&, g!ównie instytucji oraz
infrastruktury, ale tak'e w wyniku oczekiwanego wzrostu p!ynno"ci oraz spadku
zmienno"ci cen aktywów na rynku. Integracja krajowego rynku finansowego z
obszarem strefy euro stwarza szans$ na jego rozwój, a tak'e szybsze tempo wzrostu
gospodarczego. Cho# wprowadzenie euro mo'e si$ równie' wi&za# z pewnymi ryzykami,
a ogólna ocena mo'e by# uwarunkowana szczególnymi okoliczno"ciami, korzy"ci z
zast&pienia z!otego przez euro w dziedzinie integracji, rozwoju i stabilno"ci rynków
finansowych wydaj& si$ dominowa# nad ewentualnymi kosztami.Ryzyko kursowe

stanowi jedn& z
g$ównych barier dla

integracji rynków
finansowych.

Przed wprowadzeniem euro g!ówn& przeszkod& integracji rynków finansowych w
Europie by!o zró'nicowanie ryzyka inwestycji w poszczególnych krajach, w du'ej
mierze wynikaj&ce z istnienia wielu walut narodowych oraz realizowania przez pa%stwa
odmiennej polityki pieni$'nej i fiskalnej. Ponadto mnogo"# walut i ci&g!e zmiany
kursów walutowych utrudnia!y porównywanie cen aktywów mi$dzy rynkami, powa'nie
ograniczaj&c rozwój transakcji arbitra'owych. Do"wiadczenia z funkcjonowaniem
rynków finansowych w strefie euro wskazuj&, 'e wp!yw redukcji ryzyka kursowego
na przep!ywy strumieni pieni$'nych pomi$dzy pa%stwami strefy euro jest bardziej
bezpo"redni ni' w przypadku handlu. W tych segmentach rynku, na których obrót
zdominowany jest przez pieni&dz (np. rynek pieni$'ny, rynek obligacji skarbowych),
obserwowany jest wysoki stopie% integracji finansowej. W przypadku rynków, na
których rola pieni&dza jest drugorz$dna (np. rynek akcji, rynek kredytów detalicznych),
przeszkod$ dla pe!niejszej integracji stanowi& m.in. uwarunkowania instytucjonalne.
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Funkcje i rola zintegrowanych rynków finansowych w rozwoju
ekonomicznym

System finansowy pe!ni w gospodarce niezwykle istotne funkcje zwi&zane z u!atwianiem
wymiany dóbr i us!ug. Dokonuje transformacji oszcz$dno"ci w inwestycje, s!u'y
pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udost$pnianiu informacji rynkowej oraz wspomaga
zarz&dzanie ryzykiem (Guiso i in., 2004;Jappelli i Pagano, 2008). Realizacja tych
funkcji mo'e wywiera# silny wp!yw na wzrost gospodarczy. Jednocze"nie ich w!a"ciwe
wype!nianie zale'y od stopnia rozwoju rynków finansowych (mierzonego kapitalizacj&,
warto"ci& aktywów wzgl$dem PKB, p!ynno"ci& lub jako"ci& regulacji i nadzoru).
Integracja rynków finansowych w ramach strefy euro stanowi zatem jeden z kluczowych
obszarów potencjalnych korzy"ci, jak i ewentualnych zagro'e%.

Integracj$ rynków finansowych okre"la si$ jako stan, w którym nie wyst$puj&
ograniczenia w dost$pie do rynku finansowego i wszystkie podmioty, bez wzgl$du
na lokalizacj$, maj& jednakowe mo'liwo"ci deponowania "rodków finansowych oraz
zaci&gania zobowi&za% (Baele i in., 2004)27. Pe!na integracja rozumiana jest jako
sytuacja, w której nie wyst$puj& bariery transakcji transgranicznych, jak podatki, c!a,
asymetria informacji, czy jakiekolwiek inne koszty, które utrudnia!yby optymalizacj$
struktury portfela. W warunkach integracji lokalne rynki finansowe tworz& wspólny
rynek, którego rozmiary sprzyjaj& wzrostowi jego efektywno"ci. Redukcja ryzyka
kursowego oraz pe!na swoboda przep!ywu kapita!u sprawiaj&, 'e aktywa finansowe
staj& si$ wzgl$dem siebie substytucyjne. Integracja finansowa

niesie ze sob& wiele
korzy"ci.W literaturze przedmiotu najcz$"ciej wskazuje si$ trzy podstawowe korzy"ci z integracji

rynków finansowych. Po pierwsze, integracja finansowa powinna sprzyja# wzrostowi
gospodarczemu na skutek pe!niejszej realizacji funkcji transformacji, alokacji, ochrony
przed ryzykiem oraz funkcji nadzorczych (Guiso i in., 2004). Zmniejszaj&c zale'no"#
gospodarek s!abiej rozwini$tych od krajowych zasobów oszcz$dno"ci oraz stymuluj&c
inwestycje i transfer technologii, rynki finansowe sprzyjaj& konwergencji dochodów
per capita (Aghion i in., 2005)28. Po drugie, konwergencja systemów finansowych
sprzyja jednolitej transmisji impulsów polityki pieni$'nej do sfery finansowej, a dalej
do sfery realnej. Po trzecie, integracja rynków finansowych pa%stw cz!onkowskich
strefy euro sprzyja wyg!adzaniu konsumpcji dzi$ki dost$powi do g!$bokiego i

27Najpowszechniej wykorzystywaną miarą integracji są wskaźniki cenowe oparte na założeniu
obowiązywania prawa jednej ceny. W warunkach zintegrowanego rynku finansowego następuje
konwergencja cen, a więc ujednolicenie poziomu oprocentowania depozytów i kredytów, opłat czy
marż. Oznacza to, że ceny identycznych produktów powinny być takie same we wszystkich krajach. W
warunkach pełnej integracji zmiany cen aktywów substytucyjnych powinny następować pod wpływem
czynników ogólnoeuropejskich, a nie lokalnych (integracja cenowa). Drugą grupę wskaźników stanowią
wskaźniki ilościowe, bezpośrednio informujące o poziomie integracji rynków finansowych i stopniu
korzystania przez uczestników rynku z transakcji transgranicznych (np. udział kapitału zagranicznego
w kapitale własnym instytucji finansowych, działających w poszczególnych krajach, udział operacji
transgranicznych z klientami państw UE).

28W literaturze przedmiotu podkreśla się znaczenie systemu finansowego dla rozwoju gospodarczego.
Jednocześnie wskazuje się uwarunkowania instytucjonalne, sprawność systemu prawnego, stopień
ochrony wierzycieli czy wyposażenie w kapitał ludzki jako inne – niekiedy ważniejsze – czynniki (Rajan
i Zingales, 2003). Należy zatem podkreślić, że wprowadzenie euro nie stanowi jedynego czynnika,
warunkującego skalę korzyści w obszarze integracji rynków finansowych.
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zró'nicowanego rynku finansowego (risk sharing). Zintegrowane rynki finansowe zdolne
s& amortyzowa# wstrz&sy pochodz&ce ze sfery realnej, przez co stanowi& jedno z
rozwi&za% alternatywnych wobec autonomicznej polityki pieni$'nej.

Nale'y pami$ta#, 'e Polska mo'e czerpa# korzy"ci z post$puj&cej integracji finansowej
w ramach Unii Europejskiej tak'e pozostaj&c poza stref& euro. Niemniej, ujednolicenie
waluty mo'e wp!yn&# na przyspieszenie procesów integracji. Ponadto, osi&gni$cie pe!nej
integracji wewn&trz unii walutowej wymaga wspólnej polityki pieni$'nej i kursowej.

3.4.1. Integracja finansowa poszczególnych segmentów rynków
finansowych strefy euro

W literaturze przedmiotu wskazuje si$, 'e przyspieszenie procesów integracji i
globalizacji "wiatowych rynków finansowych w latach 90. nast&pi!o w wyniku
oddzia!ywania kilku czynników: deregulacji sektora bankowego, rozwoju technologii
informatycznych oraz wzrastaj&cej konkurencji ze strony po"redników niebankowych
(Guiso i in., 2004;Kapopoulos i Siokis, 2005). Równie' wprowadzenie euro wywar!o
znaczny wp!yw na ca!y mi$dzynarodowy system finansowy, tworz&c rynek o potencjale
porównywalnym w niektórych segmentach z rynkiem dolarowym.

Rynek pieni%"ny
Najszybciej i w

najwi%kszym stopniu
integracja finansowa

przejawia si% na rynku
pieni%'nym.

Rynek pieni$'ny odgrywa podstawow& rol$ w realizacji za!o'e% polityki pieni$'nej
w strefie euro, a EBC wykorzystuje ten segment rynku finansowego do dystrybucji
p!ynno"ci finansowej w"ród podmiotów rynku mi$dzybankowego (Baele i in., 2004).
Podstawowe miary integracji wskazuj&, 'e w przypadku rynku pieni$'nego strefy
euro jest ona zaawansowana (European Central Bank, 2008b) Na europejski
rynek pieni$'ny sk!adaj& si$ m.in.: rynek mi$dzybankowy (podzielony na rynek
niezabezpieczonych lokat bankowych oraz rynek repo) oraz rynek krótkoterminowych
papierów warto"ciowych.

Za niemal w pe!ni zintegrowane mo'na uzna#: rynek niezabezpieczonych depozytów
pieni$'nych (unsecured money market deposits) oraz rynek instrumentów pochodnych.
Integracja rynków finansowych w tych segmentach, mierzona wska)nikami cenowymi,
w znacznym stopniu dokona!a si$ ju' na etapie wype!niania kryteriów konwergencji.
W po!owie lat 90. odchylenie standardowe stopy overnight pomi$dzy pa%stwami
strefy euro si$ga!o kilkuset punktów bazowych. Proces konwergencji nominalnych stóp
procentowych rozpocz&! si$ w 1996 r. i ju' pod koniec 1998 r. odchylenie standardowe
wynosi!o oko!o 100 punktów bazowych. Po wprowadzeniu euro wielko"# ta spad!a
skokowo do poziomu 1-4 punktów bazowych, co ma du'e znaczenie z punktu widzenia
transmisji impulsów polityki pieni$'nej.

W przeciwie%stwie do rynku niezabezpieczonych transakcji pieni$'nych integracja
rynku operacji warunkowego zakupu (rynek repo) nadal nie jest pe!na. Mo'e to wynika#
z braku ujednoliconego prawodawstwa w dziedzinie zastawu papierów warto"ciowych,
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harmonizacji prawa podatkowego, standardów ksi$gowo"ci i sposobów rozliczania
transakcji. Wskutek tego do lipca 2002 r. funkcjonowa! wspólny europejski rynek
transakcji repo (General Collateral Repo Market). Pomimo wzrostu liczby transakcji
pomi$dzy pa%stwami strefy euro, rynki te wci&' maj& charakter w znacznej mierze
lokalny (European Central Bank, 2008b).

W segmencie krótkoterminowych papierów warto"ciowych integracja jest s!absza
ni' w pozosta!ych segmentach rynku pieni$'nego. Rozmiary tego rynku i jego
znaczenie w systemie finansowym Europy s& o wiele ni' w Stanach Zjednoczonych.
Jednocze"nie ewolucja systemu finansowego z modelu kontynentalnego w kierunku
modelu anglosaskiego dopiero nabiera tempa29. Mo'e to oznacza#, 'e segment ten
nie osi&gn&! jeszcze odpowiedniej masy krytycznej, która dynamizowa!aby proces
integracji. Ponadto instrumenty tego rynku w poszczególnych pa%stwach s& oferowane
g!ównie krajowym inwestorom, co mo'e wynika# m.in. ze zró'nicowania systemów
prawnych.

Rynek instrumentów pochodnych

Podobnie jak w przypadku niezabezpieczonego rynku pieni$'nego integracja
europejskiego rynku swapów stóp procentowych jest zaawansowana. Jednocze"nie
jest to jeden z najbardziej p!ynnych i najpe!niej zintegrowanych segmentów rynku
finansowego w ramach strefy euro. Cenowe wska)niki integracji potwierdzaj&, 'e
segment rynku instrumentów pochodnych osi&gn&! znaczny stopie% integracji zaraz po
wprowadzeniu euro. Przyczyni!o si$ to do spadku oprocentowania swapów z poziomu
oko!o 200-350 punktów bazowych w latach 1994-1997 do poziomu bliskiego zeru w
1999 r. Wska)niki ilo"ciowe tak'e wskazuj& na skokowy wzrost integracji w zakresie
zawierania transakcji po wprowadzeniu euro. Wysoki stopie% integracji tego segmentu
rynku, a tak'e zwi&zana z nim wzgl$dna jednorodno"#, sprzyjaj& wzrostowi p!ynno"ci
rynku oraz spadkowi zmienno"ci cen. W efekcie, wzrasta pewno"# obrotu oraz stabilno"#
rynku.

Rynek obligacji rz#dowych

Badania ilo"ciowych i jako"ciowych wska)ników sugeruj& wzrost integracji rynków
obligacji rz&dowych w strefie euro (por. wykres 3.8). W ko%cowej fazie przygotowa%
przed wprowadzeniem euro i ju' po przyj$ciu wspólnej waluty rentowno"# obligacji
podlega!a znacznej konwergencji we wszystkich pa%stwach. Konwergencj$ w zakresie Rynek obligacji

rz&dowych podlega$
integracji wraz z
procesem konwergencji
nominalnej.

oprocentowania d!ugoterminowego w du'ym stopniu mo'e wyja"nia# zbie'no"#
polityki makroekonomicznej przed akcesj& do strefy euro, wynikaj&ca z realizacji
kryteriów z Maastricht. Stabilizacja kursów walut przed wej"ciem do strefy euro i
wprowadzenie jednej waluty najpierw zmniejszy!y, a potem zupe!nie wyeliminowa!y

29Nie można jednak wykluczyć, że ostatnie wydarzenia na globalnych rynkach finansowych będą
skłaniały do odwrotu od rynkowego modelu finansowania.
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Wykres 3.8. Zró"nicowanie rentowno!ci wybranych obligacji skarbowych w
strefie euro (dane miesi%czne, puntky bazowe)

Źródło: EBC.

ryzyko wyst&pienia konkurencyjnej dewaluacji poszczególnych walut. Redukcja premii
za ryzyko kursowe usun$!a g!ówn& przyczyn$ zró'nicowania rentowno"ci obligacji
emitowanych w pa%stwach strefy euro. Ponadto niemal pe!na konwergencja rentowno"ci
pomi$dzy pa%stwami strefy euro nast&pi!a pomimo ró'nic w poziomie ryzyka
kredytowego, wyra'onego ratingiem kraju (Grodzicki, 2008).

Niemniej nawet dla obligacji o porównywalnych warunkach emisji (pod wzgl$dem
ratingu, duracji30 itp.) zbie'no"# cen nie jest pe!na. Wprawdzie rentowno"# obligacji
reaguje na czynniki makroekonomiczne wspólne dla ca!ej strefy euro, jednak czynniki
lokalne – cho# tylko w niewielkim stopniu – wci&' wp!ywaj& na zmiany cen obligacji.
Utrzymuj&ce si$ zró'nicowanie poziomu oprocentowania obligacji rz&dowych wynika
g!ównie ze zdecentralizowanej polityki fiskalnej i ró'nej p!ynno"ci na poszczególnych
rynkach31. (wiadczy to o istnieniu przestrzeni do dalszej integracji. Manganelli i
Wolsw,k (2007), oceniaj&c wp!yw integracji rynków finansowych i regu! fiskalnych
na dyscyplin$ rynkow&, wskazuj&, 'e wraz ze wzrostem stopnia zintegrowania rynków
finansowych ro"nie efektywno"# spe!niania przez nie funkcji nadzorczych. Podkre"laj&
rownie', 'e w celu zapewnienia dyscypliny fiskalnej w strefie euro integracja finansowa
powinna by# wsparta odpowiednimi regu!ami fiskalnymi. Do"wiadczenia pa%stw strefy
euro dowodz&, 'e spadek spreadów spowodowa! os!abienie dyscypliny rynkowej. Po
wprowadzeniu euro rynki finansowe nak!ada!y na pa%stwa, które nie zapewni!y trwa!ego
wype!niania kryteriów fiskalnych, stosunkowo niewielk& premi$ za ryzyko kredytowe
(interest free ride).

30Ang. duration.
31Przykładem opisanych rozbieżności może być różnica między premiami za ryzyko obligacji rządu

niemieckiego oraz włoskiego.
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Rynek obligacji korporacyjnych
Rynek obligacji
korporacyjnych
pozostaje w znaczym
stopniu
pofragmentowany.

Euro przyczyni!o si$ do wzrostu udzia!u finansowania ze )róde! rynkowych w
strukturze finansowania przedsi$biorstw, co sprzyja!o rozwojowi rynków kapita!owych
oraz przyci&ga!o inwestorów instytycjonalnych. Po wprowadzeniu wspólnej waluty
wiele przedsi$biorstw zacz$!o pozyskiwa# kapita! przez emisj$ papierów d!u'nych
(Kapopoulos i Siokis, 2005). Druga po!owa lat 90. by!a równie' okresem istotnych
zmian w strukturze rynku obligacji korporacyjnych. Przed 1998 r. na rynku dominowa!y
papiery d!u'ne emitowane przez du'e korporacje, g!ównie o charakterze finansowym.
Po wprowadzeniu euro przedsi$biorstwa zwi$kszy!y zakres pozyskiwania kapita!u,
co wynika!o z procesów fuzji i przej$# oraz d&'enia do zró'nicowania struktury
finansowania. Jednocze"nie znacznie wzros!o zainteresowanie inwestorów i emitentów
obligacjami o ni'szych ocenach ratingowych (Baele i in., 2004;Guiso i in., 2004).

Bankowo!' detaliczna
Relatywnie s$abo
zintegrowany jest
rynek bankowo"ci
detalicznej.

W porównaniu z rynkiem bankowych us!ug korporacyjnych integracja rynków
detalicznych w strefie euro dokonuje si$ bardzo powoli. Stworzenie jednolitego
rynku bankowego w UE jest utrudnione, poniewa' sektor bankowy tradycyjnie
regulowany jest g!ównie na poziomie krajowym. Oceniaj&c obecny stopie% integracji
finansowej z perspektywy infrastruktury prawnej, mo'na j& uzna# za zaawansowan&.
Nadal jednak istniej& bariery w postaci ró'nic spo!eczno-kulturowych, odmiennych
zachowa% b&d) upodoba% klientów oraz asymetrii informacji. Asymetria informacji
sprawia, 'e podejmowanie dzia!alno"ci transgranicznej jest wci&' relatywnie kosztowne.
Dotyczy to w szczególno"ci bankowo"ci detalicznej i dlatego ten segment rynku
bankowego jest zintegrowany w najmniejszym stopniu. Porównanie bankowych stóp
procentowych na rynku kredytów dla przedsi$biorstw i gospodarstw domowych
wskazuje, 'e koszt pieni&dza jest odmienny w poszczególnych pa%stwach, jednak
te ró'nice nie s& wi$ksze ni' wyst$puj&ce na lokalnych rynkach pa%stw strefy
euro. Potwierdzeniem wyników porówna% cenowych s& dane pochodz&ce z obserwacji
wska)ników ilo"ciowych. Wskazuj& one, 'e operacje mi$dzynarodowe w strefie euro s&
wci&' s!abo rozwini$te w bankowym segmencie detalicznym. W przypadku kredytów
dla ma!ych przedsi$biorstw oraz gospodarstw domowych przewa'a tendencja do
preferowania podmiotów krajowych (Baele i in., 2004).

Warunkiem niezb$dnym do dalszego rozwoju bankowych us!ug transgranicznych
jest zagwarantowanie konsumentom wi$kszego bezpiecze%stwa realizowania transakcji
finansowych. Dlatego jednym z czynników, który mo'e przyspieszy# rozwój tego
typu us!ug, jest unifikacja zasad ochrony konsumentów w poszczególnych pa%stwach
cz!onkowskich. Ochronie praw konsumentów us!ug finansowych sprzyja równie'
odpowiedni poziom konkurencji rynkowej w wymiarze transgranicznym. Obecnie
konkurencja transgraniczna pomi$dzy po"rednikami jest niewielka ze wzgl$du
na krajowy charakter us!ug detalicznych. Mimo wprowadzenia euro du'a cz$"#
konsumentów wci&' preferuje krajowe instytucje finansowe. Badania wykazuj&, 'e
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g!ównymi barierami korzystania z us!ug transgranicznych nie s& ceny us!ug, ale przede
wszystkim bariera j$zykowa oraz trudno"ci z dost$pem do informacji.

Rynek akcji

Wprowadzenie euro uruchomi!o procesy integracji na rynkach akcji, cho# ta cz$"#
systemu finansowego strefy euro pozostaje w du'ym stopniu niejednorodna. Mo'e to
wynika# z du'ego znaczenia lokalnych czynników dla kszta!towania si$ cen aktywów,
jak te' z ograniczonych post$pów w konsolidacji rynków akcji w Europie. Przesuni$cia
w strukturze portfela na skutek internacjonalizacji inwestycji w akcje s& wi$ksze
w strefie euro ni' w Danii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Warto zauwa'y#, 'e do
przemian w zakresie rozwoju i integracji rynków akcji przyczyni!a si$ w znacznej mierze
zbie'no"# nominalna. Konwergencja nominalnych stóp procentowych przed wej"ciem
do strefy euro osi&gn$!a niespotykany wcze"niej poziom, co sk!ania!o podmioty
do poszukiwania alternatywnych metod inwestowania i przeniesienia cz$"ci "rodków
na rynki akcji. Spadek i konwergencja stóp procentowych oznacza!y jednocze"nie
zmniejszenie zysków z inwestycji o relatywnie ni'szym poziomie ryzyka, jak depozyty
bankowe, obligacje czy bony skarbowe. Sprawi!o to, 'e w poszukiwaniu wy'szej
stopy zwrotu inwestorzy podejmowali wi$ksze ryzyko. Dodatkowo, konieczno"# reformy
struktury wydatków bud'etowych w pa%stwach UE, któr& wymusi!y kryteria fiskalne
z Maastricht, spowodowa!a ograniczenie poda'y papierów skarbowych. Wzrost liczby
funduszy inwestycyjnych, których powstawanie inicjowa!y same banki, u!atwi! drobnym
inwestorom tworzenie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych, a okres dobrej
koniunktury na rynkach akcji przyczyni! si$ w Europie do wzrostu zainteresowania
inwestycjami w akcje. Spadek stóp procentowych w drugiej po!owie lat 90. spowodowa!
uwolnienie znacznej cz$"ci zasobów, dla których inwestorzy poszukiwali bardziej
dochodowych instrumentów finansowych. Spowodowa!o to, 'e aktywa gospodarstw
domowych (zazwyczaj kumuluj&cych wi$kszo"# aktywów finansowych), utrzymywanych
w du'ej mierze w postaci gotówki i depozytów, zosta!y skierowane na rynki akcji.

Schemat 3.1. Schemat polskiego systemu finansowego

Źródło: Narodowy Bank Polski (2004b).
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3.4.2. Specyfika polskiego systemu finansowego

Jednym z elementów systemu finansowego s& rynki finansowe (por. schemat
3.1). Najwa'niejszymi segmentami rynków finansowych s&: rynek pieni$'ny, rynek
kapita!owy oraz rynek walutowy. G$ówn& rol% w polskim

systemie finansowym
odgrywa sektor
bankowy.

Podobnie jak w wi$kszo"ci pa%stw europejskich, g!ówn& rol$ w polskim systemie
finansowym odgrywa sektor bankowy (model kontynentalny). Jest to w du'ej mierze
konsekwencj& przemian, które dokona!y si$ w Polsce w ci&gu ostatnich kilkunastu
lat. Silny nap!yw kapita!u zagranicznego przyczyni! si$ do wzrostu jego udzia!u
w aktywach sektora bankowego, który kszta!tuje si$ na poziomie oko!o 70%.
Inwestycje w sektor bankowy przyczyni!y si$ do wzmocnienia konkurencji na rynku,
co sprzyja wzrostowi efektywno"ci banków, a tak'e podniesieniu jako"ci "wiadczonych
us!ug. Odzwierciedleniem wczesnego etapu rozwoju rynku kredytowego w Polsce jest
m.in. niewielka skala akcji kredytowej. Wprawdzie stopie% po"rednictwa finansowego
(mierzony relacj& kredytów dla sektora prywatnego do PKB) w ostatnich latach
znacznie si$ zmienia, jednak utrzymuje si$ na relatywnie niskim poziomie32.

Zwi$kszanie "wiadomo"ci ekonomicznej ludno"ci, w po!&czeniu ze wzrostem jako"ci
"wiadczonych us!ug finansowych, a tak'e zró'nicowaniem kana!ów docierania przez
banki do klientów (szczególn& rol$ odgrywa niezwykle dobrze rozwini$ta bankowo"#
internetowa), pozytywnie wp!ywa na rozwój finansowy Polski. Zwi$kszaniu akumulacji
oszcz$dno"ci oraz wzrostowi roli kredytu w gospodarce sprzyjaj& równie' relatywnie
dobre uwarunkowania ekonomiczne oraz wzgl$dnie niskie stopy procentowe.

Wykres 3.9. Kapitalizacja rynkowa i wielko!' obrotów na regulowanych
rynkach kapita$owych w wybranych pa(stwach (w mln euro)

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurostat.
Rynek kapita$owy –
wyró'niaj&cy si% na tle
regionu – wyra+nie
ust%puje rynkom
rozwini%tym.

Polski rynek kapita!owy mo'na uzna# za relatywnie wysoko rozwini$ty. Zarówno
pod wzgl$dem liczby notowanych spó!ek, jak i kapitalizacji GPW stanowi jeden z

32Niezależnie od tego, ocena poziomu rozwoju finansowego na podstawie wskaźników ilościowych
wymaga ostrożności.
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najwa'niejszych rynków regulowanych w Europie (rodkowo-Wschodniej i rywalizuje na
tym polu g!ównie z gie!d& austriack& oraz w$giersk&. Nale'y jednak podkre"li# wci&'
wyra)n& ró'nic$ mi$dzy g!$boko"ci& rynku polskiego i rynków wysoko rozwini$tych
pa%stw strefy euro (por. wykres 3.9). Co wi$cej, jedn& z charakterystycznych
cech polskiego rynku kapita!owego jest dysproporcja pomi$dzy relatywnie wysok&
kapitalizacj& a stosunkowo niewielkimi wolumenami obrotu. To równie' wskazuje
na niski stopie% rozwoju finansowego. Potwierdza to niewielki udzia! instrumentów
notowanych na gie!dzie w strukturze oszcz$dno"ci gospodarstw domowych. Mimo
rosn&cego w ci&gu ostatnich lat udzia!u rynku kapita!owego w strukturze finansowania
dzia!alno"ci przedsi$biorstw, p!ynno"# rynku pozostaje wzgl$dnie niska.

Wykres 3.10. )rednie dzienne obroty na rynku walutowym w wybranych
pa(stwach w kwietniu 2007 r. (w mld dolarów)

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych BIS.

W porównaniu z rynkami krajów wysoko rozwini$tych rynek walutowy jest wzgl$dnie
p!ytki, mimo 'e pod wzgl$dem p!ynno"ci wyra)nie dominuje nad krajami regionu
(por. wykres 3.10). P!ytko"# rynku walutowego mo'e stanowi# zagro'enie, szczególnie
w czasie przebywania w systemie ERM II33.
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3.4.3. Charakterystyka potencjalnych korzy!ci z integracji rynków
finansowych

Wprowadzenie euro
mo'e przyspieszy#
procesy integracji
rynków finansowych.

Procesy integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej obejmuj& praktycznie
wszystkie elementy systemu finansowego (por. schemat 3.1). Procesy ekonomiczne
wspierane s& okre"lonymi dzia!aniami regulacyjnymi: ujednolicaniem systemów
p!atno"ci i systemów rozlicze% (SEPA, TARGET oraz TARGET2), realizacj&
kompleksowych planów, maj&cych na celu "ci"lejsz& integracj$ ró'nych segmentów
rynku (FSAP), upraszczaniem procedur prowadzenia dzia!alno"ci finansowej (zasada
jednego paszportu bankowego) i innymi (por. Danthine i in., 2000). Dzia!ania te
obejmuj& pa%stwa spoza strefy euro, dzi$ki czemu równie' polski rynek – tak'e w
sytuacji d!ugotrwa!ego pozostawania poza stref& euro – mo'e by# w znacznym stopniu
zintegrowany z rynkiem europejskim. Przyspieszenie integracji rynków finansowych na
skutek wprowadzenia euro stwarza!oby dla Polski szans$ realizacji zwi&zanych z ni&
korzy"ci – przede wszystkim szybszego rozwoju krajowego rynku finansowego, a tak'e
zwi$kszonej stabilno"ci ca!ego systemu finansowego (Piech, 2007)34.

Chocia' procesy integracyjne post$puj& tak'e wtedy, gdy zachowana jest waluta
krajowa, wprowadzenie euro mo'e by# ich katalizatorem, g!ównie w wyniku redukcji
kosztów transakcyjnych oraz spadku premii za ryzyko. Co wi$cej, osi&gni$cie pe!nej
integracji finansowej, wyra'aj&cej si$ ujednoliceniem polityki pieni$'nej i kursowej, nie
jest mo'liwe bez ujednolicenia obowi&zuj&cej waluty. Ze wzgl$du na cz$sto niemierzalny
charakter obserwowanych procesów wyodr$bnienie efektu netto wprowadzenia euro nie
zawsze jest mo'liwe.

Wprowadzenie euro
mo'e stymulowa#
rozwój finansowy w
zakresie rynków,
instrumentów,
instytucji.

Rozwój krajowego rynku finansowego. Szybszy rozwój polskiego rynku
finansowego, stymulowany przyspieszeniem procesów integracyjnych, mo'e wyra'a# si$
poszerzeniem zakresu "wiadczonych us!ug finansowych przy jednoczesnym spadku ich
cen. Powinno to prowadzi# do wzrostu popytu na produkty finansowe, a w d!u'szym
okresie tak'e do wzrostu p!ynno"ci rynków, wi$kszej przejrzysto"ci cen (mniejsza
asymetria informacji, ni'sze koszty transakcyjne) oraz lepszej alokacji kapita!u (Piech,
2007). Pozwoli to na popraw$ wyceny aktywów i zwi$kszy mo'liwo"ci zabezpieczania si$
przed ryzykiem i jego transmisj&. W konsekwencji powinno to prowadzi# do nap!ywu
inwestycji – zarówno portfelowych, jak i bezpo"rednich – a tak'e do nap!ywu nowych
technologii.

Rozwój instytucjonalny rynku, b$d&cy nast$pstwem rozwoju podmiotowego oraz
produktowego, mo'e obni'a# ryzyko transakcyjne, co powinno dodatkowo przyczyni#

33W sytuacji niskiej płynności rynku względnie niewielki napływ (bądź odpływ) kapitału może
przyczyniać się do wzrostu zmienności kursu złotego, który w okresie przebywania w ERM II nie może
odchylać się więcej niż o 15% od parytetu centralnego. Aby zapobiec zbyt dużym wahaniom, bank
centralny może wykorzystywać rezerwy walutowe do interwencyjnego zakupu lub sprzedaży złotego.
Im większa skala takich operacji, tym większy potencjalny koszt uczestnictwa w ERM II.

34Warto jednak pamiętać w kontekście trwających zaburzeń na globalnych rynkach finansowych,
że względnie niski poziom rozwoju finansowego oraz niepełna integracja z rynkiem europejskim oraz
amerykańskim prawdopodobnie częściowo zneutralizowały ekspozycję Polski na niektóre ryzyka.
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si$ do spadku kosztu kapita!u35. Warto doda#, 'e równie' oczekiwana po przyst&pieniu
Polski do strefy euro poprawa oceny ratingowej pa%stwa (a tak'e niektórych podmiotów
krajowych, dla których ocena Polski stanowi formalne górne ograniczenie) powinna
sprzyja# zwi$kszeniu dost$pno"ci kapita!u36.Lepiej rozwini%te rynki

finansowe sprzyjaj&
szybszemu wzrostowi

gospodarczemu. Osi&gni$cie bezpo"rednich korzy"ci, zwi&zanych z przyspieszeniem rozwoju rynku
finansowego w wyniku "ci"lejszej integracji finansowej, w d!ugim okresie stwarza szans$
na istotn& popraw$ warunków funkcjonowania przedsi$biorstw, wzrost inwestycji oraz
przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Mi$dzy rozwojem rynków finansowych
a wzrostem gospodarczym wyst$puje sprz$'enie zwrotne (endogeniczno"#). Szybsza
dynamika wzrostu jest wynikiem wysokiego poziomu rozwoju finansowego, a zarazem
sprzyja jego dalszemu podnoszeniu. Mo'na oczekiwa#, 'e wprowadzenie euro – przez
wp!yw na rozwój rynków finansowych – powinno by# bod)cem do szybszego rozwoju
gospodarczego (zob. tak'e Brzozowski, 2008). Lepiej rozwini$te rynki maj& na ogó!
wi$ksz& zdolno"# gromadzenia rozproszonych depozytów i przekszta!cania ich w
strumienie inwestycji oraz lepszej oceny ryzyka (European Commission, 2007). Okre"la
to kana!y potencjalnego wp!ywu wprowadzenia wspólnej waluty na rozwój gospodarczy.

Wykres 3.11. Udzia$ kredytów dla sektora prywatnego w PKB w
wybranych pa(stwach UE (w %)

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych EBC.
Odpowiedni poziom

rozwoju finansowego
jest warunkiem
koniecznym dla

odniesienia korzy"ci.

Nale'y podkre"li#, 'e warunkiem koniecznym odniesienia korzy"ci z przyspieszonej
integracji finansowej jest odpowiedni poziom rozwoju rynków finansowych37. Obecny –

35Należy jednak podkreślić, że w znacznym stopniu dostosowano już do standardów europejskich
przepisy oraz instytucje regulujące obrót na rynku finansowym, m.in. w wyniku wprowadzenia na
poziomie europejskim rozwiązań sprzyjających ściślejszej integracji finansowej.

36Nie można wykluczyć, że poprawa oceny ratingowej Polski nastąpi w momencie poczynienia
wiarygodnej deklaracji w sprawie planowanego momentu przyjęcia euro, jak też wraz z faktycznym
przystąpieniem do strefy euro.

37W zależności od stosowanej metody pomiaru minimalny poziom rozwoju finansowego, niezbędny
do odniesienia korzyści z integracji finansowej w postaci wzrostu gospodarczego, szacuje się na około
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bardzo niski – udzia! kredytów w PKB w Polsce pozwala przypuszcza#, 'e przestrze%
dla rozwoju w tym zakresie pozostaje znaczna (por. wykres 3.11).

Integracja finansowa oznacza !atwiejszy dost$p polskich podmiotów do rynku
europejskiego, a tak'e !atwiejszy dost$p podmiotów zagranicznych do rynku polskiego.
Pierwszy z wymienionych efektów mo'e u!atwia# przedsi$biorstwom pozyskiwanie
finansowania na g!$bokim europejskim rynku kapita!owym38. Jednocze"nie nale'y
pami$ta#, 'e niewielkie – w porównaniu z pa%stwami strefy euro – rozmiary
oraz si!a rynkowa polskich przedsi$biorstw sprawiaj&, 'e samo otwarcie rynku
europejskiego pozwoli!oby czerpa# wymierne korzy"ci zapewnie jedynie ograniczonej
grupie podmiotów, dostatecznie silnych, by skutecznie konkurowa# o kapita! na
rynku europejskim. Niedostateczny wydaje si$ w tym kontek"cie zw!aszcza poziom
rozwoju ma!ych i "rednich przedsi$biorstw w Polsce39. Co wi$cej, poniewa' g!ównym
)ród!em finansowania dzia!alno"ci na polskim rynku pozostaj& "rodki w!asne, efekt
wprowadzenia euro mo'e okaza# si$ ograniczony.

Drugi z wyszczególnionych efektów pozwala oczekiwa#, 'e w wyniku zaostrzenia
konkurencji zwi$kszy si$ zakres oraz poprawi jako"# us!ug "wiadczonych przez
dzia!aj&cych w kraju po"redników finansowych. Poprawy dost$pno"ci us!ug finansowych
oczekuje si$ przede wszystkim w sektorze ma!ych i "rednich przedsi$biorstw, jako
'e przedsi$biorstwa o znacznej sile rynkowej maj& relatywnie !atwy dost$p do
zewn$trznych (tak'e zagranicznych) )róde! finansowania (por. Demyanyk i Volosovych,
2005; Guiso i in., 2004; Coricelli i in., 2007a,b). Potwierdzeniem tych oczekiwa% s&
do pewnego stopnia tak'e wyniki bada% realizowanych w NBP (Puchalska, 2008).
Potencjalny nap!yw po"redników i wzrost konkurencji na krajowym rynku finansowym
mog!yby u!atwi# dost$p do kapita!u tak'e tym przedsi$biorstwom, dla których s!aba
pozycja rynkowa stanowi naturaln& barier$ jego pozyskiwania.

Wprowadzenie euro nie musi jednak spowodowa# wyra)nego wzrostu efektywno"ci
banków oraz konkurencji w sektorze bankowym, poniewa' zbie'no"# w tym zakresie
w znacznej mierze ju' zosta!a osi&gni$ta. Banki komercyjne w Polsce dzia!aj& w
warunkach konkurencji monopolistycznej, przy czym rynek bankowo"ci detalicznej
cechuje si$ silniejsz& konkurencj& ni' rynek bankowo"ci korporacyjnej40. Pewnej
poprawy efektywno"ci oraz wzrostu konkurencji mo'na oczekiwa# w bankowo"ci
korporacyjnej. W bankowo"ci detalicznej mo'e nast&pi# poprawa, jednak jej )ród!em

80% PKB lub około 115% PKB (por. Guiso i in., 2004; Coricelli i in., 2007a). Wysokość progu zależy
od stosowanej metody estymacji, a poziom rozwoju finansowego oznacza głębokość całego systemu
finansowego, łącznie z kapitalizacją giełd oraz wartością należności monetarnych instytucji finansowych.
Wartości dla Polski kształtują się w pobliżu sugerowanego w przytoczonych badaniach poziomu.

38W tym pełniejszy dostęp do europejskiego rynku obligacji.
39Nie można jednak wykluczyć, że wprowadzenie euro umożliwi swobodny dostęp do rynku obligacji

także podmiotom o mniejszej wiarygodności kredytowej, do tej pory nieobecnym na rynku finansowym.
40Analizy wskazują, że jedną z głównych przyczyn zwiększenia poziomu konkurencji w bankowości

detalicznej był wyraźny wzrost popytu na kredyty hipoteczne i szybki rozwój tego segmentu rynku.
Niższy poziom konkurencji w bankowości korporacyjnej może natomiast wynikać m.in. z tego, że w
Polsce przedsiębiorstwa są relatywnie mniej zadłużone niż w innych państwach strefy euro, o czym
świadczy relacja kredytów dla przedsiębiorstw do PKB: w Polsce - 13,5%, w państwach strefy euro -
45% (por. Pawłowska i Kozak, 2008).
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niekoniecznie musi okaza# si$ wprowadzenie euro. Mo'e na to wp!yn&# równie'
realizacja postanowie% Nowej Umowy Kapita!owej (NUK) czy dalszy rozwój rynku
kredytów hipotecznych (por. Paw!owska i Kozak, 2008).

Wzmocnienie stabilno!ci finansowej
Integracja powinna
sprzyja# stabilno"ci

finansowej. Pe!niejsza integracja rynków finansowych na danym obszarze umo'liwia podmiotom
krajowym !atwiejszy dost$p do aktywów zagranicznych, a podmiotom zagranicznym
u!atwia nabywanie aktywów krajowych. Ponadto zintegrowane rynki kredytowe – w
ograniczonym zakresie – oferuj& podmiotom krajowym mo'liwo"# lokowania nadwy'ek
oszcz$dno"ci oraz uzupe!niania niedoborów p!ynno"ci na rynkach zagranicznych. Tak
rozumiana dyspersja ryzyka (risk sharing) przyczynia si$ do wzrostu efektywno"ci
kana!u finansowego absorpcji szoków, pozwala na wyg!adzanie konsumpcji, a tak'e
wzmacnia wi$zi pomi$dzy pa%stwami unii walutowej (European Commission, 2007).
Dodatkowo, pozytywny wp!yw integracji na jako"# regulacji oraz poziom rozwoju
infrastruktury instytucjonalnej przyczynia si$ do wzmocnienia stabilno"ci systemu
finansowego, która – niezale'nie od procesów integracyjnych – pozostaje wysoka41.

Wprowadzenie euro – na skutek w!&czenia polskiego rynku finansowego w struktury
g!$bokiego rynku europejskiego – mo'e nie"# za sob& tak'e inny rodzaj korzy"ci
w obszarze stabilno"ci finansowej. Dost$p do p!ynnego rynku strefy euro, b$d&cego
stabiln& walut& o znaczeniu mi$dzynarodowym, powinien skutkowa# popraw&
warunków obrotu. Wi$ksza p!ynno"# i ró'norodno"# uczestników rynku europejskiego
pozwala na utrzymywanie si$ "rednio ni'szych spreadów (mniejsza premia za ryzyko)
oraz mniejszej zmienno"ci cen.

Ramka 3.14. Definicja i miary stabilno!ci systemu finansowego

Zagadnienie stabilno"ci jest szczególnie istotne w kontek"cie reakcji polskiej
gospodarki na szoki asymetryczne, a tak'e efektywno"ci mechanizmów ich
!agodzenia. Stabilno"# systemu finansowego najcz$"ciej definiowana jest przez swoje
zaprzeczenie, czyli stan niestabilno"ci lub kryzysu finansowego (Schinasi, 2004).
Jednak z punktu widzenia prowadzenia polityki gospodarczej ró'nica pomi$dzy
d&'eniem do zachowania stabilno"ci a d&'eniem do unikni$cia kryzysu jest niezwykle
istotna.

System finansowy znajduje si$ w obszarze stabilno"ci, kiedy nie prowadzi do
istotnego zahamowania aktywno"ci gospodarczej i jednocze"nie jest zdolny do
!agodzenia lub absorpcji szoków finansowych, mechanizmy rynkowe zapewniaj&
równowag$, przyczyniaj&c si$ do wygaszania szoków, i jedynie w szczególnych
przypadkach interwencja zewn$trzna mo'e okaza# si$ konieczna (Schinasi, 2004).

41Przeprowadzane okresowo testy odporności systemu finansowego na sytuacje kryzysowe
potwierdzają jego znaczną odporność na szoki natury finansowej.
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Kryzys finansowy zagra'a stabilno"ci wówczas, gdy jego skutki silnie dotykaj&
jednocze"nie wielu podmiotów w sferze realnej (np. prowadzi do spadku
PKB, istotnego wzrostu bezrobocia czy spadku dochodów). Dopóki aktywno"#
ekonomiczna nie jest zahamowana w wyniku za!amania, a spadek wzajemnego
zaufania uczestników rynku nie powoduje istotnych strat materialnych, kryzys
nale'y uzna# za korzystny przejaw samooczyszczaj&cego mechanizmu gospodarki.
Spadki kursów na gie!dzie lub nawet upad!o"# pojedynczych banków zgodnie z
teori& nie musz& zatem oznacza# zmniejszenia stabilno"ci systemu finansowego
(Crockett, 1997; Schinasi, 2004; Weithers, 2007).

Rozk!ad strat ca!ej gospodarki jest wypadkow& strat pojedynczych uczestników
rynku. Zazwyczaj miara stabilno"ci finansowej obejmuje: prawdopodobie%stwo
upad!o"ci poszczególnych podmiotów, wysoko"# strat w przypadku ich upad!o"ci
oraz korelacje prawdopodobie%stw wyst&pienia zdarze% kredytowych prowadz&cych
do upad!o"ci podmiotów. Do innych miar stabilno"ci mo'na zaliczy# m.in. liczb$
oczekiwanych bankructw czy wielko"# kapita!u niezb$dn& do zrekompensowania
strat powsta!ych w wyniku negatywnego szoku. S& to straty depozytariuszy
banków, instytucji gwarantuj&cych depozyty, w!a"cicieli przedsi$biorstw (w tym
akcjonariuszy), sektora publicznego, makroekonomiczneai inne.

Szczególn& rol$ w zachowaniu stabilno"ci finansowej odgrywa sektor bankowy,
zw!aszcza w przypadku gospodarek pa%stw rozw,aj&cych si$, o s!abo
wykszta!conym rynku kapita!owym. Cz$sto stosowanymi miarami stabilno"ci
podmiotów sektora bankowego s&: wska)nik adekwatno"ci kapita!owej, wska)nik
p!ynno"ci i relacja kredytów straconych do ca!kowitej masy kredytów. Do mierzenia
p!ynno"ci banków s!u'y te' wiele innych wska)ników, bazuj&cych na stopie
procentowej i cenach aktywów. Sposobem oceny stabilno"ci systemu finansowego,
badaj&cym reakcje sektora bankowego na szoki, jest tak'e analiza scenariuszowa,
polegaj&ca na symulacji wyst&pienia okre"lonych szoków dla systemu znajduj&cego
si$ w równowadze. Badanie obejmuje zwykle obserwacj$ kredytów zagro'onych,
straconych, wielko"ci kapita!u na pokrycie strat, stóp procentowych okre"lanych
przez banki czy zmian PKB.

Innym wa'nym elementem systemu finansowego jest sektor pieni$'ny, którego
stabilno"# cz$sto mylnie uto'samiana jest ze stanem ca!ego systemu. Kryterium
okre"laj&cym stabilno"# sektora pieni$'nego jest w!a"ciwie spe!niaj&cy swoje
funkcje, stabilny pieni&dz. Powszechnie stosowanymi miarami oceny s& wska)niki
dynamiki cen.

a Prawdopodobnie jest to najpełniejsza miara, obejmująca m.in. bezrobocie i PKB, jednak z racji
ograniczonych możliwości precyzyjnego jej określenia bywa stosowana bardzo rzadko.

Źródło: opracowanie NBP.
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Tak'e w przypadku stabilno"ci kluczowym czynnikiem, warunkuj&cym skal$
potencjalnych korzy"ci, jest stopie% rozwoju krajowego rynku finansowego42. NaOdpowiedni poziom

rozwoju finansowego
jest warunkiem

koniecznym
odniesienia korzy"ci.

tle pa%stw strefy euro, a nawet niektórych pa%stw regionu poziom po"rednictwa
finansowego w Polsce wydaje si$ relatywnie niski (por. wykres 3.11). Tak'e struktura
portfeli aktywów gospodarstw domowych, w której dominuj& gotówka oraz depozyty
bankowe (por. wykres 3.12), "wiadczy o niskim poziomie rozwoju finansowego. Pozwala
to przypuszcza#, 'e poprawa stabilno"ci finansowej w wyniku wprowadzenia euro
b$dzie wyra)nie odczuwalna dopiero wówczas, gdy polski rynek finansowy osi&gnie
dostatecznie wysoki poziom rozwoju. Nale'y jednocze"nie podkre"li#, 'e post$puj&ce
procesy integracyjne – w szczególno"ci wprowadzenie euro – powinny stymulowa#
szybszy rozwój rynku finansowego i umo'liwia# pe!niejsze wykorzystanie korzy"ci
zwi&zanych z integracj& (Konopczak, 2008c).

Wykres 3.12. Struktura portfeli aktywów gospodarstw domowych w Polsce
na koniec 2007 r. (w %)

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych GUS, IZFA, MF, NBP.

Potencjalne zagro"enia

Przyspieszenie integracji finansowej w wyniku wprowadzenia euro otwiera przed
Polsk& szanse na szybszy rozwój, wi&'e si$ jednak z okre"lonymi zagro'eniami. Do
najwa'niejszych nale'&: nasilenie efektu zara'ania na rynkach finansowych (contagion
e!ect), wzrost aktywno"ci mi$dzynarodowych konglomeratów finansowych, przesuni$cie
cz$"ci obrotu na rynki rozwini$te, wypieranie z rynku cz$"ci po"redników finansowych.Integracja mo'e

sprzyja# efektowi
zara'ania oraz

powstawaniu
konglomeratów

finansowych.

Pe!niejsza integracja rynków finansowych mo'e zwi$ksza# ryzyko wyst&pienia
tzw. efektu zara'ania, polegaj&cego na przenoszeniu kryzysów pomi$dzy rynkami
finansowymi ró'nych pa%stw (Trichet, 2007a). Szczególnie w przypadku relatywnie
p!ytkich, s!abo rozwini$tych rynków ryzyko to mo'e by# znaczne, a ewentualne
odwrócenie strumieni kapita!u mo'e poci&ga# za sob& straty, tak'e dla sfery realnej

42Wzrost stabilności finansowej jest w przypadku gospodarek wysoko rozwiniętych uważany za
najważniejszy rodzaj korzyści z postępującej integracji finansowej (por. Guiso i in., 2004).
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gospodarki43. Wspomniane zagro'enie mo'na zaobserwowa# równie' obecnie, m.in. na
przyk!adzie podatno"ci polskiego rynku na bod)ce pochodz&ce z rynków wysoko
rozwini$tych (por. tak'e Ehrmann i in., 2005). Inne zagro'enie dla stabilno"ci
finansowej, zwi&zane z integracj&, mo'e wynika# z szybkiego rozwoju mi$dynarodowych
konglomeratów finansowych (European Commission, 2007). Z jednej strony w
przypadku wyst&pienia szoku kapita! wewn&trz grupy kapita!owej mo'e z !atwo"ci&
przep!ywa# w kierunku tych podmiotów, które potrzebuj& p!ynno"ci. Z drugiej jednak
strony, je"li okre"lony podmiot ma podstawowe znaczenie dla gospodarek tylko
niektórych krajów, w których prowadzi dzia!alno"#, za!amanie jego kondycji finansowej
mo'e wywo!a# konflikt interesów w razie konieczno"ci dokapitalizowania (Aghion i in.,
2008). Po wprowadzeniu euro

cz%"# obrotu
finansowego mo'e si%
przesun&# w kierunku
du'ych, bardziej
p$ynnych, centrów
finansowych.

Post$puj&ca integracja finansowa mo'e prowadzi# do wykszta!cania si$ lokalnych
centrów finansowych, skupiaj&cych gros obrotu. Obecnie znaczna cz$"# europejskiego
rynku produktów i us!ug finansowych skoncentrowana jest w Londynie – poza
obszarem wspólnej waluty. Mo'na oczekiwa#, 'e po akcesji Polski do strefy euro
istotna cz$"# obrotu na polskim rynku przesunie si$ w kierunku wi$kszych centrów
finansowych44. Równie' na rynku po"redników finansowych mo'e doj"# do wypierania
podmiotów krajowych przez podmioty z rynków wysoko rozwini$tych. Wzrost
konkurencji, szczególnie w segmencie bankowo"ci korporacyjnej, mo'e w miar$ post$pu
integracji i zmniejszania barier aktywno"ci podmiotów mi$dzynarodowych prowadzi#
do wypierania z rynku podmiotów nieefektywnych45. Proces ten, o ile wyst&pi, nie
powinien jednak zagra'a# stabilno"ci systemu finansowego, cho# mo'e wi&za# si$ z
przej"ciowymi kosztami dla niektórych podmiotów sektora bankowego.

Podsumowanie

Skala ró'nic mi$dzy poziomem rozwoju finansowego Polski i strefy euro stanowi
przybli'enie potencjalnej skali korzy"ci z wprowadzenia euro (por. wykres 3.11). W
miar$ post$puj&cej konwergencji gospodarki maleje znaczenie euro jako czynnika
pozwalaj&cego na przyspieszenie procesu doganiania. Pozostaj&c poza stref& euro,
mo'na tak'e czerpa# pewne korzy"ci z integracji rynków w jej ramach, jednak skala
takich korzy"ci jest ograniczona, a koszty alternatywne pozostawania poza sfer&
bezpo"redniego oddzia!ywania wspólnej waluty mog& by# znaczne (por. tabela 3.3).
Pomimo zagro'e% zwi&zanych z wprowadzeniem euro efekt netto post$puj&cej integracji
rynków finansowych z perspektywy ca!ej gospodarki powinien okaza# si$ korzystny.

43Pełniejsza integracja finansowa sprzyja rozwojowi finansowemu, zwiększając jednocześnie stopień
współzależności między rynkami. Oznacza to, że rynek słabo rozwinięty, integrując się z obszarem
na wyższym poziomie rozwoju finansowego, może oczekiwać przyspieszenia tempa wzrostu przy
jednoczesnym wzroście podatności na szoki płynące z rynku rozwiniętego.

44Warto nadmienić, że realizacja planów GPW, dotyczących stworzenia regionalnego centrum usług
finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, stanowi dodatkową szansę dla Polski.

45Podobne zjawisko obserwowane było np. w polskim sektorze przedsiębiorstw na początku lat 90.,
kiedy podmioty nieefektywne musiały zakończyć działalność. W literaturze efekt ten Joseph Schumpeter
nazwał procesem „twórczej destrukcji” (Schumpeter, 1942).
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Z regu!y niemierzalny charakter potencjalnych skutków wprowadzenia euro sk!ania
jednak do analizy integracji finansowej raczej jako szansy ni' bezpo"redniej korzy"ci.

Tabela 3.3. Porównanie korzy!ci i kosztów w obszarze integracji rynków
finansowych w zale"no!ci od scenariusza wprowadzenia euro

Wprowadzenie
euro...

Wzgl&dne korzy"ci i szanse Wzgl&dne koszty i zagro$enia

...mo#liwie szybko

– %cie#ka szybszego rozwoju
finansowego oraz wzrost stabilno%ci
finansowej w miar! dojrzewania
rynku

– zwi!kszone zagro#enie wyst$pienia
negatywnych skutków integracji w
sytuacji s"abo rozwini!tego systemu
finansowego

...w dalszej
przysz"o%ci

– ograniczony wymiar potencjalnych
zagro#e( przy stopniowym
dojrzewaniu rynku

– koszt utraconych mo#liwo%ci w
zwi$zku z wolniejszym rozwojem
finansowym

Źródło: opracowanie NBP.

Uzupe!nieniem pogl&dów bankowców na temat potencjalnych rodzajów korzy"ci i
kosztów integracji ze stref& euro mog& by# wyniki badania ankietowego przedstawione
w ramce 3.15. Z powodu niewielkiej liczebno"ci próby opis wyników mo'e jednak nie
oddawa# w pe!ni oczekiwa% ca!ego sektora46. Ponadto pytano o korzy"ci i kosztów
wy!&cznie dla poszczególnych banków (respondentów), nie za" dla ca!ej gospodarki.

Ramka 3.15. Wyniki badania ankietowego na próbie polskich banków

Badanie przeprowadzono w 2008 r., wspólnie ze Zwi&zkiem Banków Polskich (ZBP).
Na pytanie ankietowe odpowiedzia!o 38 banków, w tym 17 spó!dzielczych i 21
komercyjnych (w tym z bankowo"ci detalicznej oraz korporacyjnej). Wyniki badania
przedstawia tabela 1 oraz komentarze zamieszczone w niniejszej ramce. W"ród
banków spó!dzielczych udzia! klientów rozliczaj&cych si$ w euro jest niewielki.
Spo"ród banków komercyjnych jedynie cztery banki korporacyjne zg!osi!y, 'e du'y
udzia! ich klientów rozlicza si$ w euro. Instrumenty zabezpieczaj&ce przed ryzykiem
kursowym stosowane s& g!ównie w bankach korporacyjnych.

Wi$kszo"# banków nie rozpocz$!a jeszcze przygotowa% do wprowadzenia euro.
Te, które podj$!y ju' pewne dzia!ania, ponios!y jedynie niewielk& cz$"# kosztów
dostosowania.

46W debacie publicznej liczne są wypowiedzi przedstawicieli sektora bankowego, opowiadających się
za możliwie szybką integracją ze strefą euro, co nie musi być zgodne z obrazem, jaki przedstawiają
wyniki badania ankietowego.
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Tabela 1. Najcz%!ciej wymieniane korzy!ci i koszty dla banków
spó$dzielczych oraz komercyjnych – podsumowanie wyników badania
ankietowego

Rodzaj banku Korzy"ci Koszty

spó"dzielczy – redukcja ryzyka kursowego
– redukcja kosztów transakcyjnych

– wi!ksza stabilno%& otoczenia

gospodarczego

– dostosowania zwi$zane z
podwójnym podawaniem cen
– dostosowania zwi$zane z
podwójnym obiegiem walut
– utrzymywanie zapasów dwóch
walut
– szkolenie personelu

– dochody z operacji walutowych

komercyjny

(detaliczny)

– ni#szy koszt dzia"alno%ci
– wi!ksza stabilno%& otoczenia
gospodarczego
– eliminacja ryzyka kursowego

– wzrost popytu na kredyt

– dostosowania zwi$zane z
podwójnym obiegiem walut
– dostosowania zwi$zane z
podwójnym kwotowaniem cen
– dochody z operacji walutowych
– szkolenie personelu
– prowadzenie kampanii
informacyjnej

– utrzymywanie zapasów dwóch

walut

komercyjny

(korporacyjny)

– ni#szy koszt dzia"alno%ci

–wi!ksza stabilno%& otoczenia

gospodarczego

– dostosowania zwi$zane z
podwójnym obiegiem walut
– dostosowania zwi$zane z
podwójnym kwotowaniem cen
– dochody z operacji walutowych

– ni#sze oprocentowanie kredytów i

po#yczek

Źródło: opracowanie NBP na podstawie ankiet przeprowadzonych w bankach we współpracy ze
ZBP.

Nale'y podkre"li#, 'e banki pytano wy!&cznie o rodzaje potencjalnych korzy"ci i
kosztów, nie za" o ich wielko"#. W zwi&zku z tym, na podstawie wyników nie mo'na
sformu!owa# wniosków na temat efektu netto, oczekiwanego przez bankowców.

Korzy"ci najrzadziej wymieniane przez banki spó!dzielcze dotycz&: !atwiejszego
dost$pu do klientów i do nowych rynków, wprowadzania nowych us!ug, a tak'e
zwi$kszonej przejrzysto"ci cen oraz uwolnienia zasobów walutowych w wyniku
wprowadzenia euro. Banki komercyjne z kolei rzadko uznaj& za korzy"# redukcj$
kosztów transakcyjnych.

Koszty najrzadziej wymieniane przez zarówno przez banki spó!dzielcze, jak i
komercyjne dotycz&: promocji produktów i us!ug, niemo'no"ci ustalania cen na
poziomie cen atrakcyjnych, ryzyka utraty cz$"ci rynku oraz ryzyka wzrostu udzia!u
kredytów zagro'onych. Ponadto banki spó!dzielcze rzadko wymieniaj& konieczno"#
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prowadzenia kampanii informacyjnej jako wa'ny rodzaj kosztu, w przeciwie%stwie
do banków komercyjnych (w szczególno"ci detalicznych).

Wi$kszo"# banków komercyjnych uwa'a, 'e ich korzy"ci z wprowadzenia euro nigdy
nie przewy'sz& niezb$dnych kosztów. Odpowiedzi udzielane przez banki spó!dzielcze
by!y znacznie bardziej zró'nicowane, co sk!ania do wniosku, 'e nie maj& one
okre"lonego zdania. Podobnie jest w przypadku okre"lenia okresu, po jakim korzy"ci
dla banków spó!dzielczych przewy'sz& koszty wynikaj&ce z podwójnego podawania
cen. Banki komercyjne (w szczególno"ci detaliczne) tak'e w tym zakresie nastawione
s& raczej sceptycznie: wi$kszo"# jest zdania, 'e korzy"ci dla nich nie przewy'sz&
kosztów. Wszystkie badane grupy banków s& zgodne co do okresu podwójnego
obiegu walut: korzy"ci dla banków zwi&zane z jego wyst$powaniem w przekonaniu
respondentów nigdy nie przewy'sz& zwi&zanych z tym kosztów.

Zdaniem wszystkich badanych grup banków konieczno"# wymiany walut dotyczy
g!ównie: wymiany handlowej oraz transferów "ródków klientów. Mo'na oczekiwa#,
'e wi&'e si$ to równie' z kredytami walutowymi, jednak nie sformu!owano otwarcie
takiego pytania i ta odpowied) mog!a nie by# oczywista.

Reasumuj&c wyniki badania, warto zwróci# uwag$ na zagadnienia, co do których
wi$kszo"# ankietowanych banków by!a zgodna. W zakresie korzy"ci jest to
zwi$kszona stabilno"# otoczenia gospodarczego; w zakresie kosztów – dostosowania
zwi&zane z okresem podwójnego obiegu walut oraz podwójnego kwotowania cen.
Warto równie' zwróci# uwag$ na pewn& niekonsekwencj$, potwierdzaj&c& s!ab&
moc wnioskowania na podstawie przeprowadzonego badania. Banki spó!dzielcze
jako jedne z najwa'niejszych korzy"ci wymieniaj& eliminacj$ ryzyka kursowego oraz
kosztów transakcyjnych, a jako jeden z g!ównych kosztów – utrat$ dochodów z
operacji walutowych. Cho# wymienione korzy"ci odczuje zapewne sektor prywatny,
dla banków redukcja kosztów transakcyjnych powinna stanowi# raczej koszt ni'
korzy"# – chyba 'e anga'uj& si$ na du'& skal$ w operacje walutowe. Niewielki
udzia! klientów banków spó!dzielczych rozlicza si$ w euro, a tak'e stosuje
instrumenty zabezpieczaj&ce przed ryzykiem kursowym. Mo'e z tego wynika#, 'e
cz$"# respondentów podawa!a korzy"ci i koszty dla ca!ej gospodarki, nie za" dla
reprezentowanych instytucji sektora bankowego.

Źródło: opracowanie NBP.

3.5. Wzrost PKB i dobrobytu

3.5.1. Wp"yw euro na wzrost PKB i dobrobytu

Warto"# analizowanych we wcze"niejszych podrozdzia!ach korzy"ci i szans p!yn&cych z
cz!onkostwa w strefie powi&zana jest z ich wp!ywem na rozwój spo!eczno-ekonomiczny
kraju, dla którego warunki tworzy wzrost gospodarczy. Podobnie jak precyzyjne
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okre"lenie efektów wzrostu inwestycji i handlu zagranicznego, oszacowanie wp!ywu euro
na PKB jest zadaniem bardzo trudnym, m.in. ze wzgl$du na mnogo"# powi&za% mi$dzy
poszczególnymi zmiennymi makroekonomicznymi. Dodatkowo, warunkowo"# efektów
handlowych i inwestycyjnych zamiany z!otego na euro implikuje warunkowo"# wzrostu
PKB. Okre"lenie zwi&zku mi$dzy (niepewnymi co do skali) efektami bezpo"rednimi
zwi&zanymi z akcesj& do strefy euro a PKB mo'e by# zatem dokonane jedynie w oparciu
o pewne za!o'enia lub wariantowo.

Dotychczasowe badania nie rozstrzygaj& jednoznacznie, czy utworzenie strefy euro Badania nie
rozstrzygaj&
jednoznacznie, czy
utworzenie strefy euro
prze$o'y$o si% na
wzrost tempa rozwoju
gospodarczego.

w pozytywny sposób prze!o'y!o si$ na wzrost gospodarczy pa%stw cz!onkowskich.
Z jednej strony wynika to z wci&' nied!ugiego okresu funkcjonowania wspólnego
obszaru walutowego, przez co ograniczona jest ilo"# obserwacji. Z drugiej strony,
wzrost gospodarczy jest uwarunkowany wieloma czynnikami, z których bardzo trudno
wyodr$bni# efekt przyj$cia wspólnej waluty.

Pewnych informacji w zakresie mo'liwego wp!ywu akcesji Polski do strefty euro na
PKB dostarczaj& przeprowadzane symulacje, oparte na modelach DSGE i CGE. Na
przyk!ad Bukowski i in. (2008a) przy pomocy modelu DSGE szacuj& bezpo"redni efekt
wprowadzenia euro dla PKB, który wynika z redukcji kosztów transakcyjnych wymiany
walut. Zdaniem autorów, w d!ugim okresie samo zniesienie kosztu kupna i sprzeda'y
euro powinno prze!o'y# si$ na wzrost PKB o 0,66 - 1,65% w porównaniu ze scenariuszem
niewst$powania do strefy euro (por. tabela 3.5), przy czym dwie trzecie tego wzrostu
zmaterializuje si$, ich zdaniem, w ci&gu pierwszych pi$ciu lat cz!onkostwa. Poniewa' Eliminacja kosztów

transakcyjnych, wzrost
przejrzysto"ci cen oraz
eliminacja ryzyka
kursowego powinny
skutkowa# wzrostem
PKB w d$ugim okresie
o 3,4% w stosunku do
scenariusza bazowego.

powy'sze szacunki nie uwzgl$dniaj& innych efektów (np. zwi$kszonej przejrzysto"ci cen,
redukcji ryzyka kursowego, itp.) zatem mo'na je traktowa# jako doln& granic$ wp!ywu
euro na PKB Polski (Daras i Hagemejer, 2008). Daras i Hagemejer (2008) opieraj&c
si$ na wyliczeniach, 'e koszty transakcyjne stanowi& obecnie oko!o 2% warto"ci handlu
zagranicznego Polski ze stref& euro wnioskuj&, 'e ich zniesienie po!&czone ze wzrostem
przejrzysto"ci cen oraz z eliminacj& ryzyka kursowego zaowocuj& wzrostem PKB w
d!ugim okresie o 3,4% w stosunku do scenariusza bazowego.

W "wietle wyników przeprowadzonych bada%, kolejnym skutkiem przyj$cia wspólnej Redukcja premii za
ryzyko mo'e skutkowa#
d$ugoookresowym
wzrostem inwestycji,
jednak skala wp$ywu
zale'y m.in. od stopnia
konkurencji w sektorze
bankowym.

waluty b$dzie redukcja premii za ryzyko, aczkolwiek szacunki skali wp!ywu tego
czynnika na wzrost gospodarczy charakteryzuj& si$ wyra)nymi rozbie'no"ciami.
D!ugookresowy efekt wzrostu inwestycji na PKB, wywo!any obni'k& stóp procentowych
o 1 pkt proc., szacowany jest na ponad 4,1% w porównaniu z sytuacj& nieprzyjmowania
wspólnej waluty (Daras i Hagemejer, 2008). Ni'sze oszacowania tego efektu (na
poziomie 0,5% PKB) przedstawiaj& Bukowski i in. (2008a), którzy opieraj& swoje
wyliczenia na za!o'eniu, 'e nominalne stopy procentowe w wyniku przyj$cia euro spadn&
w Polsce o oko!o 0,7 pkt proc. Warto podkre"li#, 'e ostatecznie skala efektu przyj$cia
wspólnej waluty na PKB kana!em stóp procentowych b$dzie za!e'a!a od wewn$trznej
konkurencyjno"ci polskiego sektora bankowego, tj. od jego zdolno"ci do obni'enia mar'y
bankowej do poziomu konkurentów europejskich (por. Bukowski i in., 2008a).
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W "wietle wyników przeprowadzonych analiz, !&czny wp!yw przyj$cia wspólnej waluty
na PKB b$dzie pozytywny, chocia' skala tego wp!ywu jest trudna do oszacowania.
Redukcja premii za ryzyko a tak'e spadek kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego
powinny przyczyni# si$ do wzrostu PKB w d!ugim okresie o 7,5%, g!ównie w wyniku
wi$kszej akumulacji kapita!u (Daras i Hagemejer, 2008). Znacznie mniejszego co do
skali wp!ywu akcesji do strefy euro na PKB (na poziomie 2,1-2,5% w porównaniu
do scenariusza bazowego) spodziewaj& si$ Bukowski i in. (2008a), którzy w swoich
badaniach brali pod uwag$ skutki obni'enia kosztów transakcyjnych, nominalnych stóp
procentowych oraz aprecjacji realnego kursu walutowego.

Kana!y wp!ywu omawianych zmiennych na PKB to g!ównie wzrost inwestycji oraz
handlu zagranicznego, których czasowe roz!o'enie b$dzie mia!o ostatecznie wp!yw na
zmiany PKB w poszczególnych latach. Na przyk!ad, jak ju' wcze"niej wspomniano,
prognozowana substytucja produkcji krajowej importem mo'e jednak skutkowa#
krótkotrwa!ym obni'eniem tempa wzrostu PKB w porównaniu ze scenariuszem
bazowym. W istocie, obie omawiane analizy dopuszczaj& mo'liwo"# obni'enia
tempa wzrostu gospodarczego w pierwszym roku cz!onkostwa w strefie euro. W
kolejnych latach PKB powinien rosn&# ju' szybciej ni' w sytuacji pozostawania
poza wspólnym obszarem walutowym. Je'eli przyj&# (zgodnie z wynikami analiz),
'e wi$kszo"# dodatkowego przyrostu PKB zmaterializowa!aby si$ w ci&gu pierwszych
pi$ciu-dziesi$ciu lat cz!onkostwa w strefie euro, to wprowadzenie euro oznacza!oby
podniesienie tempa wzrostu gospodarczego o oko!o 0,2-0,7 pkt proc. rocznie w
porównaniu ze scenariuszem niewst$powania do wspólego obszaru walutowego.

Tabela 3.5. Euro a PKB w !wietle wyników symulacji

Daras i Hagemejer (2008) Bukowski i in. (2008a)

Skala Prze"o#enie na
PKB

Skala Prze"o#enie na
PKB

Obni#enie kosztów
transakcyjnych

2,2% PKB 3,22% 0,8-1,2% PKB 0,66-1,65%

Obni#enie
nominalnej stopy
procentowej

1 pkt proc. 4,14% 0,7 pkt proc. 0,45%

Aprecjacja
realnego kursu
walutowego

– – impuls inflacyjny
2,3 pkt proc.

0,37%

Efekt "$czny 7,5% 1,5-2,5%
Źródło: opracowanie NBP.

Wzrost gospodarczy powi&zany jest ze zwi$kszeniem dobrobytu. W "wietle
przeprowadzonych analiz wzrost dobrobytu mo'e by# pochodn& zarówno wy'szych
dochodów rozporz&dzalnych, pod&'aj&cych za wzrostem PKB, jak i ni'szego,
w porównaniu ze scenariuszem niewst$powania do strefy euro, poziomu cen
konsumpcyjnych (wskutek zwi$kszenia przejrzysto"ci cen i redukcji kosztów wymiany
handlowej). Je'eli przewidywania te znajd& odzwierciedlenie w rzeczywisto"ci,
to w konsekwencji mo'e wzrosn&# konsumpcja gospodarstw domowych. Istotnie,
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przeprowadzone badania wp!ywu przyst&pienia do strefy euro na wysoko"# dochodów
poszczególnych grup spo!ecznych wskazuj&, 'e w "rednim i d!ugim okresie wprowadzenie
euro przyczyni si$ do wzrostu dochodów wszystkich grup spo!ecznych w stosunku
do scenariusza bazowego (nieprzyj$cia wspólnej waluty). Jednocze"nie wyniki dosy#
jednoznaczne sugeruj&, 'e realny wzrost konsumpcji gospodarstw niezamo'nych
powinien by# wy'szy ni' w grupie gospodarstw zamo'niejszych. Te ostatnie wi$ksz&
cz$"# dochodów czerpi& z tytu!u posiadanego kapita!u, którego cena po przyst&pieniu
do strefy euro spadnie wraz z redukcj& premii za ryzyko. Obni'enie stopy zysków od
kapita!u w mniejszym stopniu odczuj& tymczasem gospodarstwa domowe o ni'szych
dochodach. Wniosek ten potwierdzaj& zarówno badania Darasa i Hagemejera (2008),
Bukowskiego i in. (2008a), jak i Or!owskiego (2008). Tym samym badania nie
potwierdzaj& wysuwanych niekiedy obaw, 'e przyj$cie euro wp!ynie na pog!$bienie
dysproporcji dochodowych w Polsce. Niemniej jednak problem równomierno"ci
roz!o'enia kosztów i korzy"ci z przyj$cia euro pozostaje aktualny i powinien by#
przedmiotem zainteresowania i monitorowania, gdy' obecny stopie% nierówno"ci W Polsce stosunkowo

du'e nierówno"ci
dochodowe na tle
Europy

dochodowych mierzony wspó!czynnikiem Gini’ego jest w Polsce (na tle krajów strefy
euro) do"# wysoki (por. wykres 3.13). W 2006 roku spo"ród krajów cz!onkowskich strefy
euro by! on wy'szy tylko w Portugalii i Grecji. W"ród pozosta!ych nowoprzyj$tych
krajów cz!onkowskich wy'szy wska)nik nierówno"ci dochodowych maj& *otwa, Litwa i
Rumunia. Nale'y zauwa'y#, 'e w wi$kszo"ci nowych krajów cz!onkowskich obserwowane
nierówno"ci p!acowe s& na poziomie wy'szym ni' w krajach „starej unii”. Wyj&tkiem s&
Bu!garia i S!owenia, gdzie wspó!czynnik Gini’ego kszta!towa! si$ na najni'szym, w"ród
poza Dani&, poziomie oraz Czechy i S!owacja, gdzie warto"# wspó!czynnika Gini’ego
by!a ni'sza ni' "rednia warto"# dla krajów strefy euro.47

Wykres 3.13. Wspó$czynnik Gini’ego w Polsce w 2006 r.* na tle krajów UE
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Źródło: Eurostat.

Nie mo'na jednoznacznie odpowiedzie# na pytanie, czy przyst&pienie do strefy euro Utworzenie strefy euro
bez wyra+nego wp$ywu
na nierówno"ci
dochodowe

mia!o wp!yw na stopie% nierówno"ci dochodowych w krajach cz!onkowskich. Warto"#
wspó!czynnika Gini’ego dla ca!ej strefy euro nie uleg!a zmianie, zmiany nast&pi!y

47Ostatnie dostępne dane w bazie danych Eurostatu obejmują rok 2006, dlatego strefa euro obejmuje
12 krajów.
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natomiast w poszczególnych krajach. Spo"ród 12 krajów strefy euro w czterech (Francja,
Hiszpania, Irlandia i Grecja) nast&pi!o zmniejszenie nierówno"ci dochodowych w
stosunku do roku 1999, w pozosta!ych o"miu warto"# wspó!czynnika Gini’ego wzros!a
(zob. wykres 3.13).

O ile wyniki bada% nie wskazuj& na bezpo"redni zwi&zek mi$dzy wprowadzeniemWzrost nierówno"ci
mo'e jednak

towarzyszy# wzrostowi
gospodarczemu Polski
oraz reformom rynku

pracy

euro a wzrostem wspó!czynników Gini’ego, to wzrost nierówno"ci dochodowych mo'e
by# obserwowany w Polsce w najbli'szych latach wskutek przyspieszonego wzrostu
gospodarczego. Pogl&d, 'e stopie% nierówno"ci dochodowych mo'e by# rezultatem, a
nie przyczyn& wzrostu gospodarczego (zw!aszcza w gospodarkach rozw,aj&cych si$)
zosta! wyra'ony w koncepcji krzywej Kuznetsa (Kuznets, 1955). Rozwój gospodarczy
implikuje wzrost popytu na pracowników wykwalifikowanych zwi&zanego z post$pem
technicznym i procesami globalizacyjnymi (Komisja Europejska, 2008a). Pog!$bienie
nierówno"ci mo'e zatem mie# miejsce równie' w przypadku Polski i innych krajów
doganiaj&cych, w których import post$pu technicznego przek!ada si$ na wysokie
zapotrzebowanie na wykwalifikowan& si!$ robocz& (patrz te' World Bank, 2007b).
Dodatkowo, presja na wzrost nierówno"ci dochodowych mo'e by# efektem reform
na rynku pracy w kierunku jego uelastyczniania. Np. gdy p!ace s& elastyczne,
szoki technologiczne zwi&zane z wi$kszym zapotrzebowaniem na wykwalifikowan& si!$
robocz& prowadz& do wzrostu nierówno"ci p!acowych, ale te' do spadku bezrobocia.
Tymczasem w warunkach sztywnych p!ac, utrzymywania p!ac minimalnych i wysokiego
stopnia uzwi&zkowienia nierówno"ci dochodowe s& mniejsze. Kosztem jest jednak
wi$ksze prze!o'enie szoków technologicznych na wzrost bezrobocia. Dzia!ania maj&ce
na celu dalsze wspomaganie wzrostu gospodarczego, jak równie' przek!adaj&ce si$
na wzrost elastyczno"ci rynku pracy mog& zatem, niezale'nie od procesu integracji
walutowej, przek!ada# si$ na wzrost nierówno"ci dochodowych (Komisja Europejska,
2008a).

3.5.2. Zagro%enie utraty dobrobytu w wyniku zwi$kszonych waha&
produkcji

Efekty wprowadzenia euro dla PKB i dobrobytu nie musz& by# wy!&cznie pozytywne.
Przekazanie kompetencji w zakresie prowadzenia polityki pieni$'nej do EBC niesie ze
sob& bowiem ryzyko zwi$kszonych waha% popytu i produkcji w gospodarce. Wzrost
waha% produkcji mo'e by# spowodowany faktem, 'e wspólna polityka pieni$'na EBC
b$dzie reagowa!a na zmiany sytuacji makroekonomicznej ca!ej strefy euro, co nie zawsze
musi by# zgodne z potrzebami polskiej gospodarki, której cykl koniunkturalny nie jest
identyczny ze stref& euro.

Literatura dotycz&ca wp!ywu cz!onkostwa w unii monetarnej na amplitud$ waha%
produkcji jest raczej skromna (por. Gradzewicz i Makarski, 2008). Mo'na jednak
znale)# potwierdzenie hipotezy, 'e po przyst&pieniu do strefy euro efektywno"#
polityki pieni$'nej w absorbowaniu szoków zmniejsza si$ (Ca’Zorzi i in., 2005).
Wnioski o zwi$kszonych wahaniach produkcji (a tak'e inflacji) p!yn& ponadto z
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symulacji akcesji do strefy euro Czech (jako gospodarki typowej w"ród nowych pa%stw
cz!onkowskich Unii Europejskiej), chocia' ten negatywny efekt mo'e by# zmniejszony
dzi$ki zaostrzonej konkurencji na rynku produktów, elastycznym rynkom i intensyfikacji
wymiany handlowej (Karam i in., 2008).

Z bada% przeprowadzonych na potrzeby Raportu przy pomocy modelu DSGE wynika,
'e wzrost waha% aktywno"ci gospodarczej w Polsce po wst&pieniu do strefy euro istotnie
nast&pi. Wzrost waha% by!by mniejszy, gdyby udzia! wydarze% w Polsce w decyzjach
EBC odpowiada! udzia!owi populacji w strefie euro. Z wi$kszym wzrostem waha%
nale'y si$ jednak liczy#, gdyby pod uwag$ brany by! udzia! Polski w PKB strefy euro.
Ró'nice mi$dzy tymi dwoma wariantami s& jednak nieznaczne (por. tablica 3.6).

Tabela 3.6. Prognozowane odchylenie standardowe PKB i konsumpcji po
wej!ciu Polski do strefy euro

Zmienna poza euro w euro* w euro**

PKB 2,85% 3,27% 3,25%
Konsumpcja 1,08% 2,08% 2,07%

* udział Polski w decyzjach EBC odpowiada udziałowi PKB.
** udział Polski w decyzjach EBC odpowiada udziałowi populacji.
Źródło: Gradzewicz i Makarski (2008).

Wahania produkcji negatywnie wp!ywaj& na dobrobyt, st&d du'e wysi!ki kierowane
s& na mi$dzyokresowe wyg!adzanie konsumpcji. Wychodz&c z za!o'enia, 'e wahania
produkcji stanowi& koszt dla gospodarstw domowych (ale nie przek!adaj& si$ na
obni'enie tempa wzrostu gospodarczego), przy pomocy modelu DSGE dokonano
oszacowania tego kosztu. W "wietle uzyskanych wyników, koszt cyklu koniunkturalnego
w Polsce rzeczywi"cie zwi$kszy si$ po przyst&pieniu do strefy euro. O ile w
sytuacji pozostawania poza stref& euro koszt ten szacowany jest na poziomie 0,02%
konsumpcji w stanie ustalonym (steady state), to wewn&trz strefy euro koszt dla
Polski jest wy'szy i wynosi oko!o 0,07% konsumpcji (Gradzewicz i Makarski,
2008). Pomimo a' trzykrotnego wzrostu, nie jest to jednak koszt wysoki, cho#
mo'e by# niedoszacowany, gdy' podczas badania autorzy za!o'yli, 'e p!ace s&
elastyczne. Co wi$cej, za!o'ono implicite liniowo"# relacji mi$dzy wahaniami a wzrostem
gospodarczym. W rzeczywisto"ci zale'no"# ta mo'e by# wkl$s!a, co zwi$ksza negatywny
wp!yw waha% na tempo wzrostu produkcji.

Na fakt, 'e wzrost produkcji w fazie dobrej koniunktury nie rekompensuje spadku Wzrost produkcji w
fazie dobrej
koniunktury mo'e nie
rekompensowa# spadku
produkcji w czasie
spowolnienia.

produkcji podczas spowolnienia wskazuj& m.in. Ramey i Ramey (1995) oraz Galí
i in. (2007). Do najwa'niejszych kana!ów wp!ywu waha% na wzrost gospodarczy
nale'& inwestycje prywatne. Cykl inwestycyjny jest cz$sto wieloletni, a przedsi$biorstwa
musz& ponosi# nak!ady inwestycyjne z my"l& o przysz!ych okresach. Na skutek
znacznych waha% produkcji, w okresach lepszej koniunktury sk!onno"# do inwestowania
w zwi$kszanie zdolno"ci produkcyjnych jest obni'ona, gdy' firmy antycypuj& ju'
okres spowolnienia. Sk!onno"# ta b$dzie tak'e tym ni'sza im sztywniejszy jest rynek
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pracy, gdy' przedsi$biorstwa niech$tnie zwi$kszaj& zatrudnienie, je'eli koszty zwolnienia
pracowników s& wysokie. Dodatkowo, wysoka amplituda waha% produkcji oznacza,
'e przedsi$biorstwa w fazie wzrostowej natrafiaj& na ograniczenia kredytowe. Mo'na
wprawdzie wówczas uzupe!nia# te ograniczenia )ród!ami zagranicznymi, ale kapita!
importowany jest dro'szy od krajowego, co równie' wp!ywa na obni'enie zrealizowanych
inwestycji. Wzrost inwestycji w fazie wzrostowej napotyka na szereg ogranicze%, przez
co nie rekompensuje spadku inwestycji w fazie spowolnienia. Empirycznych dowodów na
negatywny zwi&zek mi$dzy wahaniami produkcji a wzrostem gospodarczym dostarczaj&
m.in. Ramey i Ramey (1995) oraz Kose i in. (2008).

Z drugiej strony, nale'y zwróci# uwag$ na wyst$powanie efektu, który po przyj$ciuKana$ finansowy mo'e
sprzyja# wyg$adzaniu

waha! produkcji i
dochodów.

wspólnej waluty mo'e obni'a# koszt waha% produkcji dzi$ki lepszym mo'liwo"ciom
wyg!adzania konsumpcji. Przyst&pienie ma!ego kraju do unii monetarnej otwiera
przed jego mieszka%cami mo'liwo"# korzystania z g!$bokiego rynku finansowego, bez
ogranicze% instytucjonalnych i konieczno"ci ponoszenia ryzyka kursowego. W takiej
sytuacji wp!yw asymetrycznych waha% produkcji na poziom konsumpcji mo'e zosta#
ograniczony. W literaturze wyró'nia si$ dwa kana!y, poprzez które gospodarstwa
domowe zyskuj& mo'liwo"# wyg!adzania konsumpcji w unii monetarnej. Jeden wi&'e
si$ z zakupem aktywów zagranicznych, drugi za" z korzystaniem z zagranicznego rynku
depozytowo-kredytowego (Narodowy Bank Polski, 2004a; Konopczak, 2008c).

Podsumowanie rozdzia"u

Przedstawione w trzecim rozdziale rozwa'ania sk!aniaj& do postawienia hipotezy,
'e "rednio- i d!ugookresowe korzy"ci nale'y traktowa# w kategoriach szans, których
zmaterializowanie si$ b$dzie zale'a!o od spe!nienia wielu warunków. Jednak nawet
korzy"ci bezpo"rednie, które s& zwi&zane z eliminacj& kosztów transakcyjnych
ponoszonych przy zamianie waluty krajowej na euro (i odwrotnie), nie s& !atwe do
precyzyjnego obliczenia.

Wa'nym impulsem dla polskiej gospodarki po wst&pieniu do strefy euro mo'e
by# redukcja premii za ryzyko kursowe. Przeprowadzone obliczenia pozwoli!y
oszacowa# jej wysoko"#, zawart& w d!ugoterminowych stopach procentowych, na
2,3-2,4 pkt proc. Nale'y zaznaczy#, 'e na skutek wprowadzenia euro w miar$ poprawy
percepcji wiarygodno"ci makroekonomicznej Polski redukcji mog& ulec tak'e pozosta!e
komponenty premii za ryzyko, tzn. ryzyko p!ynno"ci oraz ryzyko niewyp!acalno"ci.
Otrzymane wielko"ci premii za ryzyko kursowe nie odbiegaj& znacz&co od wyników
bada% dla innych pa%stw. Nale'y jednak podkre"li# , 'e w zwi&zku z obserwowan& w
2008 r. "cie'k& zmian nominalnych stóp procentowych w Polsce i w strefie euro, a tak'e
ogólnym wzrostem awersji do ryzyka na "wiatowych rynkach finansowych, premia za
ryzyko mo'e okaza# si$ wi$ksza od uzyskanych oszacowa%.

Z punktu widzenia d!ugofalowego rozwoju gospodarczego Polski wi$ksze znaczenie
mog& mie# d!ugookresowe efekty wprowadzenia euro – m.in. wzrost konkurencji
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i stabilno"ci makroekonomicznej, poziomu konkurencji, intensyfikacja wymiany
handlowej, wzrost inwestycji, czy integracja rynków finansowych. Bezpo"rednim
skutkiem rezygnacji z w!asnej waluty na rzecz waluty mi$dzynarodowej jest
ograniczenie ryzyka wyst&pienia destabilizuj&cych gospodark$ gwa!townych
przep!ywów kapita!owych wywo!anych innymi ni' pogorszenie wska)ników
makroekonomicznych czynnikami, takimi jak spekulacje walutowe lub zmiany
zaufania inwestorów zagranicznych nie maj&ce uzasadnienia w rzeczywistej sytuacji
ekonomicznej kraju (Narodowy Bank Polski, 2004a). Dodatkowo, rezygnuj&c z
w!asnej waluty na rzecz euro, Polska znacznie zmniejsza ryzyko wyst&pienia kryzysu
walutowego zwi$kszaj&c tym samym d!ugookresow& stabilno"# makroekonomiczn&.
Ponadto, jak wskazuj& przedstawiciele agencji ratingowych, przyj$cie wspólnej waluty
mo'e prze!o'y# si$ (podobnie, jak to mia!o miejsce w innych krajach) na wzrost
ratingu Polski. Skala zmian zale'e# b$dzie jednak od jako"ci przeprowadzonych w
Polsce jeszcze przed przyst&pieniem reform strukturalnych, w szczególno"ci w obszarze
finansów publicznych. Do"wiadczenia krajów strefy euro wskazuj&, 'e zakwalifikowanie
do grona krajów unii walutowej zwi$ksza akceptacj$ ryzyka przez inwestorów. Znajduje
to odzwierciedlenie w niewielkim zró'nicowaniu stóp rentowno"ci obligacji rz&dowych
gospodarek o ró'nym ratingu oraz akceptacji wysokich deficytów obrotów bie'&cych.

Obszarem, w którym efekty bezpo"rednie ujawni& si$ najszybciej, s& rynki finansowe.
Spadek premii za ryzyko kursowe oraz przyj$cie polityki pieni$'nej EBC mo'e
prowadzi# do znacz&cego wzrostu integracji w takich obszarach na rynku pieni$'nym
i rynku obligacji skarbowych. W pewnych segmentach rynków finansowych pa%stw
strefy euro ryzyko kursowe nie jest najwieksz& barier& dla ich rozwoju czy
integracji. W przypadku rynku kredytów detalicznych oraz rynku akcji silniejsz&
przeszkod$ stanowi& uwarunkowania instytucjonalne, sprzyjaj&ce utrzymywaniu si$ ich
fragmentacji. Post$puj&ca integracja rynków finansowych b$dzie sprzyja!a osi&ganiu
wi$kszych korzy"ci z cz!onkostwa w strefie euro, ale niesie tak'e zagro'enia, z których
najpowa'niejsze to tzw. „efekt zara'ania”, polegaj&cy na przenoszeniu kryzysów
finansowych mi$dzy zintegrowanymi krajami. Wskazuje to, 'e skala korzy"ci, p!yn&cych
z przyj$cia euro, b$dzie warunkowa wzgl$dem poziomu rozwoju rynków finansowych w
Polsce, st&d te' w obszarze wp!ywu euro na rynki finansowe ewentualne efekty nale'y
raczej rozpatrywa# w kategorii sznas ni' pewnych korzy"ci.

Skala efektów handlowych oraz inwestycyjnych przyj$cia wspólnej waluty równie'
b$dzie zale'na od kondycji i konkurencyjnosci sektora przedsi$biorstw. Przeprowadzone
na potrzeby Raportu badania (por. Mroczek, 2008) podkre"laj&, 'e dalszy
spodziewany wzrost stopnia otwarto"ci gospodarki prze!o'y si$ na wi$ksz& ekspozycj$
na konkurencj$, a to pozwoli sprawniej wykorzysta# krajowe przewagi (równie'
kosztowe). Dynamicznie rosn&cy stopie% otwarto"ci polskiej gospodarki w ostatnich
10 latach wskazuje na jej zdolno"# do w!&czenia krajowych czynników produkcji w
mi$dzynarodowy podzia! pracy. Polska gospodarka jest w du'ym stopniu otwarta na
wymian$ handlow& ze stref& euro. Potwierdza to relatywnie du'y udzia! wymiany
wewn&trzga!$ziowej.
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Z symulacji przeprowadzonych na potrzeby Raportu wynika, 'e mo'na spodziewa# si$
wzrostu eksportu w d!ugim okresie o 12-13% (w porównaniu do sytuacji pozostawania
poza stref& euro) i nieco mniejszego wzrostu importu, chocia' w pierwszysch kilku latach
cz!onkostwa w strefie euro to w!a"nie wzrost importu mo'e by# silniejszy. Skala wp!ywu
wprowadzenia euro na wymian$ handlow& Polski w du'ej mierze b$dzie pochodn&
kondycji sektora M(P w Polsce. Niska konkurencyjno"# sektora MSP, a zw!aszcza
ma!ych przedsi$biorstw, oraz s!abe powi&zania z zagranic& stanowi& zagro'enie dla
eksploatacji korzy"ci handlowych z przyst&pienia Polski do strefy euro.

W przypadku inwestycji, przeprowadzone szacunki sugeruj&, 'e w wyniku przyj$cia
euro mog& one wzrosn&#, doprowadzaj&c do akumulacji kapita!u wi$kszego o oko!o 12%
procent (w porównaniu ze scenariuszem bazowym nieprzyjmowania wspólnej waluty).
Szacunki te oparte s& na ostro'nym za!o'eniu, 'e po wej"ciu do strefy euro premia za
ryzyko obni'y si$ o 1 pkt proc. Nale'y jednak podkre"li#, 'e ostateczna skala wp!ywu
wst&pienia Polski do strefy euro na poziom inwestycji krajowych i zagranicznych (w
najbardziej po'&danych sektorach nowej technologii) jest uwarunkowana zdolno"ci&
absorpcji tych inwestycji przez podmioty gospodarcze. Obecnie jest ona niska, o czym
"wiadcz& wska)niki !atwo"ci prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej, czy otwarto"ci
na nap!yw nowych technologii. Dzia!ania poprawiaj&ce te zdolno"ci abrorpcyjne s&
kluczowe dla osi&gni$cia wymiernego wzrostu inwestycji, w tym zw!aszcza inwestycji
zagranicznych, które mog!yby istotnie przyczyni# si$ do rozwoju gospodarczego Polski.

Podsumowuj&c, warto podkre"li# najwa'niejsze z potencjalnych skutków wyst&pienia
bezpo"rednich korzy"ci wprowadzenia euro: wynikaj&cy ze spadku premii za ryzyko
spadek nominalnych stóp procentowych oraz – w d!u'szym okresie – wzrost inwestycji,
intensyfikacja wymiany handlowej, jak równie' wzrost konkurencji, mog&ce prowadzi#
do trwa!ego podniesienia tempa wzrostu PKB oraz wzrostu dobrobytu w d!ugim
okresie. Aby jednak d!ugookresowe korzy"ci mog!y si$ w pe!ni zmaterializowa#,
uwolnione w wyniku eliminacji ryzyka kursowego zasoby musz& znale)# w gospodarce
efektywne zastosowanie. Wymaga to od przedsi$biorstw zdolno"ci do adaptacji do
zmienionych warunków prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej, w tym do operowania
w warunkach zwi$kszonej konkurencji oraz do absorpcji innowacji.
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Rozdzia" 4

Koszty i zagro%enia zwi'zane z
przyst'pieniem Polski do strefy

euro

Cele rozdzia"u

Celem rozdzia!u jest ocena kosztów, jakie poniesie polska gospodarka w nast$pstwie
integracji ze stref& euro i zagro'e%, jakie mog& z tego procesu wynika#.
Argumenty teoretyczne zosta!y tu skonfrontowane z literatur& empiryczn& na temat
dotychczasowych do"wiadcze% krajów strefy euro. Istotn& rol$ w ocenie ex ante zagro'e%
dla Polski wynikaj&cych z przyj$cia euro odgrywaj& te' wybrane specyficzne cechy
polskiej gospodarki, zasygnalizowane w rozdziale 2.

Brak zmienno"ci nominalnego kursu walutowego !&czy si$ z mo'liwo"ci& osi&gni$cia
korzy"ci i otrzymania nowych szans, omówionych w rozdziale 3, lecz oznacza
równie' rezygnacj$ z mo'liwo"ci prowadzenia autonomicznej polityki kursowej. W
rozdziale ocenie poddana zostaje dotychczasowa skuteczno"# nominalnego kursu z!otego
wzgl$dem euro jako mechanizmu stabilizuj&cego gospodark$. Ponadto po przyj$ciu
wspólnej europejskiej waluty decyzje w sprawie stóp procentowych podejmowa# b$dzie
Europejski Bank Centralny, a nie polska Rada Polityki Pieni$'nej, co ka'e postawi#
pytanie o ryzyko ewentualnej nieadekwatno"ci polityki pieni$'nej prowadzonej w strefie
euro dla polskiej gospodarki. Ryzyko to zostanie ocenione tak'e w kontek"cie uzyskania
wp!ywu na proces decyzyjny EBC. Omówiony równie' zostanie wp!yw procesów
globalizacyjnych na autonomiczn& polityk$ pieni$'n&.

Zagro'enia w "rednim okresie maj& g!ównie charakter warunkowy i wi&'& si$ z pytaniem,
na ile przyj$cie wspólnej waluty mo'e przyczyni# si$ do niezgodnego z fundamentami
ekonomicznymi przebiegu procesów cenowych. Mog!oby one by# skutkiem wyboru
nieoptymalnego kursu konwersji z!otego na euro, zbyt szybkiego wzrostu p!ac b&d) te'
boomu kredytowego, a zw!aszcza nadmiernego wzrostu cen na rynku nieruchomo"ci.
W rozdziale zostaje postawione pytanie, na ile rozbie'na dynamika cen w Polsce i w
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strefie euro mo'e prze!o'y# si$ na procykliczne efekty w sferze realnej. Przedstawione
jest równie' stanowisko EBC w sprawie prowadzenia polityki pieni$'nej w warunkach
ró'nic inflacyjnych.

W krótkim okresie wymiana waluty poci&gnie za sob& koszty techniczne i organizacyjne.
Analizie zosta!a równie' poddana mo'liwo"# wyst&pienia krótkookresowego wzrostu
inflacji w zwi&zku z potencjalnym efektem zaokr&gle% cen przy przeliczaniu ich ze
z!otych na euro. Przed przyj$ciem wspólnej waluty Polska b$dzie musia!a spe!ni#
kryterium stabilno"ci cen, co z kolei mo'e si$ wi&za# z konieczno"ci& zastosowania
"rodków polityki dezinflacyjnej. Analizie zostaj& te' poddane konsekwencje konieczno"ci
jednoczesnego spe!nienia kryterium stabilno"ci kursowej i cenowej oraz zagro'enia
zwi&zane z uczestnictwem w systemie ERM II.

4.1. D"ugookresowe koszty zwi'zane z utrat' niezale%nej
polityki pieni$%nej i kursowej

4.1.1. Koszt utraty niezale%nej polityki pieni$%nej

Przyj$cie euro wi&'e si$ z utrat& mo'liwo"ci prowadzenia autonomicznej politykiPrzyj%cie euro
uniemo'liwia
prowadzenie

autonomicznej polityki
pieni%'nej.

pieni$'nej. Chocia' Prezes NBP b$dzie mia! prawo do g!osowania podczas posiedze%
Rady Prezesów EBC, jego wp!yw na decyzje EBC b$dzie ograniczony. Wp!yw sytuacji
w Polsce na poziom stopy procentowej EBC b$dzie nieporównywalnie mniejszy ni' w
obecnej sytuacji, gdy polityka pieni$'na jest prowadzona w sposób autonomiczny przez
Rad$ Polityki Pieni$'nej. Z tego wzgl$du wa'na jest odpowied) na pytanie, czy polityka
pieni$'na EBC b$dzie adekwatna do sytuacji polskiej gospodarki.Polityka EBC mo'e

nie by# w pe$ni
dopasowana do potrzeb

Polski.
Ewentualn& nieadekwatno"# polityki pieni$'nej prowadzonej przez EBC do sytuacji
Polski nale'a!oby rozpatrywa# w dwóch aspektach: d!ugookresowego niedopasowania
poziomu stóp procentowych, zwi&zanego z ró'nym poziomem rozwoju gospodarczego
wi$kszo"ci strefy euro i Polski, jak równie' niedopasowania cyklicznego, !&cz&cego si$
z brakiem pe!nej synchronizacji cykli koniunkturalnych (zob. ramka 4.1). Ryzyko tej
nieadekwatno"ci i jej potencjalne konsekwencje s& tematem podrozdzia!u 4.1.1.

Ramka 4.1. Nieadekwatno!' polityki EBC dla pojedynczego kraju –
dekompozycja i pomiar

Clarida i in. (1998) zaproponowali miar$ napi$cia (stress) dla pojedynczego
kraju, która wi&'e si$ z faktem, 'e polityka pieni$'na jest prowadzona w
sposób nieoptymalny. Próby zastosowania tej metodyki do oszacowania skali
niedopasowania wspólnej polityki pieni$'nej do potrzeb poszczególnych krajów w
pierwszym dziesi$cioleciu strefy euro podj$li m.in. Flaig i Wollmershäuser (2007),
Calmfors (2007) oraz Roubini i in. (2007). W cytowanych opracowaniach zosta!a
szczegó!owo przedstawiona metodyka oblicze%.
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Wed!ug autorów powy'szych opracowa% poziom napi$cia w latach 1999 - 2006 by!
sta!y i trudno si$ dopatrze# trendu rosn&cego (który wskazywa!by na dywergencje)
lub malej&cego (który "wiadczy!by o post$puj&cej konwergencji czy synchronizacji
cyklicznej). Mog!oby to potwierdza#, 'e endogeniczne efekty euro w tym obszarze
mia!y jak dot&d ograniczony zasi$g. Napi$cie mo'na zdekomponowa# na sk!adnik
strukturalny, zwi&zany z d!ugotrwa!ym niedopasowaniem stopy nominalnej do
poziomu inflacji w kraju (zob. lewy panel wykresu) oraz cykliczny, zwi&zany z
brakiem pe!nej synchronizacji cykli. Na prawym panelu wykresu przedstawiono
syntetyczn& miar$ niedopasowania cyklicznego w analizowanym okresie (pierwiastek
b!$du "redniokwadratowego).

Wykres 1. D$ugookresowe i cykliczne niedopasowanie polityki
pieni%"nej w krajach strefy euro w latach 1999 - 2006 wg metodyki
Clarida i in. (1998)
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Źródło: Calmfors (2007).

Dominuj&c& rol$ odgrywa! komponent strukturalny (Flaig i Wollmershäuser,
2007), co wskazuje, 'e g!ównym )ród!em niedopasowania by!y d!ugookresowe
ró'nice inflacyjne, a nie brak synchronizacji. Calmfors (2007) oblicza, 'e sk!adnik
strukturalny odgrywa! najwi$ksz& rol$ w Irlandii, gdzie stopa nominalna w okresie
1999 - 2006 by!aby ustalana przeci$tnie na poziomie o 1,2 pkt proc. wy'szym, ni'
by!oby to w przypadku, gdyby EBC bra! pod uwag$ wy!&cznie interes gospodarki
tego kraju, za" w Niemczech by!aby ona w tym okresie przeci$tnie o 0,4 pkt proc.
ni'sza (zob. wykres 1). W przypadku sk!adnika cyklicznego, pierwiastek b!$du
"redniokwadratowego w analizowanych latach jest równie' najwy'szy w Irlandii.
Kraje najbardziej dopasowane do polityki EBC to zdaniem Calmforsa (2007)
W!ochy i Belgia, natomiast wed!ug Flaiga i Wollmershäusera (2007) - Niemcya.

a Ze względu na krótką próbę, wyniki te należy traktować z odpowiednią ostrożnością.
Proponowana miara nie uwzględnia dodatkowo efektów związanych z ustaleniem kursów
nominalnych walut krajowych.
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie: Clarida i in. (1998), Calmfors (2007), Flaig i
Wollmershäuser (2007).

Przyst&pienie do strefy euro nie oznacza jednak ca!kowitej utraty wp!ywu PolskiIstniej& jednak
czynniki ograniczaj&ce
koszt utraty autonomii

polityki pieni%'nej.
na decyzje w sprawie stóp procentowych obowi&zuj&cych w polskiej gospodarce.
Przedstawiciele Polski po"rednio mog& oddzia!ywa# w wi$kszym stopniu na proces
decyzyjny albo poprzez udzia! w formowaniu koalicji, albo poprzez odpowiedni
wp!yw na przebieg dyskusji, a tym samym na ostateczny kszta!t polityki pieni$'nej
(zob. podrozdzia! 4.1.1). Ponadto post$puj&ce procesy globalizacyjne wp!ywaj& na
ograniczenie efektywno"ci autonomicznej polityki pieni$'nej, co sprawia, 'e koszt jej
utraty jest dodatkowo zredukowany (zob. podrozdzia! 4.1.1).

Adekwatno!' polityki EBC do polskiej gospodarki
Istnieje ryzyko
strukturalnego

(d$ugookresowego)
niedopasowania

poziomu stopy EBC.

Polska jako kraj znajduj&cy si$ w procesie doganiania potrzebuje przeci$tnie wy'szej
stopy procentowej ni' bardziej rozwini$ta strefa euro, dla której ustalana jest stopa
EBC. Naturalna stopa procentowa1 dla strefy euro jest prawdopodobnie ni'sza
ni' jej wielko"# dla polskiej gospodarki (Brzoza-Brzezina, 2003b). Oznacza to, 'e
w ramach cz!onkostwa w strefie euro realna stopa procentowa w Polsce b$dzie
najprawdopodobniej ni'sza ni' mia!oby to miejsce w warunkach niezale'nej polityki
pieni$'nej realizowanej przez RPP.

Spadek kosztu kapita!u z jednej strony sprzyja!by wzrostowi nak!adów inwestycyjnych,Niedopasowanie stopy
EBC mog$oby

prowadzi# do efektów
procyklicznych.

ale z drugiej strony móg!by doprowadzi# do silnego wzrostu konsumpcji finansowanej
ta%szym ni' dotychczas kredytem. W takich warunkach wp!yw realnej stopy
procentowej by!by procykliczny i powodowa!by nadmierny wzrost popytu, który z kolei
zwi$ksza!by presj$ inflacyjn&2.Ryzyko efektu stopy

realnej w Polsce jest
ograniczone przez

kana$
konkurencyjno"ci.

Krytyka Waltersa nie uwzgl$dnia jednak funkcjonowania kana!u konkurencyjno"ci,
który w przeciwie%stwie do procyklicznego oddzia!ywania kana!u realnej stopy
procentowej pe!ni rol$ mechanizmu dostosowawczego (por. rozdzia! 5.2). Z jednej
strony wzrost inflacji poprzez obni'enie poziomu realnej stopy procentowej oddzia!uje
w kierunku wzrostu popytu krajowego. Z drugiej jednak strony, wy'sze ceny
oznaczaj& pogorszenie konkurencyjno"ci producentów krajowych (ze wzgl$du na wzrost
jednostkowych kosztów pracy), co znajduje odzwierciedlenie w realnej aprecjacji kursu
walutowego i spadku popytu na ich produkty. Wi&'&cy si$ z tym spadek dynamiki
produkcji przek!ada si$ z kolei na ni'sze dochody, a tym samym na ograniczenie popytu
i presji inflacyjnej.Proces dostosowawczy

uzale'niony jest od
cech poszczególnych

gospodarek.
W rezultacie ewentualne przyspieszenie dynamiki cen, zwi&zane z ukszta!towaniem si$
stopy EBC na zbyt niskim poziomie w stosunku do potrzeb polskiej gospodarki, by!oby

1Naturalna stopa procentowa – stopa procentowa, która stabilizuje inflację. Więcej na temat
naturalnej stopy procentowej: zob. ramka 4.6.

2Kanał realnej stopy procentowej, a także kanał konkurencyjności oraz użyte w tym rozdziale
oznaczenia zostały omówione w rozdziałach 4.2.3 oraz 5.2.
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przej"ciowe, a równowaga makroekonomiczna zosta!aby przywrócona za po"rednictwem
kana!u realnego kursu walutowego. W takich warunkach stabilno"# cen i produkcji w
Polsce zostanie osi&gni$ta, mimo, 'e poziom stopy procentowej EBC b$dzie ró'ny od
tego, który obowi&zywa!by w warunkach niezale'nej polityki pieni$'nej NBP. Czas
dostosowania do nowego stanu równowagi jest ró'ny dla poszczególnych krajów i zale'y
m.in. od stopnia elastyczno"ci rynków, wra'liwo"ci gospodarek na utrat$ zewn$trznej
konkurencyjno"ci cenowej, intensywno"ci powi&za% handlowych oraz uporczywo"ci
inflacji i stopnia racjonalno"ci oczekiwa% inflacyjnych (por. Torój, 2008). Spadek stóp realnych w

Polsce prawdopodobnie
b%dzie mniej
gwa$towny ni' w
krajach peryferyjnych
strefy euro.

W Polsce w znacznym stopniu ju' si$ dokona!a konwergencja nominalna, co znajduje
odzwierciedlenie w zbli'onym poziomie stóp inflacji oraz niewielkim dysparytecie stóp
procentowych mi$dzy stref& euro a Polsk& (por. podrozdzia! 2.1.2). Oznacza to, 'e
spadek kosztu kapita!u w Polsce po przyj$ciu euro b$dzie najprawdopodobniej mniejszy
ni' mia!o to miejsce w wielu starych krajach cz!onkowskich. W rezultacie wzrost
popytu i presji inflacyjnej, a tak'e wymagane dostosowanie w poziomie realnego kursu
walutowego by!yby tak'e odpowiednio mniejsze. Ewentualne

niedopasowanie o
charakterze cyklicznym
wi&'e si% z niepe$n&
synchronizacj& cykli.

Wy'ej opisane dostosowanie do nowego stanu równowagi jest jednorazowe. W
d!u'szej perspektywie najwi$ksze znaczenie dla oceny skutków cz!onkostwa Polski
w strefie euro b$dzie mia!a zgodno"# zmian stóp procentowych EBC ze zmianami
po'&danymi z punktu widzenia polskiej gospodarki. Zagadnienie to wi&'e si$
z problematyk& synchronizacji cykli koniunkturalnych, jak równie' stopniem
symetryczno"ci wyst$puj&cych szoków i sposobem reakcji na nie przez omawiane
gospodarki. Im wi$ksze b$dzie podobie%stwo w tych obszarach mi$dzy stref&
euro a Polsk&, tym bardziej wspólna polityka pieni$'na b$dzie adekwatna do
uwarunkowa% polskiej gospodarki. W przeciwnym wypadku ró'nice, np. w fazie cyklu
koniunkturalnego, b$d& prowadzi# do ró'nych zmian stóp inflacji, a tym samym ró'nic
poziomu realnych stóp procentowych pomi$dzy poszczególnymi krajami cz!onkowskimi.
W konsekwencji wspólna polityka pieni$'na by!aby w takiej sytuacji procykliczna dla
krajów strefy euro, w tym dla Polski (Flaig i Wollmershäuser, 2007). Dotychczasowa

synchronizacja cykli
koniunkturalnych jest
stosunkowo wysoka,
cho# niepe$na.

Analiza dotychczasowego stopnia zbie'no"ci cyklicznej mi$dzy Polsk& a stref& euro
zosta!a zawarta w rozdziale 2. Wy'sza amplituda waha% cyklicznych w Polsce mo'e
równie' nie"# ze sob& ryzyko zbyt s!abej reakcji wspólnej polityki pieni$'nej z punktu
widzenia polskiej gospodarki. Ryzyko to jest wprawdzie ograniczone ze wzgl$du na
fakt, 'e odpowiedzi gospodarek Polski i strefy euro na wstrz&sy nie ró'ni& si$ znacz&co
(przynajmniej nie jako"ciowo), za" Polska pod wzgl$dem synchronizacji cyklicznej ze
stref& euro przewy'sza wi$kszo"# krajów regionu. Kokoszczy%ski i in. (2008) pokazuj&
równie' znacz&cy stopie% podobie%stwa mi$dzy mechanizmami transmisji polityki
pieni$'nej w Polsce i strefie euro. Istnieje ryzyko

wyst&pienia wstrz&sów
asymetrycznych.Na podstawie dotychczasowych szeregów czasowych trudno jednak formu!owa#

kategoryczne s&dy, co do synchronizacji cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro
w przysz!o"ci. O ile wyst&pienie wstrz&sów asymetrycznych w przysz!o"ci jest trudne
do przewidzenia, pewne wnioski na temat jego ryzyka mo'na sformu!owa# na podstawie
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analizy podobie%stwa struktur produkcji i popytu w Polsce i w strefie euro oraz stopnia
realnej konwergencji (zob. tak'e rozdzia! 2). Znacz&ce ró'nice strukturalne po stronie
produkcji i popytu mog& si$ wi&za# z ryzykiem wyst&pienia wstrz&sów asymetrycznych,
a tym samym cyklicznego niedopasowania polityki EBC w przysz!o"ci. Kokoszczy%ski
i in. (2008) pokazuj& równie' pewne ró'nice w reakcji gospodarki Polski i strefy euro na
impuls stopy procentowej 3. Wyniki te sugeruj&, 'e koszt utraty autonomicznej polityki
pieni$'nej mo'e wyst&pi#, i rodz& pytanie o jego wysoko"#.Spadek dobrobytu na

skutek utraty
autonomicznej polityki

pieni%'nej mo'e
jednak by# niewielki.

Utrata mo'liwo"ci prowadzenia ca!kowicie autonomicznej polityki pieni$'nej prowadzi#
mo'e do zwi$kszenia waha% produkcji, o ile ewentualne wstrz&sy asymetryczne
doprowadz& do rozbie'nych pozycji Polski i strefy euro w cyklu koniunkturalnym.
Gradzewicz i Makarski (2008) na podstawie symulacji przeprowadzonych przy pomocy
modelu DSGE pokazuj&, 'e zmienno"# produkcji i konsumpcji po przyst&pieniu
Polski do strefy euro mo'e wzrosn&#. Autorzy obliczaj&, 'e zmniejszenie dobrobytu
spo!ecze%stwa ze wzgl$du na wzrost zmienno"ci konsumpcji jest pod wzgl$dem
dotkliwo"ci równoznaczne ze zmniejszeniem konsumpcji w stanie równowagi o 0,055%.
Na tle istniej&cej literatury przedmiotu autorzy uznaj& ten spadek za niewielki.Gdy EBC koncentruje

si% na strefie euro jako
ca$o"ci, koszt utraty

polityki pieni%'nej jest
ni'szy.

Koszt utraty autonomicznej polityki pieni$'nej b$dzie równie' zale'e# od sposobu
podejmowania decyzji przez EBC, a wi$c tak'e od stosowanego systemu g!osowania
oraz preferencji cz!onków Rady Prezesów EBC. Kosior i in. (2008) zbadali wp!yw
powy'szych czynników na skal$ wzrostu waha% produkcji i inflacji w Polsce oraz w
innych krajach strefy euro. Autorzy pokazuj&, 'e efekty te s& dla Polski zbli'one
do przeci$tnego kosztu ponoszonego przez inne kraje UE przyjmuj&ce euro. Wyniki
przeprowadzonych symulacji wskazuj& ponadto, 'e w wi$kszo"ci przypadków nie ma
istotnej ró'nicy mi$dzy skutkami nowego i dotychczasowego systemu g!osowania, przy
czym wprowadzenie rotacji nieznacznie poprawia efektywno"# polityki pieni$'nej4.
Zmiana rozpatrywanych cz$sto"ci rotacji pomi$dzy g!osuj&cymi prezesami krajowych
banków centralnych nie wp!ywa na uzyskane wyniki. Istotny wniosek dotyczy
natomiast tego, 'e kierowanie si$ przez poszczególnych decydentów interesem kraju
ich pochodzenia prowadzi do wzrostu waha% produkcji i inflacji nie tylko w strefie
euro jako ca!o"ci, ale tak'e w zdecydowanej wi$kszo"ci gospodarek wspólnego obszaru
walutowego, w tym w Polsce. W rezultacie, dyskusja i decyzje Rady Prezesów EBC
powinny si$ koncentrowa# na sytuacji strefy euro jako ca!o"ci, a nie na procesach w
poszczególnych gospodarkach. Takie rozwi&zanie, spójne z mandatem EBC, sprzyja
poprawie efektywno"ci prowadzonej polityki pieni$'nej, tak'e w kontek"cie jej wp!ywu
na sytuacj$ polskiej gospodarki.

3Autorzy pokazują na przykład, że zaburzenie stopy procentowej o podobnej skali wywołuje w Polsce
silniejszą reakcję inflacji niż w strefie euro, słabsza jest natomiast zmiana konsumpcji i inwestycji.
Trudno jednak, jak przyznają Autorzy, rozciągać te wnioski na przyszłość ze względu na potencjalną
endogeniczność mechanizmu transmisji.

4Istotne różnice występują przy założeniu, że członkowie Zarządu w swoim głosowaniu kierują
się wyłącznie sytuacją strefy euro jako całości, podczas gdy prezesi krajowych banków centralnych
uwzględniają przebieg procesów gospodarczych w kraju ich pochodzenia. W takim przypadku
wprowadzenie rotacji w znaczącym stopniu zmniejsza wahania produkcji i inflacji w porównaniu z
dotychczas obowiązującym systemem głosowania.
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Wp$yw Polski na decyzje EBC
Po przyj%ciu euro
Polska b%dzie
reprezentowana w
Radzie Prezesów EBC.

Cz!onkostwo Polski w strefie euro b$dzie si$ wi&za!o z pe!niejszym uczestnictwem
przedstawicieli naszego kraju w strukturach decyzyjnych europejskich instytucji. W
szczególno"ci dotyczy to w!&czenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sk!ad Rady
Prezesów EBC5 i jego uczestnictwa w jej posiedzeniach z prawem g!osu. Rada Prezesów
sk!ada si$ bowiem z prezesów krajowych banków centralnych pa%stw strefy euro, jak
równie' z 6 cz!onków Zarz&du EBC. Po przyj$ciu wspólnej waluty tak'e przedstawiciel
Polski b$dzie móg! zosta# wybrany do sk!adu Zarz&du6. Prezesi krajowych

banków centralnych s&
wyznaczani na
poziomie krajowym,
cz$onkowie Zarz&du
EBC -
mi%dzynarodowym.

Obecnie cz!onkowie Zarz&du EBC s& mianowani za wspólnym porozumieniem rz&dów
pa%stw cz!onkowskich na szczeblu szefów pa%stw lub rz&dów, na zalecenie Rady
UE i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz z Rad& Prezesów EBC
(art. 112 ust. 2 lit. b TWE). Traktat z Lizbony, je"li zostanie ratyfikowany,
wprowadzi istotn& zmian$ tej procedury polegaj&c& na tym, 'e cz!onkowie Zarz&du
mianowani b$d& nie za wspólnym porozumieniem rz&dów, lecz przez Rad$ Europejsk&
stanowi&c& wi$kszo"ci& kwalifikowan& (art. 245b TFU). Oznacza to zast&pienie wymogu
jednomy"lno"ci wymogiem osi&gni$cia wi$kszo"ci kwalifikowanej oraz uwspólnotowienie
procedury poprzez zast&pienie procedury mi$dzyrz&dowej un,n& procedur& decyzyjn&
(Szymczyk, 2008). W odró'nieniu od cz!onków Zarz&du EBC, prezesi krajowych
banków centralnych s& wyznaczani zgodnie z procedurami ustalonymi na poziomie
poszczególnych krajów. Traktat z Lizbony nie przewiduje w tym zakresie 'adnych
zmian. G$osowanie w Radzie

Prezesów EBC odbywa
si% zwyk$& wi%kszo"ci&
g$osów, z decyduj&cym
g$osem Prezesa EBC.

Zgodnie z obowi&zuj&cym systemem g!osowania7, Rada Prezesów EBC zazwyczaj
podejmuje decyzje zwyk!& wi$kszo"ci& g!osów, a ka'dy cz!onek dysponuje jednym
g!osem8. W przypadku równego roz!o'enia g!osów, g!os decyduj&cy nale'y do
przewodnicz&cego (Prezesa EBC). W przypadku decyzji dotycz&cych kapita!u i rezerw
dewizowych EBC oraz podzia!u dochodów i strat, g!osy prezesów krajowych banków
centralnych s& wa'one wed!ug udzia!u poszczególnych krajów w kapitale EBC,
natomiast Zarz&d EBC nie uczestniczy w g!osowaniu9. W sprawach

najwy'szej wagi
decyzje musz& by#
podejmowane
jednomy"lnie.

Przepisy Statutu przewiduj& tak'e jednomy"lny tryb podejmowania decyzji przez Rad$
Prezesów EBC dla przyjmowania zalece% EBC dotycz&cych poprawek do Statutu
w sprawach enumeratywnie wymienionych w art. 41 ust. 1 Statutu oraz w art.

5Zgodnie ze Statutem ESBC i EBC Rada Prezesów EBC jest głównym organem decyzyjnym
Europejskiego Banku Centralnego, który podejmuje najważniejsze decyzje kształtujące politykę
pieniężną strefy euro, w tym dotyczące celów pośrednich czy poziomu stóp procentowych.

6W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezes i pozostałych 4 członków. Członkowie Zarządu są
mianowani na 8-letnie, nieodnawialne kadencje. Kraj pochodzenia i koniec kadencji (w nawiasie)
obecnych członków Zarządu EBC są następujące: Francja (31.10.2011), Grecja (31.05.2010), Austria
(31.05.2011), Hiszpania (31.05.2012), Włochy (31.05.2013) i Niemcy (31.05.2014). Źródło: EBC
(http://www.ecb.int/ecb/orga/decisions/eb/html/pastpresent.en.html).

7System ten jest uregulowany w art. 10 ust. 2 Statutu oraz Regulaminie Europejskiego Banku
Centralnego.

8Wymagane jest kworum 2/3, a jeśli go nie osiągnięto, przewodniczący (Prezes EBC) może zwołać
nadzwyczajne posiedzenie, podczas którego mogą być podjęte decyzje bez względu na kworum.

9O ile nie zaznaczono inaczej, prawne aspekty systemu głosowania w Radzie Prezesów EBC zostały
omówione na podstawie Górskiej (2008).
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10 ust. 6. Przypadki te dotycz& kwestii najwy'szej wagi, dla których uzyskanie
pe!nego porozumienia jest wa'niejsze ni' ryzyko blokowania propozycji przez sprzeciw
mniejszo"ci cz!onków Rady Prezesów EBC.G$osowanie w Radzie

Prezesów EBC jest
osobiste i

nieprzekazywalne. Rada Prezesów EBC jest organem instytucji ponadnarodowej. Jej cz!onkowie z
za!o'enia nie wyst$puj& jako przedstawiciele poszczególnych pa%stw, ale jako osoby
niezale'ne. Z tego wzgl$du ich udzia! w g!osowaniu ma charakter osobisty i
nieprzekazywalny. Oznacza to, 'e w razie nieobecno"ci podczas posiedzenia Rady
Prezesów EBC zasadniczo nie mo'na wys!a# swojego zast$pcy, z wyj&tkiem sytuacji
okre"lonych przepisami prawnymi.Prezes EBC prowadzi

dyskusj% w kierunku
konsensusu. Specyfika Europejskiego Banku Centralnego polega m.in. na tym, 'e w sk!ad

jego organu decyzyjnego wchodz& przedstawiciele wszystkich krajów strefy euro, a
g!osowanie jak podkre"la EBC odbywa si$ poprzez osi&gni$cie konsensusu. Rol&
Prezesa EBC jest prowadzenie dyskusji w taki sposób, aby ostatecznie osi&gn&#
porozumienie co do oceny sytuacji w strefie euro i wi&'&cej si$ z tym decyzji oraz
tre"ci komunikatu t!umacz&cego przes!anki jej podj$cia. Oznacza to konieczno"#
odpowiedniego ustrukturyzowania przebiegu spotkania i dyskusji nad polityk&
pieni$'n&, gdy' w przeciwnym wypadku podj$cie decyzji w wyznaczonym terminie nie
by!oby mo'liwe (Moutot i in., 2008).Rozszerzanie strefy

euro implikuje
powi%kszanie Rady
Prezesów EBC, co

mog$oby powodowa#
problemy

koordynacyjne...

Podejmowanie decyzji przez Rad$ Prezesów EBC jest zgodne z metod& powszechnie
stosowan& w bankowo"ci centralnej, polegaj&c& na prowadzeniu polityki pieni$'nej
przez komitety, a nie jak to mia!o miejsce w przesz!o"ci indywidualnie przez prezesa.
Odzwierciedla to przekonanie o zaletach podejmowania decyzji przez komitety - grupa
decydentów ma pe!niejsz& wiedz$ i mo'liwo"# bardziej wszechstronnego przetwarzania
i interpretowania informacji ni' jedna osoba. Nie oznacza to jednak, 'e rosn&ca
liczba decydentów jest zjawiskiem wy!&cznie pozytywnym. W rzeczywisto"ci zbyt
liczni uczestnicy posiedze% komitetu mog& powodowa# problemy koordynacyjne i
utrudni# sprawne prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji (Berger i in., 2006;
Gerlach-Kristen, 2005; Kang, 2004; Sibert, 2006). Jednym z wyzwa% zwi&zanych z
procesem rozszerzenia strefy euro jest wi$c zapewnienie efektywno"ci funkcjonowania
instytucji EBC....dlatego

zreformowano system
g$osowania,

wprowadzaj&c rotacj%. W rezultacie, perspektywa powi$kszenia sk!adu Rady Prezesów do nawet 33 cz!onków10

(27 prezesów banków centralnych z krajów UE oraz 6 cz!onków Zarz&du) stanowi!a
bodziec do przeprowadzenia reformy systemu g!osowania w ramach EBC. Jej wej"cie w
'ycie ma zapobiec parali'owi decyzyjnemu poprzez zmniejszenie liczby uprawnionych
do g!osowania w trakcie jednego posiedzenia. Reforma przewiduje, 'e prawo do udzia!u
w danym g!osowaniu b$dzie mia!o maksymalnie 15 prezesów krajowych banków
centralnych, a sk!ad tej grupy b$dzie podlega! rotacji (zob. ramka 4.2). Wprowadzenie
systemu rotacyjnego mia!o tak'e zapobiec sytuacji, w której dana decyzja mog!aby
zosta# przes&dzona przez kraje cz!onkowskie, które !&cznie nie reprezentuj& wi$kszo"ci

10Przy uwzględnieniu rozszerzenia UE o kolejnych członków skład Rady Prezesów EBC uległby
dalszemu powiększeniu.
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strefy euro w kategoriach PKB (European Council, 2003; Mersch, 2003). Niektóre opinie
wskazuj& tak'e, 'e reforma mia!a przeciwdzia!a# zmniejszeniu roli Zarz&du i Prezesa
EBC w procesie decyzyjnym wraz z przyjmowaniem nowych cz!onków do strefy euro
(Ciszak, 2003).

Ramka 4.2. Reforma systemu g$osowania Rady Prezesów EBC

O ile w dotychczasowym systemie g!osowania ka'dy prezes krajowego banku
centralnego dysponuje 1 g!osem na wszystkich posiedzeniach decyzyjnych, to nowy
system wprowadza w tym zakresie zmiany. Zasada „jeden cz!onek, jeden g!os”
obowi&zuje jedynie w odniesieniu do cz!onków Rady Prezesów EBC maj&cych
prawo do g!osowania w danym posiedzeniu. Prawo do udzia!u w g!osowaniu maj&
ka'dorazowo wszyscy cz!onkowie Zarz&du oraz maksymalnie 15 prezesów krajowych
banków centralnych. Ka'dy cz!onek Rady Prezesów EBC mo'e jednak uczestniczy#
we wszystkich posiedzeniach, bez wzgl$du na to, czy ma prawo do g!osowania czy
nie.

Przekroczenie liczby 15 krajów strefy euro powinno zatem implikowa# wprowadzenie
systemu rotacyjnego do udzia!u w g!osowaniu. W sytuacji, gdy liczba krajów
cz!onkowskich przekroczy 15, w"ród g!osuj&cych powinny by# wyodr$bnione 2
grupy: I grupa licz&ca 5 prezesów krajowych banków centralnych z 4 prawami do
g!osowania; II grupa licz&ca pozosta!ych prezesów z 11 prawami do g!osowania.

Przepisy decyzji Rady UE przewiduj& jednak mo'liwo"# opó)nienia wprowadzenia
systemu rotacyjnego (pkt 6 preambu!y decyzji Rady) w celu unikni$cia sytuacji, gdy
cz$stotliwo"# g!osowania w pierwszej grupie by!aby mniejsza ni' w grupie drugiej.
Oznacza to, 'e nowy system g!osowania powinien zacz&# funkcjonowa# dopiero
wtedy, gdy liczba krajów strefy euro przekroczy 18. Opó)nienie rozpocz$cia systemu
rotacji wymaga przyj$cia stosownej decyzji Rady Prezesów EBC, stanowi&cej
wi$kszo"ci& 2/3 wszystkich jej cz!onków.

W sytuacji, gdy liczba prezesów krajowych banków centralnych przekroczy 21,
nast&pi podzia! na 3 grupy: I grupa licz&ca 5 prezesów z 4 prawami do g!osowania;
II grupa licz&ca po!ow$a !&cznej liczby prezesów z 8 prawami do g!osowania; III
grupa zawieraj&ca pozosta!ych prezesów z 3 prawami do g!osowania.

Przydzielenie prezesów krajowych banków centralnych do okre"lonej grupy odbywa#
si$ b$dzie na podstawie: (1) wielko"ci udzia!u PKB pa%stwa cz!onkowskiego
w PKB ca!ej strefy euro (z wag& 5/6); (2) wielko"ci udzia!u zagregowanego
bilansu monetarnych instytucji finansowych znajduj&cych si$ na terenie danego
kraju w !&cznym zagregowanym bilansie monetarnych instytucji finansowych (z
wag& 1/6). Tak ustalone udzia!y ka'dego krajowego banku centralnego maj& by#
dostosowywane co pi$# lat lub w sytuacji, gdy zwi$kszy si$ liczba cz!onków w
Radzie Prezesów EBC. Przy za!o'eniu, 'e wszystkie kraje UE przyst&pi!yby do
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strefy euro, obecnie prezesi poszczególnych krajowych banków centralnych zostaliby
przydzieleni do grup w sposób przedstawiony w poni'szej tabeli.

Tabela. Podzia$ krajów na grupy w systemie rotacyjnym

Grupa I Grupa II Grupa III

Cz&sto"' g(osowania 80% 57% 38%

Kraje Niemcy, Wielka

Brytania, Francja,

W"ochy, Hiszpania

Holandia, Belgia,

Szwecja, Austria,

Polska, Dania,

Irlandia, Grecja,

Finlandia, Portugalia,

Czechy, Rumunia,

Luksemburg, W!gry

S"owacja, S"owenia,

Bu"garia, )otwa,

Litwa, Cypr, Estonia,

Malta

+ród"o: Kosior i in. (2008).

Niektóre aspekty nowego systemu g!osowania nie zosta!y jednak dotychczas
sprecyzowane. Dotyczy to okresów rotacji i zasad, wed!ug których ma si$ odbywa#
rotacja wewn&trz danej grupy. Te elementy nowego systemu maj& byc okre"lone w
przepisach wykonawczych wydanych przez Rad$ Prezesów EBC.

a W przypadku liczby niecałkowitej, wielkość ta jest zaokrąglana w górę.

Prezes NBP b%dzie
mia$ prawo g$osu w
57%-79% posiedze!

Rady Prezesów EBC. W zale'no"ci od liczby krajów strefy euro, Prezes Narodowego Banku Polskiego
b$dzie mia! prawo g!osu przynajmniej w 57%, a maksymalnie w 79% posiedze%
decyzyjnych (wykres 4.1). Gdyby Polska uczestniczy!a w strefie euro licz&cej nie
wi$cej ni' 18 cz!onków, Prezes NBP powinien mie# prawo do g!osowania na
ka'dym posiedzeniu decyzyjnym, gdy' w takiej sytuacji najprawdopodobniej zostanie
utrzymany dotychczasowy system g!osowania.Wp$yw reformy

systemu g$osowania na
si$% g$osu Polski jest
bardzo ograniczony. Zgodnie z intencjami autorów reformy, nowy system g!osowania do pewnego

stopnia zmniejsza powy'sze dysproporcje, tj. os!abia wp!yw krajów o nadmiernym
oddzia!ywaniu na proces decyzyjny EBC i wzmacnia si!$ krajów o niedostateczej
reprezentacji (wykres 4.2)11. Niemniej, powy'sze zmiany s& bardzo ograniczone. Nadal
kraje mniejsze maj& znacznie wi$kszy wp!yw na proces decyzyjny EBC ni' by to
wynika!o z ich udzia!u w PKB strefy euro (wykres 4.2). Z punktu widzenia Polski
system rotacyjny nie zmienia jej pozycji w sposób zasadniczy, gdy' zmniejsza rol$
Prezesa NBP w kszta!towaniu polityki pieni$'nej strefy euro jedynie w stopniu

11Jedynym wyjątkiem jest Holandia, w przypadku której niedostateczny wpływ na proces decyzyjny
ulega dalszemu pogłębieniu.
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Wykres 4.1. Cz%sto!' g$osowa( cz$onków poszczególnych grup rotacyjnych
w zale"no!ci od liczebno!ci strefy euro













           

  

Uwaga: Na wykresie zaznaczono, że nowy system głosowania zacznie funkcjonować dopiero, gdy strefa
euro będzie liczyć powyżej 18 członków. Prezes NBP będzie uczestnikiem drugiej grupy rotacyjnej.
Źródło: obliczenia NBP.

Wykres 4.2. Wp$yw na g$osowanie a ekonomiczna waga krajów strefy euro






















































































































 





























































 

Wykres ilustruje relację siły prezesów poszczególnych krajowych banków centralnych w głosowaniu
EBC (mierzonej indeksem siły Shapleya-Shubika) do udziału danego kraju w PKB strefy euro. Wynik
większy (mniejszy) niż 1 oznacza większy (mniejszy) wpływ na decyzje EBC niż by to wynikało z
ekonomicznego znaczenia danego kraju.
Źródło: opracowanie NBP na podstawie Kosior i in. (2008).

marginalnym. Wp!yw przedstawiciela naszego kraju na decyzje EBC jest nadal o ok.
40% wi$kszy ni' by to wynika!o z udzia!u Polski w PKB strefy euro. Nowy system

g$osowania znacznie
wzmacnia rol%
Zarz&du EBC.

O ile wprowadzenie rotacji nie zmienia istotnie wzgl$dnej si!y g!osu poszczególnych
krajów strefy euro, to pozycja Zarz&du EBC mo'e zosta# znacznie wzmocniona
przez nowy system g!osowania12. Wzrost znaczenia Zarz&du jest jednak mniejszy, je"li
uwzgl$dniona zostanie mo'liwo"# tworzenia koalicji pomi$dzy pozosta!ymi cz!onkami
Rady Prezesów EBC13. Gdyby przyj&# za!o'enie, 'e prezesi krajowych banków
centralnych kieruj& si$ w g!osowaniu interesem swojego kraju, a nie strefy euro jako
ca!o"ci, wzmocnienie pozycji „proeuropejskiego” Zarz&du EBC le'y w interesie zarówno
strefy euro, jak i poszczególnych jej cz!onków, w tym Polski. Jest to zwi&zane z faktem,
'e w takich warunkach nowy system g!osowania zmniejsza wahania produkcji i inflacji w

12Dotyczy to sytuacji, gdy członkowie Zarządu kierują się w swoim głosowaniu interesem strefy
euro jako całości, podczas gdy prezesi krajowych banków centralnych uwzględniają wyłącznie sytuację
swojego kraju pochodzenia. To ostatnie założenie stoi jednak w sprzeczności z formalnym obowiązkiem
członków Rady Prezesów EBC.

13Skutki utworzenia dwóch wariantów koalicji pomiędzy prezesami krajowych banków centralnych
zostały omówione w pracy Kosior i in. (2008).
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gospodarkach strefy euro, co jest równoznaczne ze wzrostem dobrobytu spo!ecze%stwa
krajów cz!onkowskich14.Niewielka skala zmian

jest jednym z powodów
krytyki nowego

systemu g$osowania.
Oprócz wzmocnienia pozycji Zarz&du EBC, nowy system g!osowania nie wprowadza
istotnych zmian w relatywnym uk!adzie si! poszczególnych krajów cz!onkowskich.
Nie rozwi&zuje zatem w pe!ni problemu reprezentatywno"ci strefy euro w procesie
decyzyjnym EBC15. Krytycy systemu rotacyjnego wskazuj& dodatkowo (por. Belke i in.,
2003), 'e !amie on zasad$ „jeden cz!onek, jeden g!os”, nie rozwi&zuj&c problemu zbyt
du'ej liczby cz!onków organu decyzyjnego, gdy' prezesi krajowych banków centralnych
nadal mog& zabiera# g!os w dyskusji. Twierdz& równie', 'e system ten os!abia pozycj$
nowych krajów cz!onkowskich (których sektor bankowy jest znacznie mniej rozwini$ty
ni' sektory bankowe innych krajów strefy euro) przez cz$"ciowe oparcie przynale'no"ci
krajów do grup rotacyjnych na MFI (Belke, 2003; Meade, 2003) oraz 'e jest on
nieprzejrzysty i zbyt skomplikowany (Belke i in., 2003). Ponadto wci&' nie okre"lono,
w jaki sposób rotacja mia!aby przebiega#, a nawet nie do ko%ca wiadomo, kiedy ten
system zostanie wprowadzony.Dyskusja w EBC o

gospodarce
pojedynczego kraju
odbywa si% tylko w

wyj&tkowych
sytuacjach.

Formalnie wszyscy cz!onkowie Rady Prezesów s& zobowi&zani kierowa# si$ w swoich
decyzjach interesem strefy euro jako ca!o"ci, a nie interesem krajów ich pochodzenia.
Zobowi&zania te znajduj& odzwierciedlenie w przebiegu dyskusji podczas posiedze%
decyzyjnych EBC. Koncentruje si$ ona przede wszystkim na sytuacji strefy euro
jako ca!o"ci, co jest zgodne z mandatem i strategi& EBC. Niemniej, sytuacja
poszczególnych krajów jest tak'e krótko omawiana, a w uzasadnionych przypadkach
procesy gospodarcze w jednej lub kilku gospodarkach poddane s& g!$bszej analizie
(Moutot i in., 2008). Oznacza to, 'e w pewnych okoliczno"ciach sytuacji polskiej
gospodarki mo'e by# po"wi$cona wi$ksza uwaga ni' by to wynika!o z jej niewielkiego
udzia!u w PKB ca!ej strefy euro.Wp$yw Polski na

decyzje EBC b%dzie
niewielki w

g$osowaniu, lecz mo'e
go wzmocni# udzia$ w

dyskusjach i koalicjach
Mimo 'e wp!yw Prezesa NBP na decyzje EBC pozostanie bardzo ograniczony w
porównaniu z sytuacj&, gdy w Polsce prowadzona jest autonomiczna polityka pieni$'na,
b$dzie on jednocze"nie ponadproporcjonalny w stosunku do udzia!u naszego kraju
w PKB strefy euro. Ponadto, mo'e on oddzia!ywa# w wi$kszym stopniu na proces
decyzyjny albo poprzez udzia! w koalicjach z innymi krajami, albo poprzez odpowiedni
wp!yw na przebieg dyskusji, a tym samym ostateczny kszta!t polityki pieni$'nej.
Pozycja Polski w EBC mo'e zosta# tak'e wzmocniona poprzez wybór przedstawiciela
naszego kraju do sk!adu Zarz&du EBC. Przy ocenie wi&'&cych si$ z tym korzy"ci nale'y
uwzgl$dni# fakt, 'e o ile polityka NBP pozostaje praktycznie bez wp!ywu na sytuacj$
gospodarki "wiatowej, to decyzje EBC s& wa'n& determinant& procesów globalnych.
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Globalizacja a autonomiczno!' polityki pieni%"nej
Globalizacja
gospodarki wp$ywa na
koszt utraty autonomii
w polityce pieni%'nej.

Rzetelny rachunek kosztów utraty autonomicznej polityki pieni$'nej wymaga
uwzgl$dnienia ogranicze%, jakie nak!adane s& na t$ polityk$ przez post$puj&ce procesy
globalizacyjne. W niniejszym podrozdziale przez globalizacj$ rozumie# b$dziemy
pog!$bienie powi&za% mi$dzynarodowych w ró'nych aspektach gospodarek oraz jego
konsekwencje16:

• pog!$bienie handlu mi$dzynarodowego i coraz wy'sza zale'no"# dynamiki cen od
cen importowanych dóbr po"rednich,

• integracja finansowa i poprawa mo'liwo"ci finansowania za granic&,

• wzrost efektywno"ci wykorzystania zasobów przy wi$kszej presji konkurencyjnej
i innowacyjno"ci,

• swobodny przep!yw czynników produkcji, w szczególno"ci si!y roboczej,

• w!&czenie si$ krajów o ni'szym poziomie rozwoju w gospodark$ "wiatow& i wzrost
popytu na surowce, a zarazem wzrost ich cen,

• przyjmowanie strategii bezpo"redniego celu inflacyjnego przez coraz wi$ksz&
liczb$ w!adz monetarnych na "wiecie.

Rozwój handlu i powi&za% na rynkach finansowych w skali "wiata powoduje wzrost
wzgl$dnego znaczenia czynników mi$dzynarodowych koniecznych do uwzgl$dnienia
w prowadzeniu krajowej polityki pieni$'nej. W konsekwencji analiza procesów
zagranicznych anga'uje coraz wi$ksze zasoby banków centralnych (Rybi%ski, 2007a). „Wielkiego

uspokojenie” mia$o
charakter
ogólno"wiatowy.W przytoczonej w rozdziale 1.3 dyskusji na temat przyczyn wielkiego uspokojenia

(ang. great moderation) w ostatnich 20 latach procesy globalizacyjne zajmuj& centralne
miejsce. Zarówno dobra polityka pieni$'na (good policy, zob. Bernanke 2004, MFW
2006), jak i szcz$"cie (good luck, zob. Stock i Watson 2003), dotyczy!y w porównywalnym
stopniu ró'nych gospodarek na "wiecie. Rybi%ski (2007a) stoi na stanowisku, 'e
kluczow& rol$ odegra!a w tym procesie nie tylko dobra polityka i i szcz$"cie, lecz
w!a"nie globalizacja. W tej sytuacji powstaje pytanie o charakter zale'no"ci procesów
globalizacyjnych i polityki pieni$'nej. Szczególnie wa'ne jest, czy polityka pieni$'na
równie' zmierza w stron$ modelu globalnego, czy niewielkie banki centralne b$d& mia!y
w tym kontek"cie ograniczon& swobod$ dzia!ania i jakie konsekwencje b$dzie to mia!o
dla Polski, je'eli (1) szybko wejdzie do strefy euro, (2) zdecydowa!aby si$ na od!o'enie
tego procesu w czasie. Efekty te s& oczywi"cie trudne do kwantyfikacji. Globalizacja mo'e

wp$ywa# na
sp$aszczenie krzywej
Phillipsa.

14Więcej na ten temat w badaniu Kosior i in. (2008).
15Równocześnie jednak osłabia to krytykę systemu rotacji wskazującą, że poprzez zróżnicowanie

krajów członkowskich i ich podzielenie na odrębne grupy utrwala on myślenie decydentów w kategoriach
narodowych i renacjonalizuje europejską politykę pieniężną (Friedrich, 2003; Belke i in., 2003).

16Por. Rybiński (2007a), Frankel (2006) oraz Borio i Filardo (2007).
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Podstawowe ograniczenie autonomicznej polityki pieni$'nej wynika ze zmiany
charakteru procesów kszta!tuj&cych inflacj$. Intensyfikacja mi$dzynarodowej wymiany
handlowej powoduje, 'e nadwy'ka krajowego popytu nad mocami produkcyjnymi mo'e
zosta# z !atwo"ci& zaabsorbowana przez poda' dóbr zagranicznych (analogicznie w
przypadku ujemnej luki PKB). Dobra krajowe i zagraniczne s& bowiem coraz lepszymi
substytutami. Czynniki produkcji (kapita!, praca) wykazuj& za" rosn&c& w czasie
mobilno"#. Wszystko to powoduje os!abienie zale'no"ci mi$dzy krajow& luk& PKB a
procesami inflacyjnymi w gospodarce, stwierdzone w wielu badaniach zestawionych
w tabeli 4.1. W wymienionym tu zestawie bada% akcentowany jest natomiast wzrost
znaczenia globalnego komponentu inflacji, nadproporcjonalny w stosunku do globalnej
synchronizacji cyklicznej.

Jak podkre"laj& Chmielewski i Kot (2006), poprawa statystycznych w!a"ciwo"ci
krajowej krzywej Phillipsa mo'liwa jest przy wy!&czeniu z inflacji produktów
pochodz&cych z najbardziej wyeksponowanych na globalizacj$ sektorów. Szczególnie
wa'ny wydaje si$ w tym kontek"cie wzrost globalnego popytu na surowce i 'ywno"#,
wynikaj&cy z w!&czenia si$ du'ych rynków azjatyckich (Chiny, Indie) do gospodarki
"wiatowej (Pain i in. 2006, European Central Bank 2008c).Istniej& kontrowersje

wokó$ pogl&du o
sp$aszczeniu krzywej

Phillipsa. Nale'y pami$ta#, 'e badania na temat wp!ywu globalizacji na procesy inflacyjne
na "wiecie i w poszczególnych krajach maj& stosunkowo nied!ug& histori$ (ostatnie
10-15 lat), za" ich obecny stan trudno nazwa# konsensusem. Istniej& tak'e teoretyczne
argumenty na rzecz wzmocnienia wi$zi mi$dzy krajow& koniunktur& a dynamik&
cen w!a"nie ze wzgl$du na procesy globalizacyjne. Wzmagaj& one bowiem presj$
konkurencyjn&, co redukuje mar'e firm i tym samym zwi$ksza elastyczno"# cen
ustalanych przez firmy wzgl$dem krajowych kosztów kra%cowych. Równie' niektóre
badania empiryczne (Ihrig i in., 2007; Mumtaz i Surico, 2007) formu!uj& w sprawie
sp!aszczenia krzywej Phillipsa wnioski mniej kategoryczne ni' w pozosta!ych pracach
przytoczonych w tabeli 4.1.Globalna inflacja

utrudnia prowadzenie
polityki pieni%'nej dla

pojedynczego kraju. Krajowa polityka pieni$'na b$dzie jednak prawdopodobnie musia!a w coraz wi$kszym
stopniu uwzgl$dnia# czynniki zlokalizowane poza tym krajem (Borio i Filardo,
2007; (Rybi%ski, 2007a)). Mo'e to w szczególno"ci dotyczy# czynników zwi&zanych z
gospodarkami, z którymi kraj ma silne powi&zania handlowe i finansowe. Pojedynczy
bank centralny by!by w tej sytuacji zmuszony do analizy tych tendencji. Rosn&cy
wp!yw globalnego komponentu inflacji sugeruje, 'e bank centralny w ma!ej otwartej
gospodarce posiada! b$dzie coraz mniejsz& kontrol$ nad agregatowym indeksem
inflacji w swoim kraju. Jak zauwa'a Rybi%ski (2007a), metoda usuwania niektórych
komponentów z agregatowej inflacji, przyj$ta w pracy Chmielewski i Kot (2006), mo'e
wymaga# aktualizacji w przypadku prawdopodobnej intensyfikacji globalnej wymiany
handlowej w innych sektorach. Usuni$cie dalszych sektorów z pola widzenia krzywej
Philipsa pozostawia!oby coraz wi$cej dóbr poza zasi$giem analizy i dzia!a% lokalnego
banku centralnego. Dodatkowo mi$dzynarodowa integracja rynków finansowych os!abia
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Tabela 4.1. „Nowy pogl#d” – badania nad sp$aszczeniem krzywej Phillipsa

Badanie Metodyka Wnioski

Ciccarelli i
Mojon (2005)

Ró#ne specyfikacje
równa( inflacji. Model
czynnikowy, metody
bayesowskie. Model

korekty b"!dem.

Globalny sk"adnik cyklu koniunkturalnego wyja%nia ok.
30% zmienno%ci swych krajowych odpowiedników,

podczas, gdy globalna inflacja nieproporcjonalnie wi!cej
- a# ok. 70%. Istnieje silny mechanizm korekty b"!dem,
niweluj$cy odchylenie krajowej inflacji od równowagi

wyznaczonej przez inflacj! globaln$ przeci!tnie po
dwóch latach.

MFW (2006) Estymacja panelowa
krzywej Phillipsa (SUR)
z parametrem przy luce
PKB uzale#nionym od

ró#nych czynników,
m.in. otwarto%ci

gospodarki oraz indeksu
zwi$zanego z

elastyczno%ci$ procesu
formowania p"ac.

Wzrost stopnia otwarto%ci gospodarki os"abia si"!
zale#no%ci krajowej inflacji od krajowej luki PKB.

Istnieje ujemna, statystycznie istotna zale#no%& mi!dzy
parametrem przy luce PKB w równaniu inflacji a

stopniem otwarto%ci gospodarki.

Chmielewski i
Kot (2006)

Estymacja krzywej
Phillipsa przy u#yciu

stopy inflacji
skonstruowanej z

wy"$czeniem wybranych
grupy dóbr,

produkowanych przez
sektory szczególnie
wyeksponowane na

procesy globalizacyjne.

Sp"aszczenie krzywej Philipsa wynika z procesów
globalizacyjnych, odczuwalnych zw"aszcza w sektorach
dóbr odzie#owych, obuwniczych oraz urz$dze( audio i

telekomunikacyjnych. Po oczyszczeniu inflacji bazowej z
tych komponentów, poprawiaj$ si! statystyczne
w"a%ciwo%ci krzywej Philipsa estymowanej przez

autorów. Wykazuj$ oni równie#, #e os"abienie zale#no%ci
mi!dzy krajowymi czynnikami popytowymi a krajow$
inflacj$ bazow$ jest stosunkowo nowym zjawiskiem.

Borio i
Filardo
(2007)

Estymacja krzywych
Phillipsa z

uwzgl!dnieniem
globalnej luki PKB
(wa#onej handlem

poszczególnych krajów).

Wzrost wzgl!dnego wp"ywu globalnej luki PKB na
krajow$ inflacj! w porównaniu z krajow$ luk$ PKB.

Mumtaz i
Surico (2007)

Dynamiczny model
czynnikowy ze

zmiennymi
parametrami i
zmienno%ci$

stochastyczn$.

Wysoka zmienno%& inflacji w latach 70. mo#e zosta&
przypisana wp"ywowi czynników specyficznych dla

kraju, a spadek inflacji na %wiecie na prze"omie lat 80. i
90. XX w. - oddzia"ywaniu czynników globalnych.

Zmienno%& (niskiej) inflacji z ostatnich lat nie mo#e by&
wyja%niona ani za pomoc$ czynników krajowych, ani
globalnych. Jest to wspólna cecha wi!kszo%ci krajów

uprzemys"owionych.
European
Central Bank
(2008c)

– Nie ma powodów (na gruncie teoretycznym), by w$tpi&,
#e rola warunków na lokalnych rynkach pracy w

kszta"towaniu poziomów cen w poszczególnych krajach
b!dzie s"abn$&. B!dzie si! tak dzia"o szczególnie w

warunkach rosn$cej mobilno%ci czynników produkcji
(kapita"u i pracy).

Źródło: opracowanie NBP.
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skuteczno"# krajowej polityki pieni$'nej. *atwiejszy staje si$ bowiem dost$p do
zagranicznego finansowania na poziomie konsumentów, jak i firm (zob. ramka 4.3).

Ramka 4.3. Zad$u"enie w walutach obcych a skuteczno!' polityki
pieni%"nej

Rozszerzenie skali mi$dzynarodowej dzia!alno"ci du'ych instytucji finansowych
sprzyja pozyskiwaniu finansowania ze zró'nicowanych )róde! przez firmy i
gospodarstwa domowe. Jak zauwa'aj& Basso i in. (2007), obecno"# zagranicznych
banków na rynku u!atwia im m.in. dost$p do finansowania denominowanego w
walutach obcych. Rosenberg i Tirpak (2008) stwierdzaj&, 'e w naszym regionie
do zad!u'ania w walutach obcych motywuj& przede wszystkim dysparytet stóp
procentowych oraz liberalizacja i integracja rynków finansowych zwi&zana z
cz!onkostwem w Unii Europejskiej. Ich badanie panelowe wskazuje z kolei na
niewielk& skuteczno"# regulacji, które maj& zapobiega# wzrostowi udzia!u tego
rodzaju zad!u'enia w krajach Europy (rodkowo-Wschodniej.

Wzrost zasi$gu tego finansowania ogranicza efektywno"# mechanizmu transmisji
polityki pieni$'nej. Ekonometryczne dowody tego zjawiska w panelu krajów
naszego regionu (Polska, Czechy, W$gry) zosta!y zaprezentowane w artykule
Brzoza-Brzeziny i in. (2007). Autorzy estymuj& równania dla realnej sumy kredytów
w walutach krajowych i zagranicznych. Zmiennymi obja"niaj&cymi s& realna stopa
procentowa ex post w kraju i za granic& (LIBOR dla franka szwajcarskiego
z krajowym deflatorem), jak równie' realny PKB i nominalny kurs walutowy.
Niezale'nie od przyj$tej specyfikacji, autorzy stwierdzaj& siln& substytucyjno"#
pomi$dzy ró'nymi rodzajami kredytów. Wzrost krajowych stóp procentowych
prowadzi ceteris paribus do wzrostu zad!u'enia w walutach obcych. Polityka
pieni$'na wp!ywa tym samym na struktur$ kredytów, niekoniecznie za" na ich
wolumen. Brzoza-Brzezina i in. (2007) konkluduj&, 'e utrudnia to pogodzenie celów
zwi&zanych z zapewnieniem stabilno"ci cen i systemu finansowego.

W tym "wietle wyniki Rosenberga i Tirpaka (2008) sugeruj&, 'e utrzymanie
pe!nego zakresu autonomii polityki pieni$'nej jest trudne do pogodzenia z integracj&
finansow& w Europie.

Źródło: opracowanie NBP.

Du'e banki centralne
maj& szans% wp$ywa#
na globaln& inflacj%. W strefie euro trudno oddzieli# wp!yw globalizacji, integracji walutowej oraz

pozosta!ych zachodz&cych w ostatnich dekadach procesów na funkcjonowanie
gospodarki (European Central Bank, 2008c). W przypadku USA Boivin i
Giannoni (2008) nie znajduj& natomiast dowodów na to, 'e mechanizm transmisji
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monetarnej uleg! zmianie pod wp!ywem globalizacji17. W obszarze polityki pieni$'nej
globalizacja mo'e prowadzi# do ukszta!towania modelu, w którym si!y banków
centralnych najwi$kszych gospodarek s& wspólnie nakierowane na zwalczanie globalnego
komponentu inflacji (Rybi%ski, 2007a). Autor zwraca uwag$ na mo'liwo"# kontroli
nad tym komponentem wy!&cznie przy wspó!pracy najwi$kszych banków centralnych
"wiata. W ich w&skiej grupie znajduje si$ Europejski Bank Centralny. Z tego punktu
widzenia szczególnie cenny dla Polski móg!by si$ okaza#, nawet w ograniczonym
zakresie, wp!yw na proces decyzyjny EBC. Koszty globalizacji s&

podobne do kosztów
integracji walutowej.

Warto równie' pomy"le# o nieuchronnych konsekwencjach globalizacji, abstrahuj&c
przez chwil$ od spraw zwi&zanych z integracj& walutow& w Europie. Procesy
globalizacyjne, których dalszy post$p jest wysoce prawdopodobny, wp!ywaj& na
konieczno"# wspierania wzrostu wydajno"ci pracy (transfer technologii, wymuszanie
innowacyjno"ci, korzy"ci skali), jak i potrzeb$ bardziej elastycznego funkcjonowania
rynku pracy z uwagi na wzrost prawdopodobie%stwa sektorowych i geograficznych
przesuni$# popytu na prac$. W tej sytuacji przygotowanie gospodarki na wyzwania
zwi&zane z globalizacj& wymaga poniesienia podobnych kosztów do tych, jakie s&
niezb$dne do odpowiedniego przygotowania do integracji walutowej (zob. rozdzia! 5
oraz Europejski Bank Centralny 2008b).

4.1.2. Koszt utraty nominalnego kursu walutowego jako
mechanizmu dostosowawczego

Utrata nominalnego
kursu walutowego
mo'e by# kosztem
integracji ze stref&
euro...

Wej"cie Polski do strefy euro !&czy!oby si$ z utrat& autonomii w kszta!towaniu polityki
pieni$'nej i walutowej. W przypadku, gdy kurs walutowy stanowi skuteczny mechanizm
absorpcji szoków, rezygnacja z niezale'nej polityki kursowej mo'e stanowi# koszt
integracji ze stref& euro. ...je'eli kurs ten

pomaga w absorpcji
szoków
asymetrycznychKlasyczna teoria optymalnych obszarów walutowych (OOW) przyjmuje implicite

za!o'enie, 'e elastyczny kurs walutowy jest pomocnym narz$dziem w absorpcji szoków
asymetrycznych. Oznacza to, 'e wahania realnego kursu walutowego odzwierciedlaj&
istnienie szoków, ich skal$ oraz mechanizmy ich akomodacji (Mundell, 1961), aczkolwiek
stabilizuj&ca rola kursu walutowego jest tym mniejsza, im bardziej gospodarka jest
otwarta (McKinnon, 1963). W szczególno"ci system p!ynnego kursu walutowego
pomaga w akomodacji asymetrycznych (przej"ciowych i permanentnych) wstrz&sów
popytowych oraz permanentnych szoków poda'owych. Natomiast destabilizuje sfer$
realn& gospodarki w przypadku wyst&pienia przej"ciowych wstrz&sów poda'owych,
wstrz&sów monetarnych oraz finansowych (wi$cej na ten temat St&'ka, 2008). Nominalny kurs

walutowy mo'e jednak
by# tak'e +ród$em
wstrz&sów.17Funkcje reakcji na impuls ze strony polityki pieniężnej w ich modelu z wyłączeniem wpływu

czynników globalnych niemal pokrywają się z tymi, jakie wynikają z modelu uwzględniającego te
czynniki. Autorzy stwierdzają jedynie niewielkie zmniejszenie uporczywości w transmisji monetarnej
pod wpływem globalizacji po 2000 r., w horyzoncie 2 lat i dłuższym.
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Schemat 4.1. Koszty rezygnacji z systemu elastycznego kursu walutowego

szok udział w zmienno ci kursu symetria szoku efekt integracji

+ + 0
+ - -
- +/- 0
+ + 0
+ - -
- +/- 0
+ (+)/- +
- +/- 0
+ (+)/- +
- +/- 0

AS

IS

LM

FM

„+” – szok ma znaczący udział w zmienności kursu realnego / szok ma charakter symetryczny /
rezygnacja z elastycznego kursu walutowego będzie korzyścią integracji walutowej;
„-” – szok ma nieistotny udział w zmienności kursu realnego / szok ma charakter asymetryczny /
rezygnacja z elastycznego kursu walutowego będzie kosztem integracji walutowej;
„0” – efekt rezygnacji z elastycznego kursu walutowego będzie neutralny dla bilansu kosztów i korzyści
integracji walutowej.
AS – szok podażowy, IS – szok popytowy, LM – szok monetarny, FM – szok finansowy
Źródło: opracowanie NBP.

W unii walutowej szoki monetarne s& jednak absorbowane automatycznie, a
asymetryczne szoki finansowe nie wyst$puj&18. Zatem je'eli w gospodarce dominuj&
wspomniane powy'ej szoki nominalne, utrata niezale'nej polityki walutowej nie b$dzie
stanowi!a kosztu z punktu widzenia stabilno"ci agregatów makroekonomicznych.
Natomiast w sytuacji, gdy dominuj& asymetryczne szoki poda'owe i popytowe,
zw!aszcza w warunkach ich znacznej asymetrii, elastyczny kurs walutowy mo'e by#
skutecznym narz$dziem ich absorpcji (St&'ka, 2008).Koszt utraty

nominalnego kursu
walutowego zale'y od

rodzaju i symetrii
wstrz&sów, które go

kszta$tuj&.

W celu oceny, czy w przypadku Polski ograniczenie zmienno"ci realnego kursu z!otego
oraz eliminacja zmienno"ci kursu nominalnego w relacji do euro b$dzie stanowi!a koszt,
czy raczej korzy"# p!yn&c& z integracji, nale'y dokona# analizy skali zmienno"ci realnego
i nominalnego kursu z!otego oraz jej przyczyn, rozumianych jako rodzaje szoków, które
zosta!y (ewentualnie) zabsorbowane przez kurs z!otego. Ocena efektów rezygnacji ze
stosowanego obecnie w Polsce systemu p!ynnego kursu walutowego b$dzie nast$pnie
mo'liwa przy uwzgl$dnieniu stopnia synchronizacji szoków pomi$dzy gospodark& polsk&
i strefy euro (por. schemat 4.1).Teoria OOW

przypisuje zmienno"#
kursu realnego

funkcjonowaniu
mechanizmów

dostosowawczych

W "wietle teorii OOW im wi$ksza jest zmienno"# realnego kursu walutowego, tym
wi$ksz& rol$ odgrywa on jako mechanizm dostosowawczy i/lub wi$ksza jest ekspozycja
gospodarki na szoki asymetryczne.Realny kurs z$otego

jest najbardziej
zmienny spo"ród walut

regionu.
Przeprowadzona analiza zmienno"ci realnego kursu z!otego wskazuje, 'e jest on
najbardziej zmienny spo"ród walut regionu. W latach 1999 - 2007 charakteryzowa!
si$ on niemal trzykrotnie wi$ksz& zmienno"ci& ni' waluty krajów UE-6 przed
przyj$ciem euro (w latach 1996 - 1998; por. B!aszkiewicz-Schwartzman, 2008).
Jednocze"nie zmienno"# realnych kursów walutowych krajów regionu jest "rednio ponad
dwukrotnie wy'sza ni' ta notowana w krajach UE-6 przed akcesj& do strefy euro.
Dodatkowo, zmienno"# realnego kursu z!otego w okresie 1999 - 2007 utrzymywa!a
si$ na poziomie porównywalnym z okresem 1993 - 1998 (por. tablica 4.2; szerzej

18Stążka, 2008 modeluje asymetryczny szok finansowy jako egzogeniczną zmianę oczekiwanej
dynamiki nominalnego kursu walutowego.

190



4.1. D"ugookresowe koszty

Tabela 4.2. Zmienno!' realnych kursów walutowych w wybranych krajach
UE w latach 1993 - 2007

Zmienno"' miesi&czna kwartalna
93 - 95 96 - 98 99 - 07 93 - 07 93 - 07

Czechy 0,67 1,83 1,27 1,35 1,31
Polska 2,16 1,96 2,15 2,09 2,08
S"owacja 1,25 1,75 1,54 1,38 1,44
W!gry 1,76 1,14 1,54 1,48 1,35

*rednia (region) 1,46 1,67 1,63 1,58 1,55

*rednia (UE-6) 1,03 0,67 0,95 0,82

*rednia (UE-4) 1,23 0,83 1,19 1,02
UE-6: Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Włochy.
UE-4: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy.
Źródło: Błaszkiewicz-Schwartzman, 2008.

B!aszkiewicz-Schwartzman, 2008). Niemniej jednak nale'y zwróci# uwag$ na fakt,
'e przyj$cie wspólnej waluty doprowadzi!o do redukcji zmienno"ci realnych kursów
walutowych we wszystkich krajach cz!onkowskich strefy euro, a w szczególno"ci w
krajach o najwi$kszej zmienno"ci kursu walutowego, np. w Finlandii czy we W!oszech
(Barrell i in., 2008). Zatem równie' w Polsce mo'na oczekiwa# endogeniczno"ci
konwergencji w tym zakresie. Zmienno"# ta mo'e

mie# +ród$o zarówno w
sferze nominalnej, jak
i realnej gospodarki.W "wietle teorii OOW mo'na zatem uzna#, 'e wysoka zmienno"# realnego kursu

z!otego "wiadczy o pe!nieniu przez niego roli absorbera szoków dotykaj&cych polsk&
gospodark$. Nale'y jednak zwróci# uwag$ na fakt, 'e wspó!czesne rynki walutowe
charakteryzuje post$puj&ca globalizacja, której konsekwencj& jest zwi$kszaj&ca si$
mobilno"# mi$dzynarodowych przep!ywów kapita!owych. W efekcie ro"nie wp!yw
obrotów finansowych na kszta!towanie si$ kursów walut, a zatem kursy walutowe w
coraz wi$kszym stopniu odzwierciedlaj& zmiany sytuacji na rynkach finansowych, a w
mniejszym reaguj& na wstrz&sy wyst$puj&ce w realnej sferze gospodarki (por. Canzoneri
i in., 1997; De Grauwe, 2000). Z tego wzgl$du, aby oceni# rol$ kursu walutowego w
gospodarce, nale'y dokona# analizy rodzajów szoków, które przyczyni!y si$ do opisanej
w tabeli 4.2 silnej zmienno"ci realnego kursu z!otego w badanym okresie. Realny kurs z$otego

pe$ni rol% absorbera
szoków realnych.

W "wietle modelu Dornbuscha, jak wskazano powy'ej, kurs walutowy mo'e
stanowi# skuteczny mechanizm absorbuj&cy zarówno popytowe, jak i poda'owe szoki
realne (St&'ka, 2008). Wyniki analiz przeprowadzonych na potrzeby Raportu (por.
B!aszkiewicz-Schwartzman, 2008; St&'ka, 2008) wskazuj&, 'e - podobnie jak w
przypadku pozosta!ych krajów regionu oraz krajów cz!onkowskich strefy euro przed
1999 r. - zmiany realnego, a w du'ej mierze równie' nominalnego, kursu z!otego by!y
determinowane przez szoki realne. W przypadku Polski szoki realne wyja"niaj& ok.
60 - 80% zmienno"ci kursu realnego i ok. 50 - 70% kursu nominalnego (w horyzoncie
12 miesi$cy, por. wykres 4.3). Zatem usztywnienie nominalnego kursu walutowego w
momencie wej"cia do strefy euro, wi&'&ce si$ w du'ej mierze - z powodu lepko"ci cen
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- z usztywnieniem kursu realnego, mo'e by# przyczyn& wzrostu waha% produktu, co
trzeba uzna# za koszt integracji walutowej.Szoki nominalne maj&

równie' du'y wp$yw na
zmienno"# kursu

z$otego. Nale'y przy tym zwróci# uwag$ na fakt, 'e kurs realny jest równie' w du'ej
mierze determinowany przez szoki nominalne, szczególnie w pocz&tkowym okresie
po wyst&pieniu szoku (ok. 40%), a zmienno"# kursu nominalnego mo'na w ok. 30
- 50% wyja"ni# tymi szokami (por. B!aszkiewicz-Schwartzman, 2008, St&'ka, 2008).
Równie' inne badania obejmuj&ce swym zakresem Polsk$ wskazuj&, 'e szoki nominalne
maj& du'y udzia! w zmienno"ci nominalnego i realnego kursu z!otego (ponad 40%
wg Darvas i Szapáry, 2008). Mo'e to oznacza#, 'e chocia' kurs z!otego stanowi
mechanizm absorbuj&cy szoki realne, to nie nale'y postrzega# rezygnacji z niezale'nej
polityki walutowej wy!&cznie w kategoriach wyrzeczenia si$ mo'liwo"ci wykorzystania
zmienno"ci kursu jako amortyzatora niekorzystnych dla gospodarki szoków. Rezygnacja
ta daje bowiem szans$ unikni$cia kosztów, jakie poci&gaj& za sob& du'e wahania
nominalnego kursu walutowego, niezwi&zane z czynnikami fundamentalnymi (Buiter,
2000; Mundell, 2003; S!awi%ski, 2008; tak'e St&'ka, 2008).Koszt utraty polityki

kursowej wyznacza
zmienno"# wynikaj&ca

z asymetrycznych
szoków realnych.

Nawet w przypadku, gdy kurs walutowy pe!ni rol$ absorbera wstrz&sów, w warunkach
symetrii szoków dotykaj&cych gospodark$ Polski i strefy euro, rezygnacja z niezale'nej
polityki walutowej nie powodowa!aby wzrostu niestabilno"ci makroekonomicznej (por.
St&'ka, 2008).Istniej& istotne ró'nice

w zakresie symetrii
szoków realnych

pomi%dzy Polsk& i
stref& euro.

Wyniki dokonanej na potrzeby Raportu analizy symetrii szoków pomi$dzy gospodark&
Polski i strefy euro (por. Konopczak 2008a, St&'ka, 2008) oraz symetryczno"ci
reakcji gospodarek na te szoki (por. Adamowicz i in., 2008, Konopczak 2008a) s&
niejednoznaczne. Wskazuj& one na brak asymetrii szoków poda'owych, jednak oceny
ich korelacji ze stref& euro s& bardzo niskie (por. tablica 4.3), a w niektórych
przypadkach dodatkowo nieistotne statystycznie (por. Konopczak 2008a). W zakresie
szoku popytowego wyniki poszczególnych analiz wskazuj& b&d) na znaczn& asymetri$
pomi$dzy polsk& gospodark& i stref& euro (por. tablica 4.3), b&d) na korelacj$
dodatni& (ok. 0,2), ale nieistotn& statystycznie (por. Konopczak 2008a). Tymczasem
jednoznacznie stwierdzono dodatni& korelacj$ szoków monetarnych i finansowych (por.
tabela 4.3). Jednak'e, jak zaznaczono powy'ej, symetria tych szoków jest mniej istotna
z punktu widzenia oceny kosztu rezygnacji z niezale'nej polityki kursowej.Przyj%cie euro mo'e

spowodowa# wzrost
zmienno"ci produktu. Podsumowuj&c, korelacja szoków poda'owych jest wi$ksza ni' szoków popytowych,

aczkolwiek w zakresie 'adnego z szoków realnych nie mo'na wnioskowa# o symetrii.
Oznacza to, 'e je'eli nie nast&pi konwergencja symetrii szoków realnych pomi$dzy
Polsk& i stref& euro, przyj$cie wspólnej waluty mo'e spowodowa# wzrost zmienno"ci
produktu (por. schemat 4.2). Sytuacja taka wyst&pi w przypadku niedostatecznej
efektywno"ci dzia!ania alternatywnych w stosunku do polityki pieni$'nej mechanizmów
dostosowawczych, takich jak elastyczny rynek pracy i produktów, polityka fiskalna,
czy kana! finansowy (patrz rozdzia! 5). Jednocze"nie nale'y pami$ta#, 'e przyj$cie
euro mo'e przyczyni# si$ do wzrostu zbie'no"ci pomi$dzy gospodarkami (hipoteza
endogeniczno"ci konwergencji). W takiej sytuacji, uwzgl$dniaj&c podobie%stwo reakcji
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Wykres 4.3. Dekompozycja wariancji realnego i nominalnego kursu
z$otego*
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M – miesiąc;
IS – szok popytowy, AS – szok podażowy, LM – szok monetarny, FM – szok finansowy.
* Wartości średnie dla preferowanej przez w badaniu I specyfikacji modelu (w rezultacie wartości mogą
nie sumować się do 100).
Źródło: Stążka (2008).
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Źródło: Błaszkiewicz-Schwartzman (2008).
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Tabela 4.3. Korelacja szoków pomi%dzy gospodarkami Polski i strefy euro

Korelacja IS AS LM FM

max -0,39 0,29 0,91 0,49
min -0,88 0,16 0,15 0,30

IS – szok popytowy, AS – szok podażowy, LM – szok monetarny, FM – szok finansowy
min (max) – minimalna (maksymalna) wartość współczynnika korelacji ze wszystkich specyfikacji
modelu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Stążka (2008).

Tabela 4.4. Korelacja odpowiedzi PKB w Polsce i strefie euro na szoki
realne

Korelacja IS(1) IS(2) AS(1) AS(2)

max 1,00 0,31 1,00 1,00
min -0,99 -0,67 0,94 0,99

Korelacja IS(3) AS(3)

szok jednostkowy 0,9 0,8
szok wspólny 0,9 0,8

IS – szok popytowy, AS – szok podażowy
(1) – model SVAR ze stopą bezrobocia, (2) – model SVAR z deflatorem PKB (Adamowicz i in., 2008)
min (max) - minimalna (maksymalna) wartość współczynnika korelacji odpowiedzi na szok jednostkowy
ze wszystkich specyfikacji modelu
(3) – model SVAR z deflatorem PKB (Konopczak, 2008a)
Źródło: opracowanie NBP na podstawie Adamowicz i in. (2008) oraz Konopczak (2008a).

gospodarki polskiej i strefy euro na szoki realne (por. tabela 4.4 19), rezygnacja z
systemu kursu p!ynnego nie powodowa!aby wzrostu zmienno"ci produktu w Polsce.

Schemat 4.2. Koszty rezygnacji z niezale"nej polityki kursowej w Polsce

szok udział w zmienno ci kursu symetria szoku efekt integracji

AS + + * 0/-
IS + - -
LM + + * +
FM - + * 0

„+” – szok ma znaczący udział w zmienności kursu realnego / szok ma charakter symetryczny /
rezygnacja z elastycznego kursu walutowego będzie korzyścią integracji walutowej.
„-” – szok ma nieznaczący udział w zmienności kursu realnego / szok ma charakter asymetryczny /
rezygnacja z elastycznego kursu walutowego będzie kosztem integracji walutowej.
„0” – efekt rezygnacji z elastycznego kursu walutowego będzie neutralny dla bilansu kosztów i korzyści
integracji walutowej.
AS – szok podażowy, IS – szok popytowy, LM – szok monetarny, FM – szok finansowy.
* – wynik przeciętny na podstawie badań Adamowicz i in., 2008, Konopczak, 2008a, Stążka, 2008
Źródło: opracowanie NBP.

19Przy pewnych specyfikacjach modelu SVAR uzyskano jednak silną ujemną korelację odpowiedzi
PKB na te szoki, szerzej: Adamowicz i in. (2008).
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4.2. (redniookresowe zagro%enia

4.2.1. Zagro%enia zwi'zane z przyj$ciem nieoptymalnego kursu
konwersji

Kurs konwersji
powinien zosta#
ustalony na poziomie
równowagi.

Wej"cie Polski do strefy euro b$dzie wymaga!o ustalenia kursu konwersji, po którym
waluta krajowa zostanie zast&piona przez euro. Jak powiedziano wcze"niej, kurs ten
ustali Rada Ecofin, po uprzednim podj$ciu decyzji o uchyleniu derogacji. Jak wskazuje
ECB (2003), nie nale'y zak!ada# – szczególnie w przypadku gospodarek doganiaj&cych
– 'e pocz&tkowy kurs centralny w ERM II stanie si$ ostatecznym kursem konwersji
przy przyjmowaniu euro. Jest to zwi&zane z faktem, 'e przyj$cie kursu konwersji
na optymalnym poziomie ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia polskiej
gospodarki i polskiego spo!ecze%stwa, jak i pozosta!ych gospodarek strefy euro. Niedowarto"ciowany

kurs konwersji mo'e
przyspieszy# inflacj%...Przyj$cie kursu konwersji na poziomie niedowarto"ciowanym w stosunku do kursu

równowagi (por. podrozdzia! 4.3.1) mo'e skutkowa# przegrzaniem gospodarki i w efekcie
nadmiern& presj& inflacyjn&, wynikaj&c& zarówno z wysokich cen importu, jak i z presji
popytowej. Jednocze"nie drogi import wp!yn&!by negatywnie na innowacyjno"# polskiej
gospodarki, b$d&cej importerem nowych technologii, w d!u'szym horyzoncie czasowym
obni'aj&c potencja! rozwojowy gospodarki. Ustalenie kursu konwersji z!otego wzgl$dem
euro na s!abym poziomie mia!oby równie' negatywne konsekwencje dla relatywnej si!y
nabywczej Polaków, gdy' w efekcie poziom p!ac w Polsce by!by ni'szy ni' przy kursie
konwersji na poziomie kursu równowagi. ...cho# w krótkim

okresie poprawi$by
konkurencyjno"#
polskiej gospodarki.Z drugiej strony, ustalenie niedowarto"ciowanego kursu konwersji, poprzez pozytywny

wp!yw na polski terms of trade, mia!oby w krótkim okresie negatywne konsekwencje
dla relatywnej konkurencyjno"ci pozosta!ych gospodarek strefy euro. Jednocze"nie ww.
silna presja inflacyjna by!aby niespójna z za!o'eniami polityki pieni$'nej EBC. Przewarto"ciowany

kurs konwersji
obni'y$by
konkurencyjno"# w
krótkim okresie...

Przyj$cie kursu konwersji na poziomie przewarto"ciowanym w stosunku do kursu
równowagi mo'e natomiast prowadzi# do obni'enia konkurencyjno"ci gospodarki
i w konsekwencji do spadku eksportu i wzrostu importu (wzrostu deficytu na
rachunku obrotów bie'&cych). Na aktywno"# gospodarcz& negatywnie oddzia!ywa!aby
dodatkowo niska zyskowno"# dzia!alno"ci gospodarczej, zniech$caj&ca do inwestycji w
sektorze handlowym oraz przyczyniaj&ca si$ do spadku zatrudnienia i tempa wzrostu
gospodarczego. ...prowadz&c pó+niej

do spadku cen i p$ac
Z drugiej strony, przewarto"ciowanie waluty krajowej mia!oby pozytywny, aczkolwiek
krótkookresowy wp!yw na poziom wyra'onych w euro cen, p!ac, rent, emerytur,
"wiadcze% socjalnych itp. W d!u'szym okresie nale'a!oby jednak oczekiwa#
powrotu kursu walutowego do poziomu równowagi, który w warunkach sztywnego
kursu nominalnego musia!by nast&pi# w efekcie dostosowania cen (spadek), a
nast$pnie odpowiedniej zmiany p!ac (równie' spadek). W rezultacie skutkiem
przyj$cia przewarto"ciowanego kursu konwersji mog!oby by# spowolnienie aktywno"ci
gospodarczej, w tym wzrost bezrobocia.
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Z punktu widzenia pozosta!ych krajów cz!onkowskich strefy euro i EBC ustalenie
przewarto"ciowanego kursu konwersji pozornie mog!oby si$ wydawa# korzystne. Z
jednej strony relatywnie zwi$ksza!oby ich konkurencyjno"# w handlu zagranicznym,
z drugiej za" zapewnia!oby po'&dany przez EBC niski poziom inflacji w nowym kraju
cz!onkowskim strefy euro. Jednak, uwzgl$dniaj&c fakt, 'e efektem przyj$cia takiego
poziomu kursu konwersji by!oby zmniejszenie tempa rozwoju gospodarki, a zatem - co
szczególnie istotne w przypadku nowych krajów cz!onkowskich UE - spowolnienie tempa
realnej konwergencji, w d!u'szym okresie równie' z punktu widzenia ca!ej strefy euro
korzystne jest przyj$cie kursu konwersji na poziomie równowagi, co pozwoli ograniczy#
heterogeniczno"# obszaru walutowego (lub przynajmniej nie b$dzie stanowi!o przyczyny
jej pog!$biania).Poziom kursu

konwersji ma wp$yw
na skal% efektów

cenowych zaokr&gle!. Dodatkowo, jak wskazuj& wyniki bada% przeprowadzonych na potrzeby Raportu (por.
Rozkrut i in., 2008), przy ustalaniu kursu zamiany z!otego na euro nale'y w miar$
mo'liwo"ci uwzgl$dni# fakt, 'e od jego poziomu b$d& zale'a!y efekty cenowe zaokr&gle%.
Oszacowano, 'e wraz z przyj$ciem coraz s!abszego (w uj$ciu nominalnym) kursu
konwersji, nast$puje wzrost efektu cenowego. Zale'no"# ta nie ma jednak charakteru
liniowego i w pewnych przypadkach s!abszy kurs nominalny mo'e prowadzi# do
obni'enia efektu cenowego zaokr&gle%, w szczególno"ci przy nieokr&g!ym kursie zamiany
(Rozkrut i in., 2008). Efekt ten, cho# ma charakter krótkookresowy, ma du'e znaczenie
spo!eczne poprzez wp!yw na percepcj$ inflacji i w rezultacie na postrzeganie euro.
Przy ustalaniu kursu konwersji z!otego na euro nale'y zatem wzi&# pod uwag$ fakt, 'e
niewielkie ró'nice w poziomie kursu konwersji mog& prowadzi# do istotnych ró'nic w
efektach cenowych zaokr&gle%.Przyj%cie kursu

konwersji na
nieoptymalnym

poziomie mo'e obni'y#
potencja$ rozwojowy

gospodarki

Wyniki przeprowadzonych na potrzeby Raportu symulacji na bazie modelu Necmod
wskazuj&, 'e efektem ustanowienia kursu konwersji z!otego do euro na poziomie
istotnie ró'nym od kursu równowagi by!oby obni'enie produktu potencjalnego oraz
dynamiki PKB. S!aby kurs konwersji (niedowarto"ciowany o 10% w stosunku do
kursu równowagi) prowadzi pocz&tkowo do podniesienia cen eksportu i importu i w
efekcie do poprawy bilansu handlowego. Jednak, w warunkach quasi egzogeniczno"ci
stopy procentowej EBC, efektem wy'szej inflacji (o ok. 1,8 pkt proc. w stosunku do
scenariusza bazowego) by!by spadek realnych stóp procentowych, przyczyniaj&cy si$ w
krótkim okresie do wzrostu inwestycji, konsumpcji i dynamiki importu. Jednocze"nie,
z uwagi na fakt, 'e inflacja prowadzi do spadku realnych dochodów do dyspozycji oraz
wzrostu kosztów produkcji, w d!u'szym okresie spadek popytu konsumpcyjnego oraz
inwestycji przyczyni!by si$ do obni'enia produktu potencjalnego. W rezultacie, ju' po
8 kwarta!ach, dynamika PKB by!aby ni'sza ni' w warunkach ustalenia kursu konwersji
na poziomie kursu równowagi (por. rysunek 4.4).

Przeprowadzone symulacje w ramach modelu Necmod wskazuj& jednocze"nie, 'e efekty
przyj$cia kursu konwersji na poziomie przewarto"ciowanym (o 10% w stosunku do
poziomu równowagi) s& zbli'one z dok!adno"ci& do znaku. Oznacza to, 'e ni'szy poziom
cen w kraju prze!o'y!by si$ na wzrost realnej stopy procentowej, ograniczaj&c tym

196



4.2. 'redniookresowe zagro&enia

Wykres 4.4. Efekty ustanowienia kursu konwersji na poziomie o 10%
niedowarto!ciowanym (wy"szym ni" bazowy)
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Źródło: model Necmod.

samym popyt krajowy i prowadz&c do spowolnienia aktywno"ci gospodarczej, któremu
towarzyszy!by spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia.

4.2.2. Ryzyko pogorszenia konkurencyjno!ci polskiej gospodarki

Jak podkre"lano wcze"niej przyst&pienie do strefy euro b$dzie wi&za# si$ z utrat& Proces konwergencji
cen i p$ac ma istotne
znaczenie w kontek"cie
wej"cia Polski do
strefy euro.

autonomicznej polityki pieni$'nej i kursowej. W tym kontek"cie istotne znaczenie b$dzie
mie# tempo wzrostu cen i p!ac. Zbyt szybkie, w stosunku do mo'liwo"ci gospodarki
zarówno tempo wzrostu cen dóbr i us!ug, jak i p!ac mog!oby przek!ada# si$ na wzrost
jednostkowych kosztów pracy i tym samym na pogorszenie mi$dzynarodowej pozycji
konkurencyjnej polskiej gospodarki.

W literaturze podkre"la si$, 'e zmiany poziomu cen, jakie mog& nast&pi# po Dalszy wzrost cen i
p$ac w Polsce mo'e
wynika# z efektu
Balassy-Samuelsona...

przyst&pieniu Polski do strefy euro mog& wynika# z zarówno z oddzia!ywania
czynników poda'owych (efektu Balassy-Samuelsona), jak i czynników popytowych
(zmian preferencji konsumentów) oraz wzrostu otwarto"ci gospodarki (Wo)niak,
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2008, Dreger i in., 2007 oraz Lein-Rupprecht i in., 2007). Na gruncie hipotezy
Balassy-Samuelsona dalszy wzrost wydajno"ci pracy, jaki spodziewany jest w kolejnych
latach, b$dzie przek!ada! si$ na dalszy wzrost p!ac i cen w gospodarce polskiej,
aczkolwiek dotychczas prowadzone szacunki wskazuj&, 'e efekt ten w nowych krajach
cz!onkowskich jest relatywnie niewielki (Egert, 2007).

Ponadto w teorii ekonomii podaje si$ równie' argumenty przemawiaj&ce za ujemnym...lecz wzrost
wydajno"ci mo'e te'

ogranicza# presj%
cenow& ze wzgl%du na

wzrost konkurencji.

wp!ywem wzrostu produktywno"ci na poziom cen. Wzrost produktywno"ci, wynikaj&cy
z procesu realnej konwergencji, prowadzi# mo'e bowiem do wzrostu konkurencji, co
poprzez redukcj$ mar' i kosztów mo'e prze!o'y# si$ na spadek poziomu cen w kraju
(Lein-Rupprecht i in., 2007).

Efekt ten ma jeszcze wi$ksze znaczenie, je'eli towarzyszy mu zwi$kszenie wymianyIntensyfikacja
wymiany handlowej

redukuje presj%
cenow&.

handlowej. W literaturze wskazuje si$ na istotn& zale'no"# pomi$dzy poziomem rozwoju
gospodarczego mierzonego PKB per capita i otwarto"ci& gospodarki (Lein-Rupprecht
i in., 2007). Procesy realnej konwergencji poci&gaj&ce za sob& wzrost produktywno"ci,
mog& prowadzi# bowiem do wzrostu specjalizacji i zwi$kszenia stopnia otwarto"ci
gospodarki. Wyniki bada% prowadzonych w ramach prac nad Raportem wskazuj&,
'e stopie% otwarto"ci gospodarek ma istotny wp!yw na poziom cen dóbr i us!ug
konsumpcyjnych w nowych krajach cz!onkowskich (Wo)niak, 2008). Przeprowadzone
analizy wskazuj&, 'e wzrost otwarto"ci gospodarek w latach 1995-2007 przek!ada! si$
na obni'enie tempa wzrostu relatywnych cen dóbr i us!ug konsumpcyjnych.

Poza efektem Balassy-Samuelsona, który ma charakter poda'owy, zmiany poziomuZmiany preferencji
konsumentów równie'

mog& prowadzi# do
wzrostu cen.

cen w Polsce po przyst&pieniu do strefy euro mog& równie' by# wynikiem
czynników o charakterze popytowym, zwi&zanych przede wszystkim ze zmian&
preferencji konsumentów (Wo)niak, 2008 oraz Egert, 2007). Wzrost poziomu rozwoju
gospodarczego na skutek procesu realnej konwergencji i nast$puj&cy wzrost dochodów
ludno"ci wp!ywa bowiem na zmian$ struktury koszyka konsumpcyjnego. Wraz ze
wzrostem poziomu dochodów spada udzia! wydatków na dobra handlowe, a ro"nie
udzia! wydatków na us!ugi oraz dobra wy'szego rz$du, dla których wspó!czynnik
elastyczno"ci dochodowej jest wy'szy20.Brak wp$ywu euro na

"redniookresowy wzrost
inflacji... Wyniki badania Konopczak i Rozkrut (2008) wskazuj& jednak, 'e w "rednim

okresie wprowadzenie wspólnej waluty do obiegu gotówkowego krajów strefy euro
nie przyczyni!o si$ do przyspieszenia dynamiki ogólnego poziomu cen (mierzonego
inflacj& HICP). Brak "redniookresowego wp!ywu zanotowano równie' w dynamice cen
us!ug (tylko w przypadku sekcji restauracje i hotele w niektórych latach po wymianie
(rok 2002 i 2004) ceny ros!y szybciej ni' to wynika!o z fundamentów). Z kolei w
przypadku towarów konsumpcyjnych pocz&wszy od 2002 r. mia!o miejsce istotne
przyspieszenie dynamiki cen w strefie euro, którego nie mo'na wyt!umaczy# czynnikami
fundamentalnymi. Nie nast&pi! natomiast trwa!y wzrost dynamiki cen 'ywno"ci, jednak
w niektórych latach wokó! wymiany (rok 2001 i 2003) efekty cenowe by!y istotne.

20Efekt ten znany jest jako hipoteza Lindera (Woźniak, 2008 oraz Lein-Rupprecht i in., 2007).
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Wykres 4.5. Relatywny poziom cen (w 1998 r.) a stopa inflacji (w latach
1999-2007) w krajach strefy euro

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Eurostat.

Wprowadzenie euro nie przyczyni!o si$ do przyspieszenia procesu konwergencji ogólnego
poziomu cen w ramach krajów cz!onkowskich strefy euro (Konopczak i Rozkrut,
2008). Wyj&tek stanowi!a jednak kategoria towarów konsumpcyjnych, w przypadku
której kraje o ni'szym poziomie cen do"wiadczy!y wy'szej dynamiki ni' to wynika!o
z czynników fundamentalnych (por. rysunek 4.5). Mo'e by# to efektem wi$kszej
przejrzysto"ci cen i redukcji ryzyka kursowego po przyj$ciu przez kraje strefy euro
wspólnej waluty, co mog!o doprowadzi# do nasilenia arbitra'u cenowego. ...oraz ogólny poziom

cen w strefie euro jako
ca$o"ci.Z kolei w badaniu Wo)niak (2008) analizie poddany zosta! "redniookresowy wp!yw

netto wprowadzenia wspólnej waluty na relatywny poziom cen krajów strefy euro (CPL,
Comparative Price Level). Wyniki badania sugeruj&, 'e przy uwzgl$dnieniu czynników
kontrolnych determinuj&cych poziom CPL, parametr przy zmiennej odzwierciedlaj&cej
wprowadzenie euro by! nieistotny statystycznie. Zatem utworzenie strefy euro nie mia!o
istotnego wp!ywu na ogólny poziom cen oraz poziom cen us!ug krajów cz!onkowskich.
Z kolei w przypadku poziomu cen towarów konsumpcyjnych wp!yw ten by! istotnie
ujemny, co oznacza, 'e wej"cie do strefy euro wywo!a!o impuls obni'aj&cy dynamik$
cen - "rednio o niemal 2 pkt proc. (w stosunku do scenariusza bazowego) w latach
1999-2007. Najsilniejszy wp!yw odnotowano dla relatywnie biedniejszych krajów -
Portugalii, Grecji, Hiszpanii i W!och, przy czym sam wp!yw wprowadzenia euro do
obiegu gotówkowego w 2002 r. okaza! si$ w tym zakresie nieistotny. W analizach
podkre"la si$, 'e kana!em wp!ywu integracji monetarnej na poziom cen towarów
móg! by# wzrost konkurencji spowodowany eliminacj& ryzyka kursowego i wi$ksz&
transparentno"ci& cen.

Do"wiadczenia krajów cz!onkowskich strefy euro wskazuj&, 'e w wi$kszo"ci przypadków
zmiany relatywnego poziomu cen, jakie mia!y miejsce w latach 1999-2007, by!y
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Wykres 4.6. Zmiany relatywnego poziomu cen oraz relatywnego poziomu
PKB per capita w krajach cz$onkowskich strefy euro
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Źródło: Woźniak (2008).

wynikiem zmian relatywnego poziomu PKB per capita (por. wykres 4.6). Tylko we
W!oszech i w Portugalii zmiany cen nie wynika!y z procesów realnej konwergencji.
Silny wzrost cen, jaki mia! miejsce we W!oszech w badanym okresie (o 9,2 pkt proc.)
nast&pi! przy jednoczesnym spadku relatywnego poziomu PKB per capita (o 9,1 pkt
proc.). W Portugalii poziom relatywnego PKB per capita wzrós!, jednak'e wzrost cen,
jaki nast&pi! w latach 1999-2007 by! znacznie wi$kszy (odpowiednio 0,3 i 3,2 pkt proc.).

W "wietle prowadzonych bada% ryzyko zbyt szybkiego wzrostu cen po przyst&pieniuRyzyko zbyt szybkiego
wzrostu cen i p$ac jest

niewielkie. Polski do strefy euro wydaje si$ niewielkie. Dalszy wzrost przeci$tnego poziomu cen w
Polsce b$dzie bowiem w du'ym stopniu wynikiem dalszej konwergencji realnej (wzrostu
poziomu rozwoju gospodarczego).

Powy'sze zmiany, jak podkre"la m.in. Komisja Europejska (European Commission,
2008), s& i b$d& wynikiem naturalnego procesu zbli'ania si$ poziomu rozwoju
gospodarczego Polski do krajów wy'ej rozwini$tych, i tym samym nie powinny
przek!ada# si$ ani na pogorszenie stabilno"ci gospodarczej, ani mi$dzynarodowej
konkurencyjno"ci, nie powinny te' mie# negatywnego wp!ywu na poziom 'ycia ludno"ci.Wzrost cen wynikaj&cy

z boomu kredytowego
dolegliwy mniej ni'

korzy"ci z integracji... Przyczyn& zbyt szybkiego wzrostu cen i p!ac nie musi by# bezpo"rednio ró'nica ich
poziomów mi$dzy Polsk& a krajami strefy euro. Szybki wzrost cen mo'e równie'
wynika# z boomu kredytowego, wyzwolonego w wyniku po!&czenia zjawiska realnej
konwergencji z integracj& walutow&. Ni'sza nominalna stopa procentowa implikuje w
modelu DSGE wykorzystanym w badaniu Koloch (2008) pojawienie si$ d!ugotrwa!ej
luki popytowej. Wed!ug Kolocha (2008) wp!yw gry na konwergencj$ stóp procentowych
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i wynikaj&cego z niej boomu kredytowego na strat$ spo!eczn&21 jest jednak niewielki i
wynosi 1,0-1,4% d!ugookresowych pozytywnych efektów wynikaj&cych z przyj$cia euro
wed!ug pracy Hagemejer i Daras (2008). ...i tym mniej

dolegliwy, im szybsza
b%dzie realna
konwergencja.

Czynnikami dodatkowo ograniczaj&cymi t$ strat$ mog!oby by# zdaniem autora,
przyst&pienie do ERM II szybciej ni' przewiduj& to mi$dzynarodowe rynki finansowe
lub szybszy wzrost wydajno"ci pracy i, co za tym idzie, realizacja scenariusza realnej
konwergencji w szybszym terminie. Pierwszy z czynników pozwoli!by zmniejszy# skal$,
co ograniczy!oby gr$ na konwergencj$, cho# scenariusz - jak zastrzega Koloch - wydaje
si$ trudny do wykonania. Drugi ograniczy!by okres strukturalnej nieadekwatno"ci stopy
procentowej w gospodarce doganiaj&cej. Ka'dy z czynników zmniejsza jednak strat$
spo!eczn& (por. tabela 4.5).

Tabela 4.5. Porównanie straty spo$ecznej w ró"nych scenariuszach
integracji walutowej i realnej konwergencji

Brak gry na konwergencj&
stopy procentowej w ca(ym
okresie realnej konwergencji

Gra na konwergencj& stopy
procentowej

Realna konwergencja do
2050 r.

0,55% 0,66%

Realna konwergencja do
2035 r.

0,45% 0,53%

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Koloch (2008).

Zmiany p$ac i kosztów pracy w strefie euro

Czynnikiem, który, jak si$ podkre"la mo'e wp!yn&# na zmniejszenie konkurencyjno"ci
polskiej gospodarki, jest zbyt szybki, w stosunku do wydajno"ci pracy, wzrost p!ac
realnych. Zbyt szybkie, w stosunku do mo'liwo"ci gospodarki, tempo wzrostu p!ac
mo'e by# bowiem czynnikiem ograniczaj&cym wzrost zatrudnienia (por. ramka 4.4).

Ramka 4.4. Koncepcja luki p$acowej

Luka p!acowa to ró'nica pomi$dzy faktyczn& stawk& p!ac w gospodarce a stawk&
p!ac gwarantuj&c& pe!ne zatrudnienie (Backhouse, 1991). Koncepcja ta powsta!a na
gruncie teorii neoklasycznej. Na jej podstawie zak!ada si$, 'e w ka'dej gospodarce
istnieje pewna realna stawka p!ac, która przy danym potencjale si!y roboczej oraz
przy okre"lonym poziomie wydajno"ci pracy zapewni pe!ne zatrudnienie.

Dopóki relacja p!ac realnych do wydajno"ci pracy nie b$dzie ulega!a zmianie,
dopóty zasób zatrudnienia (ceteris paribus) b$dzie sta!y. Natomiast je'eli p!ace
realne b$d& ros!y szybciej od wydajno"ci pracy, to zatrudnienie b$dzie spada# (por.
Kwiatkowski, Tokarski, 1995 lub Backhouse, 1991).

21Koloch utożsamia stratę społeczną z wahaniami produkcji i inflacji wokół poziomów równowagi.
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Je'eli wskutek szybkiego wzrostu p!ac stawka p!ac ukszta!tuje si$ na poziomie
wy'szym od stawki p!acy zapewniaj&cej pe!ne zatrudnienie, wówczas istniej&cy
poziom zatrudnienia b$dzie ni'szy od poziomu pe!nego zatrudnienia (wage gap;
por. Backhouse, 1991).

Istnienie w gospodarce luki p!acowej prowadzi do utrzymywania si$ popytu na prac$
na poziomie ni'szym ni' poda' pracy, co jest przyczyn& powstawania bezrobocia
o charakterze neoklasycznym. Wzrost p!ac realnych w gospodarce jest zatem
uzasadniony ekonomicznie tylko w po!&czeniu z rosn&c& wydajno"ci& pracy.

Źródło: opracowanie NBP.

Tempo wzrostu p$ac w
pierwszym

dziesi%cioleciu strefy
euro by$o

umiarkowane.

Zgodnie z oczekiwaniami sprzed 1999 r., w pierwszych latach funkcjonowania strefy
euro p!ace w jej krajach ros!y w tempie, które Komisja Europejska, 2006e okre"li!a
jako umiarkowane (under control). Do"# cz$sto pojawia si$ pytanie, czy przyczyni!a si$
do tego unia walutowa, a je"li tak, to w jaki sposób. Kluczow& rol$ mog!a tu odegra#
stopniowo nabywana wysoka wiarygodno"# politycznie niezale'nych w!adz monetarnych
strefy euro (Posen i Gould, 2006). Zwi&zki zawodowe obawia!y si$ ponadto utraty
konkurencyjno"ci gospodarek w warunkach zwi$kszonej porównywalno"ci kosztów pracy
i intensyfikacji wymiany handlowej. Nie istnia! 'aden ogólnoeuropejski, silny zwi&zek
zawodowy porównywalny do EBC pod wzgl$dem zasi$gu swoich dzia!a%. Niezale'nie
od utworzenia strefy euro, umiarkowane tempo wzrostu p!ac wynika!o równie' ze
wzrostu presji konkurencyjnej powsta!ego na skutek w!&czenia rynków wchodz&cych
do globalnej gospodarki.Konkurencyjno"# jest

niezagro'ona, gdy
dynamika p$ac

odpowiada dynamice
wydajno"ci pracy...

Utrzymanie konkurencyjno"ci kosztów pracy przez kraj nale'&cy do unii walutowej
wymaga obecnie przede wszystkim tego, 'eby zró'nicowanie dynamiki wynagrodze%
wynika!o ze zró'nicowania dynamiki wydajno"ci pracy, a kana! realnego kursu
walutowego by! dostosowany do szoków. Nie ka'dy wzrost p!ac przek!ada si$ bowiem
na pogorszenie cenowej konkurencyjno"ci eksporterów z danego kraju. Producenci nie
musz& podnosi# cen, o ile wy'szej p!acy pracowników towarzyszy odpowiedni wzrost
wydajno"ci ich pracy, czyli nie zmieniaj& si$ jednostkowe koszty pracy.

Instytucje os!abiaj&ce ten zwi&zek utrudniaj& proces dostosowa%. Komisja Europejska
(2008a) zwraca szczególn& uwag$ na przypadek Portugalii, gdzie szybki wzrost p!ac
przed wej"ciem do strefy euro spowodowa!, 'e rynek pracy sta! si$ jako taki )ród!em
szoku. Podobna sytuacja mia!a miejsce we W!oszech ju' po utworzeniu strefy euro.
Gdy p!ace wykazuj& dynamik$ trwale rozbie'n& z wydajno"ci& pracy, maj& miejsce
dywergencje w zakresie jednostkowych kosztów pracy przek!adaj&ce si$ bezpo"rednio
na pogorszenie ich pozycji konkurencyjnej wzgl$dem innych krajów unii walutowej.
Dzieje si$ tak w sytuacji, gdy konkurencyjna deprecjacja (dewaluacja) nie jest mo'liwa
(Andersson i in., 2008)....ale w strefie euro,

cho# wzrost p$ac i cen
s& blisko powi&zane... Wp!yw formowania p!ac na zewn$trzn& konkurencyjno"# krajów uzasadnia silne

powi&zanie mi$dzy dynamik& p!ac nominalnych a dynamik& cen. Lewy panel wykresu
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Wykres 4.7. Dynamika p$ac w krajach strefy euro w latach 1999 - 2007
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Wzrost p!ac, wydajno"ci pracy i cen konsumenta w latach 1999-2007, punkty
procentowe odchylenia od "redniej dla strefy euro.
Źródło: Eurostat, opracowanie NBP na podstawie Andersson i in., 2008.

4.7 przedstawia skumulowany wzrost cen i p!ac nominalnych w latach 1999-2007 w 12
krajach strefy euro. Punkty odpowiadaj&ce poszczególnym krajom oznaczaj& odchylenia
od "redniego wzrostu p!ac i cen dla ca!ej strefy euro. Dostrzec mo'emy przede wszystkim
silne zró'nicowanie poszczególnych krajów ze wzgl$du na analizowane zmienne. Mo'emy
wyró'ni# grup$ krajów, które do"wiadczy!y !agodnego spadku zarówno cen, jak i p!ac
nominalnych w porównaniu ze "redni& dynamik& w strefie euro (Niemcy, Austria) oraz
grup$ tych, w których ceny i p!ace ros!y znacznie szybciej ni' w ca!ej unii walutowej
(Irlandia i Grecja). Dynamika p!ac nominalnych wydaje si$ jednak, ogólnie rzecz bior&c,
silnie powi&zana z dynamik& cen. ...dynamika p$ac w

mniejszym stopniu
odpowiada dynamice
wydajno"ci pracyInaczej kszta!tuje si$ powi&zanie dynamiki p!ac z dynamik& wydajno"ci pracy (prawy

panel wykresu 4.7). Andersson i in., 2008 poddali szczegó!owej analizie zró'nicowanie
dynamiki p!ac w poszczególnych krajach strefy euro, stwierdzaj&c nie tylko ograniczony
stopie% powi&zania tendencji p!ac i wydajno"ci pracy, lecz równie' znacz&cy spadek
zró'nicowania tempa wzrostu p!ac nominalnych w drugiej po!owie lat 90. Autorzy
stwierdzaj&, 'e konwergencja poziomów wynagrodze% by!a czynnikiem w znacznym
stopniu przyczyniaj&cym si$ do tego zró'nicowania przed utworzeniem unii walutowej,
lecz nie w ostatnim dziesi$cioleciu. Wykluczenie z próby Irlandii i Grecji - krajów, w
których mia! w ostatnim dziesi$cioleciu miejsce silny efekt doganiania - powoduje, 'e
trudno dostrzec zale'no"# mi$dzy dynamik& p!ac a wydajno"ci& pracy. Oznacza to, 'e
nast&pi!y istotne przesuni$cia w pozycji konkurencyjnej poszczególnych krajów, a które
mog!y mie# swe )ród!o w niedostatecznie elastycznych rynkach pracy, niepozwalaj&cych
na dostosowanie dynamiki wynagrodze% do dynamiki wydajno"ci pracy, przynajmniej
na poziomie makro. We W!oszech w latach 1999-2007 znacznie spad!a wzgl$dna
wydajno"# pracy przy dynamice p!ac niemal zgodnej ze "redni& w strefie euro. Szybkie doganianie

przez Irlandi% i
Grecj%, spadek
wydajno"ci pracy we
W$oszech

Wykres 4.8 przedstawia dynamik$ jednostkowych kosztów pracy w latach 1999-2007.
Lewy panel ilustruje dodatkowo kwesti$ dywergencji jednostkowych kosztów pracy,
omawian& szczegó!owo na poprzednim wykresie: s!upki przedstawiaj& dynamik$
jednostkowych kosztów pracy jako ró'nic$ mi$dzy dynamik& p!ac i wydajno"ci (linie),
skumulowan& w okresie 1999-2007 i wyra'on& jako odchylenie od "redniej w strefie euro.
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Wykres 4.8. Dywergencje jednostkowych kosztów pracy w krajach strefy
euro w latach 1999 - 2008
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie Komisja Europejska 2008a, s. 60; OECD.

W"ród krajów, które do"wiadczy!y istotnego wzrostu jednostkowych kosztów pracy
w ca!ej gospodarce, s& zarówno oba kraje przechodz&ce proces doganiania (Irlandia,
Grecja), jak równie' W!ochy, gdzie mia! miejsce istotny spadek wydajno"ci pracy
w porównaniu ze "redni& dla strefy euro, przy utrzymaniu niezmienionej wzgl$dnej
dynamiki p!ac.ULC w przetwórstwie

przemys$owym
zmieniaj& si% inaczej

ni' w ca$ej gospodarce W kontek"cie wspomnianego efektu Balassy-Samuelsona istotny wydaje si$ natomiast
drugi wykres, przedstawiaj&cy skumulowan& zmian$ wzgl$dnych jednostkowych
kosztów pracy dla ca!ej gospodarki oraz w sektorze przetwórstwa przemys!owego,
traktowanym w literaturze jako przybli'enie sektora dóbr wymienialnych (zob.
np. Komisja Europejska 2006b). Pogorszenie konkurencyjno"ci w tym sektorze w
analizowanym okresie przybra!o znacznie ostrzejsz& form$ we W!oszech, silniej ni' w
ca!ej gospodarce wzros!y te' jednostkowe koszty pracy w przetwórstwie przemys!owym
Hiszpanii i Belgii. Z kolei poprawa konkurencyjno"ci w zakresie kosztów pracy w
holenderskim przetwórstwie przemys!owym mia!a znacznie wi$kszy zasi$g, ni' w ca!ej
gospodarce tego kraju. W przypadku Irlandii ró'nica ma nawet charakter jako"ciowy:
wprawdzie jednostkowe koszty pracy dla ca!ej gospodarki wskazuj& na wzgl$dne
pogorszenie konkurencyjno"ci, jednak relacja dynamiki p!ac i wydajno"ci w samym
przetwórstwie przemys!owym kszta!towa!a si$ korzystnie dla tamtejszych producentów.
Dane te "wiadcz& o zró'nicowaniu dynamiki jednostkowych kosztów pracy mi$dzy
sektorami w poszczególnych krajach i sugeruj& szczególn& ostro'no"# w wyci&ganiu
wniosków na temat zmiany pozycji konkurencyjnej ca!ego kraju na podstawie danych
dla ca!ej gospodarki.

Zmiany kosztów pracy w Polsce

Przez wi$kszo"# okresu transformacji polskiej gospodarki tempo wzrostu wydajno"ciSzybki wzrost p$ac w
Polsce w ostatnich

latach pracy by!o wy'sze od tempa wzrostu p!ac realnych (dane GUS). Silne procesy
migracyjne, jakie mia!y miejsce po 2004 r., a którym towarzyszy!o wyra)ne o'ywienie
maj&ce miejsce w polskiej gospodarce spowodowa!y niedobór poda'y pracy w
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niektórych bran'ach i zawodach oraz wywo!a!y presj$ na silny wzrost p!ac (European
Commission, 2008). W rezultacie nominalne koszty pracy, które w poprzednich okresach
spada!y b&d) utrzymywa!y si$ na stabilnym poziomie, w 2007 r. zacz$!y rosn&# (por.
rysunek 4.9).

Wykres 4.9. Tempo wzrostu kosztów pracy w Polsce na tle wybranych
krajów regionu oraz przeci%tnego tempa wzrostu kosztów pracy w strefie
euro w latach 1998 - 2007 (rok 2000=100)
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P!ace natomiast mog& wzrosn&# w wyniku efektu Balassy-Samuelsona, z kolei presja Wzrost p$ac mo'e
wynika# ze wzrostu
wydajno"ci pracy...na wzrost p!ac mo'e by# wynikiem spodziewanego podwy'szenia tempa wzrostu

gospodarczego na skutek wzrostu inwestycji. Omawiane wcze"niej spodziewane po
wej"ciu Polski do strefy euro korzy"ci, wynikaj&ce ze wzrostu inwestycji, szczególnie
bezpo"rednich inwestycji zagranicznych, mog& prze!o'y# si$ na wzrost wydajno"ci
pracy i pozytywnie wp!yn&# na wzrost mi$dzynarodowej konkurencyjno"ci polskiej
gospodarki.

Wzrost wydajno"ci pracy mo'e jednak'e oddzia!ywa# na zwi$kszenie p!ac nie tylko ...lecz tak'e z
wyrównywania p$ac
mi%dzy sektorami...w sektorach, w których ten wzrost wydajno"ci b$dzie mia! miejsce, ale równie' w

pozosta!ych. Je'eli tempo wzrostu p!ac b$dzie wy'sze ni' tempo wzrostu wydajno"ci
pracy, to nast&pi wzrost jednostkowych kosztów pracy i pogorszenie mi$dzynarodowej
konkurencyjno"ci polskiej gospodarki. Koszt czynników produkcji ma bowiem bardzo
istotne znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnych (EMU after five years, s.
107).

Czynnikiem, jaki mo'e mie# negatywne znaczenie w kontek"cie ryzyka zbyt szybkiego ...oraz niskiej
efektywnej poda'y
pracywzrostu p!ac i cen mo'e by# utrzymywanie si$ niskiej efektywnej poda'y pracy w

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Polsce. Utrzymywanie si$ niskiej efektywnej poda'y pracy mo'e przek!ada# si$ na dalszy
wzrost p!ac w gospodarce polskiej niewynikaj&cy ze wzrostu wydajno"ci pracy, który
mo'e przyczynia# si$ do wzrostu jednostkowych kosztów pracy i pogorszenia pozycji
konkurencyjnej gospodarki polskiej.

Ryzyko pogorszenia konkurencyjno!ci sektora przedsi%biorstw
G$ówne obawy

przedsi%biorców
dotycz& ryzyka wzrostu

cen oraz wzrostu
konkurencji.

Omawiane w poprzednim rozdziale ryzyko zwi&zane ze zbyt szybkim wzrostem
cen oraz p!ac ma istotne znaczenie dla poziomu konkurencyjno"ci polskiego
sektora przedsi$biorstw. Jak wskazuj& bowiem wyniki prowadzonego w Narodowym
Banku Polskim badania sektora polskich przedsi$biorstw, g!ówne obawy polskich
przedsi$biorców dotycz& spodziewanego przez nich po przyst&pieniu Polski do strefy
euro wzrostu cen oraz wzrostu konkurencji (por. Puchalska, 2008)22.

Spo"ród badanej próby 6,9% wszystkich respondentów odpowiedzia!o, 'e przyj$cie euro
b$dzie mia!o negatywne konsekwencje dla ich firmy, przy czym cz$"ciej negatywne
opinie podawane by!y w sektorze ma!ych przedsi$biorstw (szerzej patrz: Puchalska,
2008). Wskazuj&c przyczyny obaw respondenci wymieniali najcz$"ciej: wzrost cen (38%
respondentów, którzy wskazali na negatywne konsekwencje przyst&pienia do strefy
euro), wzrost konkurencji (15%) oraz zwi$kszenie presji p!acowej (11%, wszystkie dane
za: Puchalska, 2008).

Je'eli chodzi o przewidywany wzrost cen to wi$ksze obawy dotyczy!y wzrostu cen
surowców wykorzystywanych do produkcji (58% firm w próbie przewiduje taki wzrost)
ni' wzrostu cen produktów oferowanych przez bran'$, w której dzia!a przedsi$biorstwo
(53% firm w próbie). Wskazuje to, 'e polskie przedsi$biorstwa obawiaj& si$ pogorszenia
swojej pozycji konkurencyjnej wynikaj&cej z braku mo'liwo"ci podniesienia cen, mimo
rosn&cych cen czynników wytwórczych (szerzej patrz: Puchalska, 2008).

Drugim najcz$"ciej wymienianym czynnikiem, jaki mo'e mie# wp!yw na pogorszenie
konkurencyjno"ci przedsi$biorstw, jest spodziewany przez przedsi$biorców, po
przyst&pieniu do strefy euro, wzrost konkurencji. 50% ankietowanych oczekuje wzrostu
konkurencji po przyj$ciu euro, a 15% przedsi$biorców ocenia, 'e wzrost konkurencji
niekorzystnie wp!ynie na sytuacj$ ich firmy Puchalska, 2008. Oprócz wrostku cen i
wzrostu konkurencji przedsi$biorstwa obawiaj& si$ równie' zwi$kszenia presji p!acowej
(11% przedsi$biorstw wyra'a tak& obaw$).

Przeprowadzone badania wskazuj&, 'e wzrostu konkurencji bardziej obawiaj& si$
przedsi$biorstwa obecne ju' na rynku un,nym ni' firmy dzia!aj&ce wy!&cznie na
rynku krajowym. Jak podkre"la si$, obawy te mog& by# zwi&zane z przewidywanym
zwi$kszeniem si$ liczby polskich eksporterów, nieobecnych do tej pory na rynku
wspólnotowym ze wzgl$du na du'e ryzyko kursowe i wysokie koszty dzia!alno"ci
eksportowej (szerzej patrz: Puchalska, 2008).

22Badanie przeprowadzone zostało metodą ankietową w grudniu 2007 roku i objęło zasięgiem 1188
przedsiębiorstw z całego kraju (więcej na temat badania patrz Puchalska, Projekt13).
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Do!wiadczenia krajów strefy euro
Ocena wp$ywu
przyj%cia wspólnej
waluty na poziom
konkurencyjno"ci
sektora przedsi%biorstw
w krajach strefy euro
nie jest jednoznaczna

Ocena wp!ywu przyj$cia wspólnej waluty na poziom konkurencyjno"ci sektora
przedsi$biorstw23 w krajach strefy euro nie jest jednoznaczna. Analizy zmian
konkurencyjno"ci sektora przedsi$biorstw w obecnych krajach cz!onkowskich strefy euro
opieraj& si$ na wykorzystaniu zmian zarówno wielko"ci eksportu, jak i zmian poziomu
produktywno"ci i jednostkowych kosztów pracy. Jak wskazuj& prowadzone badania
(por. Departament Analiz i Prognoz. Ministerstwo Gospodarki, 2008) wprowadzenie
wspólnej waluty zadzia!a!o relatywnie korzystnie na eksport tych gospodarek, które
przyst&pi!y do unii monetarnej. (rednie stopy wzrostu eksportu by!y wy'sze w
przypadku krajów strefy euro ni' w gospodarkach, które pozosta!y poza obszarem
wspólnej waluty (Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii)24.

Porównuj&c jednak'e zmiany wydajno"ci pracy w krajach strefy euro i krajach, które
do niej nie przyst&pi!y mo'na zauwa'y#, 'e "redni roczny wzrost wydajno"ci produkcji
w Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii by!, poza sektorem budowlanym, wy'szy ni' w
przypadku krajów strefy euro.

Równie' analizy danych dotycz&cych zmian jednostkowych kosztów pracy, wskazuj&,
'e roczna stopa zmian jednostkowych kosztów pracy w krajach, które przyj$!y wspólna
walut$ wzros!a w siedmiu przypadkach na dwana"cie, a w pi$ciu obni'y!a si$, pozostaj&c
na najwy'szych poziomach w: Grecji, Hiszpanii, Portugalii i W!oszech. W Danii, Szwecji
i Wielkiej Brytanii stopa zmian jednostkowych kosztów pracy nieznacznie si$ obni'y!a.

Ryzyko utraty konkurencyjno!ci sektora przedsi%biorstw po akcesji Polski
do strefy euro

Ryzyko pogorszenia
konkurencyjno"ci
wi&'e si% z
ewentualnym wzrostem
cen.

Problemem, na jaki wskazuje si$ w kontek"cie ryzyka pogorszenia konkurencyjno"ci
polskiego sektora przedsi$biorstw jest ryzyko wzrostu ogólnego poziomu cen po
przyst&pieniu do strefy euro. Podkre"la si$ bowiem, 'e przyj$cie wspólnej waluty
wyeliminuje nominaln& aprecjacj$, a zatem realna aprecjacja mog!aby nast$powa# tylko
poprzez wzrost inflacji. Dla przedsi$biorstw polskich ewentualny wzrost cen i p!ac
mo'e oznacza# wzrost kosztów produkcji. Przeciwdzia!anie spadku konkurencyjno"ci na
skutek realnej aprecjacji b$dzie wymaga!o wówczas silnego wzrostu wydajno"ci pracy.

W"ród innych kosztów, mog&cych wp!yn&# negatywnie na konkurencyjno"# polskiego
sektora przedsi$biorstw, to wymienia si$ mi$dzy innymi ryzyko nieoptymalno"ci
polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego. W szczególno"ci mo'liwo"#
zbyt ekspansywnej polityki pieni$'nej. Prowadzone badania podkre"laj& jednak'e, 'e
w przypadku Polski, je'eli ekspansywna polityka monetarna EBC przyczyni!aby si$
do silnego o'ywienia koniunktury, które przynios!oby znacz&c& aprecjacj$ realnego

23Konkurencyjność przedsiębiorstw danego kraju określa się jako zdolność do zwiększania udziału w
sprzedaży towarów i usług na rynku międzynarodowym (Departament Analiz i Prognoz. Ministerstwo
Gospodarki, 2008).

24Autorzy podkreślają, że wyniki te należy traktować jednakże z ostrożnością, ze względu na krótkie
szeregi czasowe (Departament Analiz i Prognoz. Ministerstwo Gospodarki, 2008)
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kursu walutowego, to ponowna poprawa konkurencyjno"ci polskich przedsi$biorstw
nast$powa!aby szybciej ni' w obecnych krajach strefy euro.Korzy"ci zwi&zane z

przyj%ciem euro mog&
by# do"# wysokie. Prowadzone badania wskazuj&, 'e ryzyko pogorszenia konkurencyjno"ci polskiego

sektora przedsi$biorstw nie jest du'e. Istotne mog& by# natomiast dla sektora
przedsi$biorstw korzy"ci z przyj$cia wspólnej waluty. W analizach wskazuje si$ po
pierwsze, na korzy"ci zwi&zane z eliminacj& kosztów transakcyjnych zwi&zanych z
wymian& walut, po drugie, z redukcji ryzyka walutowego i zmniejszenia premii
za ryzyko, co powinno prowadzi# do relatywnego obni'enia stóp procentowych
(dost$pniejsze kredyty inwestycyjne) oraz redukcji kosztów zabezpieczenia si$
przed ryzykiem kursowym (co stanowi istotny aspekt stabilnego funkcjonowania
przedsi$biorstw).

W przypadku sektora polskich przedsi$biorstw korzy"ci te mog& by# znaczne,
gdy' ok. 60% stanowi& p!atno"ci transferowe w euro (Departament Analiz i
Prognoz. Ministerstwo Gospodarki, 2008). Mo'e mie# to zatem istotne znaczenie dla
wzrostu konkurencyjno"ci polskich przedsi$biorstw poprzez trwa!e obni'enie kosztów
operacyjnych i wzrost rentowno"ci.

Korzy"ci z przyst&pienia Polski do strefy euro dla sektora przedsi$biorstw mog& równie'
wynika# z faktu, 'e firmy, które prowadz& interesy z wieloma krajami europejskimi
i maj& kilka rachunków walutowych po przyst&pieniu Polski do strefy euro b$d&
mog!y po!&czy# je w jeden rachunek, co u!atwi zarz&dzanie funduszami i zmniejszy
koszty obs!ugi rachunków bankowych (Departament Analiz i Prognoz. Ministerstwo
Gospodarki, 2008).

W przeprowadzonych analizach podkre"la si$, 'e bilans wej"cia do strefy euro
powinien by# korzystny dla konkurencyjno"ci polskiego sektora przedsi$biorstw.
Korzystne perspektywy szczególnie zauwa'a si$ w wy'szym wzro"cie eksportu,
ni'szych jednostkowych kosztach pracy oraz redukcji kosztów operacyjnych. Ponadto,
jak wskazuje si$, istotnym czynnikiem, który obni'a konkurencyjno"# polskich
przedsi$biorców jest utrzymuj&ca si$ silna aprecjacja z!otego. W przypadku dalszego
umacniania si$ polskiej waluty pozostawanie poza stref& euro b$dzie zatem skutkowa!o
pogorszeniem konkurencyjno"ci polskich przedsi$biorstw.

4.2.3. Zagro%enia zwi'zane z ró%nicami inflacyjnymi wewn'trz unii
walutowej

Stopa inflacji w Polsce
mo'e odbiega# od stóp
w innych krajach unii

walutowej.
W dotychczasowej cz$"ci Raportu zosta!o pokazane, 'e ró'ne poziomy rozwoju
gospodarczego i struktury gospodarek mog& potencjalnie prowadzi# do wyst&pienia
ró'nicy dynamiki cen mi$dzy Polsk& a stref& euro. Ró'nice mi$dzy stop& inflacji
w poszczególnych krajach unii walutowej s& do pewnego stopnia zjawiskiem
naturalnym, w pewnym zakresie utrudniaj& za" przebieg procesów dostosowawczych. W
niniejszym podrozdziale zostan& omówione potencjalne negatywne skutki ewentualnego
wyst&pienia ró'nicy stopy inflacji mi$dzy Polsk& a stref& euro oraz zostanie dokonana
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próba oceny ex ante ich wyst&pienia w "rednim i d!ugim okresie. Problem zostanie
rozwa'ony równie' z punktu widzenia prowadzenia wspólnej polityki pieni$'nej przez
Europejski Bank Centralny.

Konsekwencje ró"nic inflacyjnych w sferze realnej gospodarki
Dywergencje
nominalne mog& by#
skutkiem i przyczyn&
dywergencji realnych.

Dyskusja o dywergencjach nominalnych w unii walutowej, w tym ró'nicach inflacyjnych,
skupiona jest bowiem wokó! pytania, czy (a je'eli tak, to w jakim stopniu) utrudniaj&
one prowadzenie wspólnej dla strefy euro polityki gospodarczej. Trudno"ci te wynikaj&
z faktu, 'e dywergencje nominalne mog& nie"# za sob& konsekwencje w sferze realnej
gospodarki. +ród!em takiego wp!ywu jest na przyk!ad stopa inflacji przekraczaj&ca
"redni& dla ca!ej unii walutowej, powsta!a w konsekwencji szoku asymetrycznego.
Prowadzi ona do obni'enia w tym kraju stopy realnej w stosunku do reszty strefy
euro, powoduj&c szybszy wzrost produkcji ni' potencja!u gospodarki. Z drugiej
strony, dywergencje nominalne s& te' skutkiem zró'nicowania mi$dzy krajami strefy
euro w sferze realnej gospodarki. Ró'nice inflacyjne mog& na przyk!ad wynika# ze
zró'nicowanego tempa wzrostu wydajno"ci pracy. Ró'ne oczekiwania

inflacyjne powoduj&
zró'nicowanie stóp
realnych.Wyst$powanie dywergencji nominalnych, takich jak ró'nice inflacyjne, jest istotne z

punktu widzenia konsekwencji tych ró'nic dla sfery realnej. Spadek realnej stopy
procentowej w danym kraju poci&ga za sob& wzrost produkcji. Dzieje si$ tak ze
wzgl$du na zwi$kszenie dzisiejszej konsumpcji kosztem jutrzejszej w gospodarstwach
domowych oraz zwi$kszenie motywacji do inwestycji w przedsi$biorstwach. Analogiczne
rozumowanie dotyczy wp!ywu wzrostu realnej stopy procentowej na spadek dynamiki
produkcji. Je'eli zró'nicowana stopa inflacji przek!ada si$ na ró'nice w oczekwianiach
inflacyjnych (zob. ramka 4.5), to przy wspólnej dla unii walutowej stopie nominalnej
prowadzi to do zró'nicowania realnych stóp procentowych. Ma ono charakter
procykliczny, gdy' w kraju o przegrzanej gospodarce z wy'sz& inflacj& i oczekiwaniami
inflacyjnymi stopa realna jest niska, co dodatkowo pobudza aktywno"# gospodarcz&25.
Uruchomiony zosta!by bowiem w$druj&cy cykl przegrzania gospodarek spowodowany
nieadekwatno"ci& polityki EBC do potrzeb poszczególnych krajów.

Ramka 4.5. Krytyka Waltersa i w%druj#cy cykl przegrzania

Realna stopa procentowa w okresie t w kraju j nale'&cym do unii walutowej
to ró'nica wspólnej dla wszystkich krajów stopy nominalnej it oraz krajowych
oczekiwa% inflacyjnych Et!j,t+1.

25Amplituda wahań cyklicznych może być dodatkowo zwiększona przez cykl finansowy, efekt
bogactwa i krótkowzroczność zachowań podmiotów gospodarczych (Deroose i in., 2004). Niska stopa
realna zwiększa bowiem bieżącą wartość przyszłych dochodów, zaś gospodarstwa domowe niechętnie
wierzą w spadek dynamiki dochodów w przyszłości, jeżeli aktualnie jest ona wysoka.
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rj,t = 1 + it
1 + Et!j,t+1

− 1 ≈ it − Et!j,t+1 (4.1)

W gospodarce z otwart& dodatni& luk& PKB (1b) oczekiwania inflacyjne s& wysokie
(2b). Je'eli wspólna polityka pieni$'na reaguje na wydarzenia w ca!ej unii walutowej
(3), to wspólna stopa nominalna nie zmienia si$ znacz&co, wi$c stopa realna jest
niska i jeszcze bardziej powi$ksza luk$ PKB (4b, 5b)a. Analogiczne rozumowanie
ma miejsce w przypadku kraju unii walutowej z ujemn& luk& PKB (1a, 2a, 3, 4a,
5a).
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Zdaniem Waltersa (1994), ów mechanizm mia! uniemo'liwia# uni$ monetarn& w
Europie ze wzgl$du na jej wewn$trzn& niespójno"# („krytyka Waltersa”).

a Dla uproszczenia schematu założono równość naturalnych stóp procentowych w poszczególnych
krajach. W rzeczywistości, wpływ na lukę PKB wywiera odchylenie realnej stopy procentowej w
danej gospodarce od jej stopy naturalnej.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Torój (2008).

W%druj&cy cykl
przegrzania wyst&pi$

prawdopodobnie w
Portugalii i Hiszpanii. Blanchard (2006) zidentyfikowa! zjawisko w$druj&cego po strefie euro cyklu

nadmiernego przegrzania koniunktury i nast$puj&cego po nim spowolnienia
gospodarczego, które mo'e by# trwa!e (zob. te' S!awi%ski, 2008). Blanchard twierdzi,
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'e w$druj&cy cykl przegrzania i spowolnienia w najwi$kszym stopniu wyst&pi! w
Portugalii, ale tak'e w Hiszpanii. Wzrost kosztów pracy i inflacji w okresie wysokiej
dynamiki wzrostu gospodarczego prowadzi do umocnienia realnego kursu walutowego
i obni'enia konkurencyjno"ci gospodarki. Je'eli tempo wzrostu wydajno"ci pracy nie
jest wystarczaj&co wysokie, 'eby zapobiec wzrostowi cen i realnej aprecjacji kursu
walutowego, to pogorszenie konkurencyjno"ci gospodarki mo'e okaza# si$ trwa!e. Oczekiwania

inflacyjne i stopy
naturalne nie s&
obserwowalne.

Empiryczna ocena powy'szego mechanizmu nie jest !atwa z kilku powodów. Po
pierwsze, realna stopa procentowa ex ante (wzór (4.1)) nie jest obserwowalna, poniewa'
jej obliczenie opiera si$ na znajomo"ci oczekiwa% inflacyjnych26. Wed!ug niektórych
szacunków zró'nicowanie oczekiwa% inflacyjnych mo'e by# inne ni' samej inflacji.
Komisja Europejska (2006b) wskazuje, 'e ró'nice mi$dzy oczekiwaniami inflacyjnymi
w poszczególnych krajach s& ni'sze ni' mi$dzy inflacj& HICP. Zatem efekt realnej
stopy procentowej powinien mie# !agodniejsze skutki, ni' wynika!oby to ze skali
ró'nic inflacyjnych. Po drugie, o wp!ywie na luk$ PKB decyduje nie poziom stopy
realnej, lecz jej odchylenie od stopy naturalnej dla danego kraju. Ta ostatnia mo'e
za" stanowi# dodatkowe )ród!o heterogeniczno"ci (zob. ramka 4.6). Bior&c pod uwag$
fakt, 'e w gospodarkach doganiaj&cych stopa naturalna mo'e by# wy'sza, podobnie
jak oczekiwana stopa inflacji, mechanizm stopy realnej mogliby"my uzna# za jeszcze
bardziej procykliczny. Nie jest jasne, czy

oczekiwania inflacyjne
s& formowane na
poziomie krajowym,
czy wy'szym.

Po trzecie, powy'sze rozumowanie opiera si$ na kontrowersyjnym za!o'eniu, 'e
oczekiwania inflacyjne formu!owane s& na poziomie krajowym. Podczas gdy Hofmann i
Remsperger (2005) znajduj& bezpo"redni& zale'no"# mi$dzy zagranicz& stop& realn& a
krajow& luk& PKB, a von Hagen i Hofmann (2004) stwierdzaj& wy!&cznie istotno"#
stopy realnej obliczonej dla ca!ej unii walutowej w równaniu krajowej luki PKB,
Arnold i Lemmen (2006) wskazuj& na dominuj&c& rol$ krajowej realnej stopy
procentowej w kszta!towaniu luki PKB. Dalsze trudno"ci w metodyce bada% wi&'&
si$ z heterogeniczno"ci& oczekiwa% inflacyjnych w"ród ró'nych podmiotów 27 oraz
zró'nicowaniem detalicznych nominalnych stóp procentowych. Mimo pewnych ró'nic
stwierdzonych przez Europejski Bank Centralny (2006), np. wy'szych stóp detalicznych
w Grecji, Portugalii czy W!oszech, wp!yw tego zró'nicowania na heterogeniczno"# stóp
realnych jest mniejszy ni' wp!yw ró'nic oczekiwa% inflacyjnych. Wysoki stopie!

uporczywo"ci inflacji i
niska racjonalno"#
oczekiwa! to czynniki
ryzyka efektu stopy
realnej.

Przyj$cie za!o'enia o formowaniu oczekiwa% na poziomie krajowym oraz wzgl$dnie
ma!ym zró'nicowaniu detalicznych stóp nominalnych pozwala wyodr$bni# czynniki
decyduj&ce o skali efektu stopy realnej w gospodarce. Skala ta jest tym wi$ksza, im
bli'sze jest powi&zanie bie'&cej lub opó)nionej inflacji z oczekiwaniami inflacyjnymi,
im wy'sza jest wewn$trzna uporczywo"# inflacji (por. ramka 1.2) oraz im mniejsze
znaczenie racjonalnych oczekiwa% w kszta!towaniu bie'&cego tempa wzrostu cen
(Hoeller i in. 2002, Deroose i in. 2004, Roubini i in. 2007). W minimalizowaniu

26W odróżnieniu od realnej stopy procentowej ex post, obliczonej w oparciu o rzeczywistą inflację.
Tempo wzrostu cen między okresem t a t+1 nie jest jednak z góry znane podmiotom gospodarczym w
chwili podejmowania decyzji dotyczących wysokości konsumpcji i inwestycji w okresie t.

27Jak sugeruje Komisja Europejska (2006b, s. 138) mogą być one bliżej powiązane z CPI w przypadku
konsumentów, PPI w przypadku producentów i zagranicznymi indeksami w przypadku eksporterów.
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procyklicznych efektów wa'na jest równie' racjonalno"# oczekiwa% w odniesieniu do
innych zmiennych, takich jak przysz!a produkcja, po której inflacja dziedziczy cz$"# swej
uporczywo"ci. Ryzyko wzrostu waha% produkcji jest ni'sze w du'ych gospodarkach,
w przypadku których odpowied) wspólnej polityki pieni$'nej na ewentualne wstrz&sy
asymetryczne jest silniejsza. Wp!yw wszystkich powy'szych czynników jest szczególnie
silny, gdy towarzyszy mu wysoka wra'liwo"# luki PKB na krajow& realn& stop$
procentow&.Ró'nice inflacyjne

podtrzymuj& efekty
spadku stóp realnych w
krajach peryferyjnych.

Na podstawie wyników estymacji Torój (2008) przypisuje ryzyko efektu stopy realnej
przede wszystkim uporczywo"ci inflacji na poziomie krajowym, w mniejszym za" stopniu
wra'liwo"ci krajowej luki PKB na realn& stop$ procentow& obliczon& w oparciu o
krajowe oczekiwania inflacyjne. Krajami dotkni$tymi w mniejszym b&d) wi$kszym
stopniu efektem stopy realnej, wymienianymi najcz$"ciej w literaturze empirycznej,
s&: Irlandia (Honohan i Leddin, 2005), Hiszpania (Lopez-Salido i in., 2005), Portugalia,
Holandia i Grecja (Roubini i in., 2007). Szybki spadek realnych stóp procentowych
zbieg! si$ tam ze wzrostem luki PKB w trakcie boomu poakcesyjnego (wykres 4.10).
Honohan i Leddin (2005) podkre"laj&, 'e gospodarka Irlandii dzi$ki spadkowi realnych
stóp procentowych do"wiadczy!a o'ywienia g!ównie za spraw& sektora budowlanego i
rynku nieruchomo"ci. Spadek realnych stóp procentowych w powy'szych przypadkach
wi&za! si$ jednak zarówno z wy'sz& ni' "rednio w strefie euro inflacj&, jak te'
dynamicznym spadkiem stóp nominalnych w okresie przygotowa% do utworzenia strefy
euro. Efekt realnej stopy procentowej w wymienianych krajach strefy euro polega! zatem
g!ównie na utrwaleniu efektów spadku stóp nominalnych dzi$ki wy'szej i uporczywej
inflacji (Lopez-Salido i in., 2005).Ró'nice inflacyjne

wyst%puj& tak'e w
d$ugim okresie Wzrost inflacji w jednym z krajów unii walutowej, jaki nast$puje w nast$pstwie szoku

asymetrycznego, mo'e zatem wywrze# wp!yw na sfer$ realn& gospodarki przez obni'enie
realnej stopy procentowej. Je'eli jednak stopa inflacji ro"nie np. na skutek silnego
wzrostu popytu na produkcj$ danego kraju, wzrost cen jest tam nieunikniony, poniewa'
za pomoc& kana!u konkurencyjno"ci musi zosta# przywrócona równowaga (zob.
podrozdzia! 5.2). Procykliczne skutki oddzia!ywania ni'szej realnej stopy procentowej
przyczyniaj& si$ w tej sytuacji do spowolnienia procesu dostosowawczego. Niemniej
jednak ró'nice inflacyjne nie wynikaj& wy!&cznie ze wstrz&sów asymetrycznych i ich
akomodacji. Z uwagi na strukturalne rozbie'no"ci gospodarek zró'nicowana mo'e by#
równie' d!ugookresowa stopa inflacji równowagi. Dyskusja na temat skutków ró'nic
inflacyjnych w sferze realnej wymaga zatem rozró'nienia poszczególnych )róde! tych
ró'nic.

Przyczyny ró"nic inflacyjnych w krajach strefy euro
Ró'nice w stopach

inflacji mi%dzy krajami
strefy euro mog& mie#

ró'ne przyczyny.
W literaturze wymienia si$ wiele przyczyn dywergencji nominalnych, w tym ró'nic
inflacyjnych:

• Stopie( rozwoju gospodarczego. W strefie euro znajduj& si$ kraje na ró'nym
etapie rozwoju i o zró'nicowanym poziomie produktu per capita. W gospodarkach
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Wykres 4.10. Realna stopa procentowa a luka PKB w wybranych krajach
strefy euro
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Realna stopa procentowa ex post obliczona jako różnica stopy rynku pieniężnego 3M i inflacji HICP
r/r w poszczególnych krajach.
Źródło: Eurostat.
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o ni'szym PKB na 1 mieszka%ca, przechodz&cych proces doganiania, wzgl$dny
poziom cen jest ni'szy. Ni'szy stopie% rozwoju wi&'e si$ zazwyczaj z wy'sz&
dynamik& wydajno"ci pracy, wy'sz& inflacj& (efekt Balassy-Samuelsona28 i
konwergencja poziomów cen, zob. np. Egert 2007, Hofmann i Remsperger
2005) oraz wy'sz& stop& zwrotu z kapita!u i oczekiwaniami co do wzrostu w
przysz!ych latach. Dwa ostatnie czynniki mog!yby równie' sugerowa#, 'e w s!abiej
rozwini$tych gospodarkach wy'sze s& naturalne stopy procentowe (zob. ramka
4.6). Strukturalne zró'nicowanie inflacji i stóp naturalnych implikuje d!ugotrwale
zró'nicowane stopy realne w sytuacji, gdy nominalne stopy procentowe s& wspólne
dla obszaru walutowego29.

Ramka 4.6. Naturalna stopa procentowa

Koncepcja naturalnej stopy procentowej przypisywana jest najcz$"ciej Wicksellowi
(1907), który definiowa! j& jako poziom realnych stóp procentowych stabilizuj&cy
poziom cen w gospodarce. Z punktu widzenia polityki pieni$'nej jako naturaln&
stop$ procentow& okre"la si$ poziom realnej stopy procentowej neutralizuj&cy
wp!yw polityki pieni$'nej na produkcj$ i tym samym stabilizuj&cy inflacj$
(Brzoza-Brzezina, 2003a). Mimo trudno"ci w pomiarze naturalnej stopy procentowej
dla gospodarek, Brzoza-Brzezina (2003c) podkre"la wa'n& rol$, jak& ta koncepcja
odgrywa w prowadzeniu polityki pieni$'nej opartej na strategii bezpo"redniego celu
inflacyjnego. Stopa naturalna zajmuje wa'ne miejsce w popularnej koncepcji regu!y
Taylora.

Zgodnie z argumentacj& Wicksella (1907) dotycz&c& gospodarki zamkni$tej, trwa!e
niedopasowanie poziomu nominalnej stopy procentowej do stopy realnej powoduje
wytr&cenie gospodarki z równowagi, skutkuj&ce niestabilno"ci& cen. Jednym
z powodów takiego niedopasowania mog!oby by# przyst&pienie gospodarki do
unii walutowej, heterogenicznej pod wzgl$dem naturalnych stóp procentowych.
Nie istnieje jednak w literaturze ugruntowany konsensus dotycz&cy naturalnej
stopy procentowej w gospodarce otwartej. Brzoza-Brzezina (2003b) pokazuje,
'e w przypadku akcesji kraju o wy'szej stopie naturalnej do unii walutowej o
ni'szej stopie naturalnej zapor& przed wzrostem inflacji, po!&czonym z nominaln&
deprecjacj& krajowej waluty, jest usztywnienie nominalnego kursu walutowego.

Najwa'niejszymi determinantami naturalnej stopy procentowej w gospodarce
zamkni$tej s&: preferencje czasowe gospodarstw domowych, perspektywy wzrostu
wydajno"ci pracy, trendy demograficzne i szoki zwi&zane z polityk& fiskaln&

28Szacunki efektu Balassy-Samuelsona (zob. ramka 2.4) dla poszczególnych krajów Europy są jednak
zróżnicowane i obarczone znaczną niepewnością.

29Szczegółowe omówienie wpływu dysproporcji w rozwoju gospodarczym na zróżnicowanie dynamiki
cen w długim okresie zawarte zostało w podrozdziale 4.2.2.
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(Woodford 2003, Brzoza-Brzezina 2003c, European Central Bank 2004a). Czynniki
te mog& równie' implikowa# zró'nicowanie stóp naturalnych mi$dzy krajami
strefy euro, cho# wy!&cznie w zakresie, w jakim rozumowanie dla gospodarki
zamkni$tej jest mo'liwe do zastosowania do gospodarki otwartej uczestnicz&cej
w unii walutowej. Obliczenia Catao i Mackenzie (2006) wskazuj& na rozproszenie
naturalnych stóp procentowych 10 krajów strefy euro od 1,3% do 4,4%a, za" "rednia
z tych oszacowa% wynosi ok. 2,9% i jest zbie'na z obliczeniami Europejskiego Banku
Centralnego (2004a) dla strefy euro jako ca!o"ci. Bank stwierdzi! w latach 1995 -
2004 spadek stopy naturalnej do poziomu ok. 2-3%. Estymacja Brzoza-Brzeziny
(2003b) dla Polski wskazuje z kolei na poziom 4-6% w okresie 1997 - 2002.

a Dane nie dotyczą Grecji i Luksemburga. Realna stopa równowagi jest implikowana z równania
Gordona.

Źródło: opracowanie NBP.

• Szoki asymetryczne. Wyst&pienie asymetrycznych wstrz&sów popytowych
powoduje ró'nice w presji inflacyjnej mi$dzy poszczególnymi krajami.
Asymetryczne wstrz&sy poda'owe, np. po stronie technologii i wydajno"ci
pracy, równie' przek!adaj& si$ na zró'nicowane tempo wzrostu cen. +ród!em
wstrz&su asymetrycznego mo'e by# wiele zjawisk. Nale'& do nich m.in. czynniki
demograficzne oraz zró'nicowanie struktur konsumpcji i produkcji. Starzenie si$
spo!ecze%stw w zró'nicowanym tempie oraz asymetryczne profile migracji wi&'&
si$ z odmienn& dynamik& poda'y pracy i zró'nicowaniem jej struktury (por. Lane,
2005b). Wed!ug Corsettiego (2008) zbie'no"# struktur konsumpcji jest niezb$dna
dla spójno"ci unii walutowej. Lane (2005b) zalicza odmienne struktury produkcji
w chwili powo!ania do 'ycia unii walutowej do naturalnych )róde! dywergencji.
Zgodnie z argumentacj& Krugmana (1993b), struktury produkcji w warunkach
post$puj&cej integracji gospodarczej mog& w d!ugim okresie ulega# zró'nicowaniu,
nawet gdyby w chwili utworzenia unii by!y podobne. Wynika to z mo'liwo"ci
pog!$bienia specjalizacji krajów, cho# Komisja Europejska (2008a) stwierdza
na podstawie analizy korelacji, 'e dotychczas w strefie euro takie efekty nie
zosta!y zaobserwowane. Langed,k i Roeger (2007) oraz Giannone i Reichlin (2006)
podkre"laj&, 'e ró'nice strukturalne wp!ywaj& nie tylko na prawdopodobie%stwo
wyst&pienia, ale i na trwa!o"# szoków asymetrycznych.

• Funkcjonowanie mechanizmów dostosowawczych (European Central Bank
2005, Komisja Europejska 2006b). Konsekwencj& wyst&pienia asymetrycznego
wstrz&su w jednej z gospodarek unii walutowej jest uruchomienie procesów
dostosowawczych. Istotne ogniwo tych procesów stanowi& ró'nice inflacyjne, które
automatycznie powoduj& aprecjacj$ lub deprecjacj$ realnych kursów walutowych.
Realna aprecjacja w gospodarce przegrzanej pozwala na ustabilizowanie produkcji
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na poziomie potencja!u (zob. podrozdzia! 5.2). Analogicznie jest w przypadku
deprecjacji w gospodarce przech!odzonej.

• Zró"nicowanie prawno-instytucjonalne. Sk!adaj& si$ na nie ró'nice w
podatkach, otoczeniu instytucjonalnym rynków dóbr i czynników produkcji czy
te' brak koordynacji przeprowadzanych reform, wynikaj&cy z ró'nic o charakterze
spo!eczno-politycznym (de Grauwe, 2006) i dotycz&cy w szczególno"ci rynku pracy
(zob. rozdzia! 5). Ró'ny stopie% elastyczno"ci rynku pracy i produktów oraz
wynikaj&ca z niego zró'nicowana reakcja p!ac i cen na wstrz&sy mog& utrwala#
ró'nice inflacyjne, które ujawni!y si$ w nast$pstwie wstrz&su asymetrycznego
(zob. Campolmi i Faia 2007). Jak pokazuj& Andersson i in. (2008), zró'nicowane
s& tak'e mechanizmy formowania p!ac, co powoduje rozbie'no"# dynamiki
wa'nego sk!adnika kosztów przedsi$biorstw (por. Strzelecki 2008). Proces ten
z kolei przek!ada si$ na zró'nicowanie dynamiki cen. Odmienna transmisja
wspólnych szoków wynika tak'e ze zró'nicowanych mechanizmów transmisji
monetarnej czy odmiennych preferencji lub mo'liwo"ci w zakresie stosowania
polityki fiskalnej (Traistaru-Siedschlag, 2006).

• Wewn%trzna uporczywo!' inflacji (por. ramka 1.2) na poziomie krajowym.
Silne uzale'nienie bie'&cych wzrostów cen od stóp inflacji z poprzednich okresów,
którego mechanizm zosta! szczegó!owo omówiony w rozdziale 1.3 dla ca!ej
strefy euro, mo'e równie' objawia# si$ na poziomie krajowym. W tej sytuacji
uporczywo"# utrwala skutki szoków asymetrycznych, przed!u'a okres dostosowa%,
a nawet pog!$bia dywergencje w sferze realnej gospodarki. Giannone i Reichlin
(2006) twierdz&, 'e trwa!o"# ró'nic inflacji w strefie euro jest wy'sza ni' w USA.
Wiele prac empirycznych koncentruje si$ na silnejszej uporczywo"ci inflacji w
sektorze dóbr niewymienialnych. Langed,k i Roeger (2007) oraz van den Noord
(2003) podkre"laj&, 'e dotyczy to zw!aszcza sektora nieruchomo"ci w krajach,
gdzie system podatkowy sprzyja narastaniu b&bli spekulacyjnych.

• Zró"nicowana struktura handlu zagranicznego i transmisja zmian
nominalnego kursu euro. Ró'ny udzia! partnerów handlowych spoza strefy
euro (zob. wykres 5.10) w wymianie poszczególnych pa%stw odpowiada w
pewnym stopniu za heterogeniczno"# inflacji w strefie euro (zob. Honohan i
Lane 2004, Lane 2005b i Traistaru-Siedschlag 2006). Wynika to z faktu, 'e
deprecjacja albo aprecjacja euro w stosunku do innych walut w ró'nym stopniu
przek!ada si$ odpowiednio na wzrost albo spadek presji inflacyjnej30. Campa i
Minguez (2006) prezentuj& dodatkowo empiryczne dowody na ró'nice w sposobie
funkcjonowania mechanizmu transmisji kursu walutowego w ró'nych krajach
strefy euro. Aprecjacje albo deprecjacje euro przek!adaj& si$ w ró'ny sposób na
dynamik$ cen dóbr importowanych spoza strefy euro do poszczególnych krajów.

30Problem ten zostanie szczegółowo omówiony przy okazji dyskusji na temat funkcjonowania kanału
konkurencyjności w podrozdziale 5.2.
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• Utworzenie unii walutowej. Jednorazowe dostosowanie po powo!aniu do
'ycia unii monetarnej stanowi!o, jak pokazuj& na podstawie stylizowanego
nowokeynesowskiego modelu DSGE Langed,k i Roeger (2007), wa'ne )ród!o
dywergencji w wybranych krajach. Bod)cami, które wyzwoli!y to zró'nicowanie,
by!y: spadek premii za ryzyko niektórych krajów, przyj$cie kursów konwersji
ró'nych od kursu równowagi czy wp!yw integracji walutowej na oczekiwania
podmiotów gospodarczych. Autorzy badania pokazuj&, 'e znaczn& cz$"#
dywergencji makroekonomicznych mi$dzy krajami strefy euro w pierwszych latach
jej istnienia mo'na przypisa# dostosowaniom do powy'szych impulsów.
Wyniki symulacji sugeruj& szczególnie intensywny efekt redukcji premii za ryzyko
(przejawiaj&cej si$ w postaci trwa!ego obni'enia stóp procentowych o 0,5 pkt
proc.) po stronie inwestycji, a zw!aszcza w budownictwie. Langed,k i Roeger
(2007) przypisuj& go uzupe!nianiu zasobu kapita!u w gospodarce a' do osi&gni$cia
poziomu w!a"ciwego dla równowagi przy nowej stopie procentowej odpowiadaj&cej
ni'szej kra%cowej produktywno"ci kapita!u. Okres wygasania impulsów jest tym
d!u'szy, im wy'szy koszt dostosowania kapita!u. Efekt dla dynamiki konsumpcji
jest bardziej d!ugotrwa!y i nie wykazuje tenencji do „przestrzelenia” poziomu
równowagi. Wzrostowi konsumpcji towarzyszy d!ugotrwa!e pogorszenie salda
obrotów bie'&cych.
Wszystkie te efekty sk!aniaj& autorów do opisania znacznej cz$"ci dywergencji
inwestycji, konsumpcji, sald obrotów bie'&cych czy inflacji, jakie nast&pi!y
w wybranych krajach strefy euro, jako skutków dostosowa% po impulsach
wynikaj&cych z utworzenia strefy euro. Langed,k i Roeger (2007) pokazuj&,
'e dostosowania te obja"niaj& w znacznej mierze dywergencje Irlandii, W!och,
Portugalii i Hiszpanii.

Perspektywy redukcji zró"nicowania inflacji mi%dzy krajami strefy euro

W "wietle heterogeniczno"ci strefy euro pod wzgl$dem struktur gospodarek, poziomów
rozwoju, instytucji i przesz!o"ci poszczególnych re'imów monetarnych wydaje si$,
'e istnienie ró'nic inflacyjnych mi$dzy poszczególnymi krajami jest prawdopodobne.
Oceniaj&c skal$ tego zró'nicowania, warto mie# na uwadze perspektyw$ historyczn& Zró'nicowanie inflacji

zosta$o znacz&co
zredukowane przed
utworzeniem strefy
euro.

samej strefy euro, dynamik$ ró'nic inflacyjnych na tle post$puj&cej integracji
walutowej, jak równie' porównanie z innymi obszarami walutowymi, np. z USA. Okres
przygotowa% do utworzenia strefy euro oraz pierwsze dziesi$ciolecie jej funkcjonowania
stanowi!y nie tylko czas dezinflacji i stabilno"ci cen na poziomie zagregowanym,
lecz równie' redukcji zró'nicowania krajowych stóp inflacji. Odchylenie standardowe
stóp inflacji poszczególnych krajów zmniejsza!o si$ systematycznie od po!owy lat
80. a' do momentu utworzenia strefy euro, pó)niej za" pozostawa!o na historycznie
niskim poziomie (por. górne panele wykresu 4.11). Podobn& tendencj$ mo'emy
zaobserwowa# w przypadku wspó!czynnika zmienno"ci, co "wiadczy o tym, 'e za
redukcj& zró'nicowania inflacji sta! nie tylko spadek jej ogólnego poziomu.
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Wykres 4.11. Zró"nicowanie stóp inflacji w wybranych krajach strefy euro
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Źródło: Eurostat.

Spadek mi$dzykrajowego zró'nicowania stóp inflacji w strefie euro w ostatniej dekadzie
mia! znacznie !agodniejszy charakter (por. dolna cz$"# wykresu 4.11). Przedzia! wokó!Po 1999 r. ró'nice

inflacyjne malej&
bardzo powoli. "redniej inflacji o szeroko"ci dwóch odchyle% standardowych ulega! systematycznemu,

cho# powolnemu, zaw$'aniu. Zarówno wa'ony wspó!czynnik zmienno"ci, jak i
niewa'ony wzrós! przej"ciowo w 1999 r. (ju' po utworzeniu strefy euro) w wyniku
rozlu)nienia po uprzednim spe!nieniu kryteriów konwergencji w niektórych krajach.
Potem jednak wspó!czynniki wróci!y do powolnego trendu malej&cego.Konwergencja stóp

inflacji okaza$a si%
relatywnie trwa$a,

cho# uporczywe s& jej
odchylenia w

poszczególnych
krajach.

Redukcja zró'nicowania stóp inflacji HICP okaza!a si$ trwa!a (zob. wykres 4.11),
zw!aszcza w porównaniu ze skal& rozbie'no"ci z poprzednich dziesi$cioleci. Wed!ug
Komisji Europejskiej (2006b) i Europejskiego Banku Centralnego (2005) skala
zró'nicowania stóp inflacji jest aktualnie porównywalna ze Stanami Zjednoczonymi.
Giannone i Reichlin (2006) zwracaj& jednak uwag$, 'e w strefie euro jest znacznie
wy'sza uporczywo"# ró'nic inflacyjnych, tzn. dodatnie lub ujemne odchylenie inflacji
pojedynczego kraju od "redniej dla strefy euro jest przeci$tnie bardziej d!ugotrwa!e.D$ugookresowe ró'nice

inflacyjne s&
nieuchronne przy

ró'nych poziomach
rozwoju krajów.

Istnienie zjawiska zró'nicowanej inflacji, uporczywo"# odchyle% od celu inflacyjnego
na poziomie krajowym oraz skutki w sferze realnej nasuwaj& pytanie o ich implikacje
dla przysz!o"ci unii walutowej. Niejednolite tempo wzrostu cen, wynikaj&ce z
konwergencji poziomów cen w toku doganiania bogatszych gospodarek przez biedniejsze
i efektu Balassy-Samuelsona, skutkuje zró'nicowanym poziomem inflacji równowagi
w poszczególnych krajach. Proces doganiania to zjawisko d!ugookresowe i dopóki nie
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dokona si$ on w znacznym stopniu, wynikaj&ce z niego ró'nice inflacyjne b$d& istnia!y. Z
punktu widzenia prowadzenia wspólnej polityki pieni$'nej trudno je uzna# za problem,
któremu mo'na i nale'a!oby przeciwdzia!a#.

Przeprowadzone dotychczas badania empiryczne – by# mo'e w zwi&zku z krótkim Brak jest dowodów na
szybszy spadek
dyspersji cen w wyniku
integracji walutowej.

okresem próby – nie wskazuj& jednak na jednoznaczny spadek dyspersji cen mi$dzy
krajami cz!onkowskimi strefy euro po przyj$ciu wspólnej waluty. Wyniki bada% Engla
i Rogersa (2004) wskazuj& na spadek zró'nicowania cen w ramach krajów strefy euro
w latach 1990 - 2003. Tym niemniej, konwergencji tej nie mo'na przypisa# utworzeniu
unii walutowej, gdy' wi$kszo"# spadku dyspersji przypada na pierwsz& po!ow$ lat 90.,
za" w latach 1998 - 2003 mia! tylko miejsce niewielki, cho# statystycznie istotny, wzrost
wska)nika dyspersji. Na brak konwergencji cen w wyniku wprowadzenia euro wskazuj&
równie' Allington i in. (2005) oraz Baye i in. (2002).

Wyniki badania wp!ywu wprowadzenia gotówkowego euro na przebieg procesów Euro w obiegu
gotówkowym nie
przyspieszy$o
konwergencji ogólnego
poziomu cen.

cenowych w krajach strefy euro (Konopczak i Rozkrut, 2008) wskazuj&, 'e wydarzenie
to nie przyczyni!o si$ do przyspieszenia procesu konwergencji ogólnego poziomu cen
w ramach krajów cz!onkowskich w porównaniu do krajów, które wspólnej waluty nie
przyj$!y. Podobne wnioski dotycz& równie' poziomów cen us!ug. Odmienna sytuacja
mia!a jednak miejsce w kategorii towarów konsumpcyjnych, w przypadku której wy'szej
dynamiki cen po wymianie waluty do"wiadcza!y kraje o ni'szym poziomie cen. Mo'e
by# to efektem wi$kszej przejrzysto"ci cen i redukcji ryzyka kursowego po przyj$ciu
przez kraje strefy euro wspólnej waluty, co mog!o doprowadzi# do nasilenia arbitra'u
cenowego.

Badania empiryczne wskazuj&, 'e integracja walutowa w ramach strefy euro nie mia!a Istniej& perspektywy
dalszej konwergencji
poziomów cen w
ramach strefy euro.

dotychczas istotnego wp!ywu na proces konwergencji nominalnej. Niemniej jednak, w
obr$bie uprzednio obowi&zuj&cych porozumie% dotycz&cych stabilno"ci kursów (unia
walutowa Belgii i Luksemburgu oraz „blok marki”) dyspersja cen jest znacznie ni'sza
ni' mi$dzy pozosta!ymi krajami (Mathä, 2003), co mo'e wskazywa#, i' w d!ugim okresie
w ramach strefy euro nast&pi konwergencja poziomów cen.

Z drugiej strony, w latach 90. konwergencja poziomów cen mia!a miejsce w ca!ej Unii
Europejskiej (Engel i Rogers, 2004) i kraje przyst$puj&ce do strefy euro by!y ju'
stosunkowo silnie zintegrowane - w momencie powstania unii monetarnej zró'nicowanie
cen w jej obr$bie nie by!o du'o wy'sze ni' w Stanach Zjednoczonych - wi$c niektórzy
badacze poddawali w w&tpliwo"# mo'liwo"# dalszego spadku dyspersji cen, jako 'e
pewna cz$"# ró'nic wynika z czynników fundamentalnych. Odleg!o"ci w obr$bie strefy
euro s& jednak mniejsze ni' w Stanach Zjednoczonych, co u!atwia arbitra' i zmniejsza
minimaln& dyspersj$, wynikaj&c& z czynników fundamentalnych. Asymetryczno"#

mechanizmów
transmisji monetarnej
mo'e utrwala# ró'nice
inflacyjne.

W przeciwie%stwie do ró'nic inflacyjnych wi&'&cych si$ z d!ugotrwa!ymi procesami
konwergencji cen, ró'nice wynikaj&ce z utrwalania skutków szoków asymetrycznych
lub asymetrycznej transmisji wspólnych szoków, w szczególno"ci za" dzia!a% wspólnej
polityki pieni$'nej EBC, mo'na zniwelowa# w "rednim okresie. W wielu publikacjach
dotycz&cych okresu przed utworzeniem strefy euro (np. Mojon 2000, Suardi 2001,
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Clausen i Hayo 2006) wyra'ane by!y obawy o zró'nicowane reakcje gospodarek
na impulsy p!yn&ce ze strony wspólnej polityki pieni$'nej. Analizuj&c poszczególne
kana!y transmisji w wybranych krajach strefy euro (kana! stopy procentowej, kursu
walutowego, kredytowy) Suardi (2001) podkre"la! istnienie ró'nic w strukturach
gospodarek i regulacjach prawnych, jak równie' odmienno"# systemów finansowych i
rynków nieruchomo"ci. Wp!yw powy'szych czynników strukturalnych na zró'nicowane
odpowiedzi na impulsy monetarne w warunkach autonomicznie prowadzonych polityk
pieni$'nych w Niemczech, Francji i W!oszech zosta! empiryczne potwierdzony m.in. w
pracy Clausena i Hayo (2006).Euro mo'e prowadzi#

do upodobnienia
mechanizmów

transmisji
monetarnej...

Autorzy wielu prac, w których poddaje si$ empirycznej analizie okres przed
utworzeniem strefy euro, zastrzegaj& jednak, 'e funkcjonowanie unii walutowej
prawdopodobnie doprowadzi do konwergencji mechanizmów transmisji (zob. te'
Kokoszczy%ski i in. 2008). Powodem mia!oby by# upodobnienie mikrostruktury
rynków finansowych i pog!$bienie ich integracji oraz zmiany zachowa% podmiotów
gospodarczych31. Garganas (2007) podkre"la, 'e te efekty zmaterializowa!y si$ ju'
cz$"ciowo, ale nie s& jeszcze w pe!ni widoczne. Do zmian w tym kierunku przyczyniaj&
si$ dodatkowo globalizacja i post$p technologiczny....cho# dotychczas

dowody tego zjawiska
pozostaj& ograniczone. Jednocze"nie krótkie szeregi czasowe i ograniczony czas obserwacji efektów euro w

zakresie upodobnienia mechanizmów transmisji monetarnej nie pozwalaj& na razie
na pe!n& ocen$ tych efektów. Wnioski o upodobnieniu mechanizmów transmisji
monetarnych w literaturze empirycznej s& formu!owane z daleko id&c& ostro'no"ci&
(Angeloni i Ehrmann, 2003) lub te' ograniczaj& si$ do warstwy jako"ciowej, a nie
ilo"ciowej (van Els i in., 2003). Niektórzy autorzy, jak np. Ciccarelli i Rebucci
(2006), dochodz& do wniosku, 'e utworzenie strefy euro nie spowodowa!o zmian w
mechanizmach transmisji na tyle istotnych, by mo'na by!o mówi# o jakimkolwiek
endogenicznym ich upodobnieniu na obecnym etapie. Suardi (2001) dostrzega ryzyko
utrzymywania si$ ró'nic przede wszystkim w sferze prawno-instytucjonalnej, cz$sto
zwi&zanej z czynnikami politycznymi. Obawy o powolne upodabnianie si$ mechanizmów
transmisji potwierdza te' ograniczona jak dot&d skala umi$dzynarodowienia
dzia!alno"ci banków detalicznych.Efekt realnej stopy

procentowej mo'e
s$abn&# w zwi&zku z

endogeniczno"ci&
kryteriów OOW.

Endogeniczne efekty euro w obszarze upodobnienia mechanizmów transmisji
monetarnej s& jednym z powodów, dla których Komisja Europejska (2006b) sugeruje,
'e znaczenie procyklicznego mechanizmu realnej stopy procentowej w nast$pstwie
wstrz&sów asymetrycznych powinno male# w d!u'szej perspektywie. Nale'& do
nich równie' m.in. uwzgl$dnienie sposobu prowadzenia polityki pieni$'nej przez
EBC w oczekiwaniach podmiotów gospodarczych, integracja rynków finansowych
i rozwój mechanizmów dzielenia ryzyka, jak równie' wzrost synchronizacji cykli
koniunkturalnych. Jednak wyniki otrzymane w pracy Arnold i Kool (2004) dla
gospodarki ameryka%skiej pokazuj&, 'e efekt ten równie' w d!ugim okresie jest

31Jako przykłady Garganas (2007) wymienia pogłębienie rynku obligacji korporacyjnych oraz
integrację rynków kapitałowych (obligacji i akcji) umożliwającą lepszy dostęp do kapitału i
dywersyfikację portela.
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do pewnego stopnia wpisany w natur$ wspólnych obszarów walutowych. Autorzy
stwierdzaj&, 'e w przypadku ró'nic inflacyjnych mi$dzy stanami w USA - pos!uguj&cymi
si$ wspóln& walut& od ponad dwóch stuleci - procykliczne efekty stopy realnej s&
odczuwalne w horyzoncie 3 - 4 lat, dopóki nie zostan& zniwelowane przez kana!
konkurencyjno"ci. Wspólna polityka

pieni%'na mo'e
ujednolica#
mechanizmy
formowania oczekiwa!
inflacyjnych.

Ujednolicenie mechanizmów formowania oczekiwa% w poszczególnych krajach jest
kolejnym czynnikiem decyduj&cym o konsekwencjach dywergencji nominalnych w sferze
realnej. Wyst&pienie efektu realnej stopy procentowej zale'y bowiem od sposobu
formowania oczekiwa% inflacyjnych na poziomie kraju (por. równanie (4.1)), a nie
bezpo"rednio od ró'nic inflacyjnych. W zmianach sposobu formowania oczekiwa%
inflacyjnych kluczow& rol$ odgrywa!o pojawienie si$ i tworzenie wiarygodno"ci nowego
podmiotu polityki pieni$'nej (Komisja Europejska 2008a, Garganas 2007). Zdaniem
Garganasa dla konwergencji oczekiwa% inflacyjnych wa'ne by!o nie tylko ujednolicenie
nominalnych stóp procentowych w strefie euro, lecz równie' jednolite postrzeganie
wiarygodno"ci EBC przez rynki wszystkich krajów cz!onkowskich unii walutowej.
Istniej& jednak równie' powody, by s&dzi#, 'e heterogeniczno"# oczekiwa% inflacyjnych
zwi&zana z ró'norodno"ci& re'imów monetarnych przed utworzeniem strefy euro nie
zanik!a ca!kowicie w pierwszych latach funkcjonowania unii walutowej (zob. ramka
4.7). Eleftheriou i in. (2006) pokazuj&, 'e regu!y polityki pieni$'nej w poszczególnych
krajach strefy euro ró'ni!y si$ przed utworzeniem unii walutowej. Jednocze"nie Berger
i in. (2006) dopatruj& si$ na tym tle prawid!owo"ci w b!$dach prognoz pope!nianych w
ró'nych krajach ju' po 1999 r.

Ramka 4.7. Zró"nicowanie oczekiwa( inflacyjnych a historyczne granice
obszarów walutowych

W latach 90. poprzedniego stulecia w krajach dzisiejszej strefy euro funkcjonowa!y
jeszcze odr$bne re'imy monetarne, cho# perspektywa powo!ania do 'ycia unii
walutowej by!a bliska, a zmienno"# kursów nominalnych cz$"ciowo ograniczona. W
celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o heterogeniczno"# tych re'imów Eleftheriou
i in. (2006) poddaj& ekonometrycznej analizie dane z 12 krajów strefy euro w
latach 1993 - 1998. Na podstawie wyników estymacji parametrów regu!y Taylora
z wyg!adzaniem autorzy badania stwierdzaj& brak spójnych zasad prowadzenia
polityki pieni$'nej w poszczególnych krajach przed 1999 r. Bank centralny w
Niemczech wykazywa! na przyk!ad wi$ksz& awersj$ do inflacji ni' banki centralne
innych krajów.

W Grecji, Portugalii, Finlandii i Irlandii istotnym elementem równania Taylora
okazywa!a si$ natomiast niemiecka stopa procentowa. Prowadzi to autorów do
wniosku, 'e w tych krajach cele polityki pieni$'nej o charakterze zewn$trznym
przewa'a!y nad krajowymi. Jakkolwiek regu!a Taylora stanowi daleko id&ce
uproszczenie rzeczywistego procesu podejmowania decyzji w sprawie stóp
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procentowych, wynik ten wskazuje na pewne powi&zanie re'imów monetarnych
analizowanego obszaru w latach 90. XX w.

W tym kontek"cie pojawia si$ pytanie, czy pozosta!o"ci heterogeniczno"ci dawnych
sposobów prowadzenia polityki pieni$'nej przek!adaj& si$ na heterogeniczno"#
oczekiwa% w ramach unii walutowej. Berger i in. (2006) poddaj& ekonometrycznej
analizie b!$dy prognoz, pope!niane przez analityków 120 instytucji w 24 krajach
w latach 1999 - 2005. Prognozowane by!y przysz!e decyzje EBC w sprawie stóp
procentowych. Autorzy badania stwierdzaj& m.in. wy'sz& jako"# prognoz w krajach
o d!ugiej tradycji niezale'no"ci banków centralnych oraz w krajach wykazuj&cych
niski poziom inflacji i bezrobocia. W okresie próby nie ma wyra)nych dowodów na
zmniejszenie skali tych systematycznych b!$dów, czyli na uczenie si$ przez instytucje
prognozuj&ce.

Autorzy badania oceniaj&, 'e cz$"# zró'nicowania ma charakter trwa!y (np.
wspomniane efekty aglomeracji), lecz istnieje relatywnie du'y potencja! do
konwergencji mechanizmów formowania oczekiwa% rynkowych. Homogeniczno"#
tych mechanizmów odgrywa wa'n& rol$ wspomagaj&c& proces dostosowa% w
nast$pstwie szoków asymetrycznych (zob. podrozdzia! 5.2).

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Eleftheriou i in. (2006), Berger i in. (2006).

Rozproszenie
oczekiwa! inflacyjnych

w strefie euro by$o
mniejsze ni'

rozproszenie inflacji.
Z uwagi na nieobserwowalno"# oczekiwa% inflacyjnych i ró'ne metodyki ich przybli'ania
w poszczególnych krajach, wnioski z porównania stopnia zakotwiczenia tych oczekiwa%
w ró'nych krajach mog& by# równie dyskusyjne, jak w przypadku analizy strefy
euro jako ca!o"ci (por. podrozdzia! 1.3). Komisja Europejska (2008a) pokazuje
konwergencj$ oczekiwa% inflacyjnych krajów strefy euro na podstawie danych z rynków
finansowych. Obliczenia oparte na prognozach Consensus Economics wskazuj& na
mniejsze rozproszenie oczekiwa% inflacyjnych ni' samej inflacji (Komisja Europejska
2006b, Europejski Bank Centralny 2005). Obie konkluzje s& optymistyczne z punktu
widzenia skutków dzia!ania mechanizmu realnej stopy procentowej. Dane z bada%
Komisji Europejskiej Business and Consumer Surveys (wykres 4.12) wskazuj&,
'e dynamika zró'nicowania oczekiwa% inflacyjnych by!a mniej wyra)na ni' samej
inflacji. Nie licz&c wzrostu zró'nicowania tych oczekiwa% w latach 2002 - 2004,
b$d&cego prawdopodobnie krótkookresow& reperkusj& wprowadzenia euro do obiegu
gotówkowego, ró'nice mi$dzy krajami pozostawa!y na stabilnym poziomie. W uj$ciu
niewa'onym, uwzgl$dniaj&cym w wi$kszym stopniu dynamik$ oczekiwa% inflacyjnych
w mniejszych gospodarkach, dostrzegalna jest w latach 1996 - 2004 !agodna tendencja
malej&ca (znów z wy!&czeniem lat 2002 - 2004). Spadek oczekiwa% inflacyjnych dotyczy!
wi$c w wi$kszym stopniu mniejszych gospodarek.
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Wykres 4.12. Zró"nicowanie oczekiwa( inflacyjnych

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0

1

2

3

4

5

6wa ony wsp.
zmienno ci
inflacji (L)

wa ony wsp.
zmienno ci
oczekiwa
inflacyjnych
konsumentów (P)

utworzenie 
strefy euro

wprowadzenie 
euro do obiegu 
gotówkowego

(a) nieważony współczynnik zmienności

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0

1

2

3

4

5

6niewa ony wsp.
zmienno ci inflacji
(L)

niewa ony wsp.
zmienno ci
oczekiwa
inflacyjnych
konsumentów (P)

utworzenie 
strefy euro

wprowadzenie 
euro do 
obiegu 
gotówkowego

(b) ważony współczynnik zmienności
Źródło: EBCS, obliczenia NBP.

Wspólna polityka pieni%"na a ró"nice inflacyjne
D$ugotrwa$a ró'nica
inflacyjna w
pojedynczym kraju
mo'e prowadzi# do
narastania presji
politycznej na EBC...

Sposób prowadzenia polityki w warunkach zró'nicowanej inflacji w poszczególnych
krajach sta! si$ równie' przedmiotem dyskusji i powa'nym wyzwaniem politycznym
dla Europejskiego Banku Centralnego. W kontek"cie heterogeniczno"ci ca!ego obszaru
wi&za!o si$ to z ryzykiem, 'e polityka nie b$dzie prowadzona w sposób optymalny dla
podgrupy krajów, co mog!oby spowodowa#, 'e EBC znajdzie si$ pod presj& natury
politycznej (Calmfors, 2007, s. 39)32. ...ale dbanie o wspólny

interes strefy euro
przez wszystkich jest
najbardziej op$acalne.Nie oznacza to jednak, 'e poszczególne kraje wspó!decyduj&ce o nominalnej

stopie procentowej EBC powinny d&'y# do realizacji w!asnych interesów. Jak
pokazuj& Kosior i in. (2008), kierowanie si$ przez cz!onków Rady Prezesów EBC
potrzebami kraju pochodzenia powoduje wzrost waha% produkcji oraz inflacji.
Autorzy rozwa'aj& prowadzenie polityki stabilizacyjnej w unii walutowej, podlegaj&cej
potencjalnie asymetrycznym wstrz&som, przy ró'nych preferencjach Zarz&du EBC i
prezesów narodowych banków centralnych decyduj&cych o poziomie nominalnej stopy
procentowej. W scenariuszu, w którym wszystkie decyzje s& podejmowane na podstawie
sytuacji strefy euro jako ca!o"ci, tzn. wagi dla krajów odpowiadaj& wzgl$dnej wielko"ci
gospodarek, wahania s& stosunkowo najmniejsze w ca!ej unii walutowej. Dzieje si$ tak
równie' w wi$kszo"ci krajów rozpatrywanych osobno, w tym w Polsce. Skuteczno"#
tej polityki stabilizacyjnej wynika ze wspó!zale'no"ci poszczególnych gospodarek, tzn.
wp!ywu pozycji cyklicznej w jednych krajach na inne kraje (np. przez powi&zania
handlowe) oraz funkcjonowania kana!u konkurencyjno"ci. Czy gospodarka o

wi%kszych
sztywno"ciach powinna
wa'y# wi%cej w
decyzjach EBC?

Wokó! polityki pieni$'nej prowadzonej dla strefy euro jako ca!o"ci toczy si$ jednak
dyskusja zwi&zana ze strukturaln& heterogeniczno"ci& tej unii walutowej33. Benigno
i Salido (2002) oraz Benigno (2004) dochodz& do wniosku, 'e optymalna polityka
pieni$'na powinna przypisywa# wy'sz& wag$ krajom o wy'szym stopniu uporczywo"ci
inflacji i sztywno"ci rynków. Wed!ug autorów wiarygodny bank centralny jest w
stanie zredukowa# uporczyw& inflacj$ w jednym z krajów obszaru walutowego, o

32Por. także wyniki zaprezentowane w ramce 4.1.
33Przegląd literatury na temat implikacji różnic inflacyjnych i ich uporczywości dla kształtu polityki

pieniężnej zawiera praca Levina i Moessnera (2005).
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ile agresywniej na ni& reaguje. Kraje o wy'szej elastyczno"ci rynków i wi$kszej
zdolno"ci do absorpcji szoków wa'y!yby odpowiednio mniej na decyzjach w sprawie stóp
procentowych dla ca!ej unii monetarnej. W ten sposób zagregowany koszt dostosowa%
by!by zminimalizowany. Podobny tok rozumowania towarzyszy pracom Aoki (2001)
oraz Orphanidesa i Williamsa (2002). W pierwszej z nich autor sugeruje przypisanie
wy'szej wagi obszarowi o wy'szym stopniu lepko"ci cen, w drugiej za" rozwa'ana jest
bardziej agresywna odpowied) polityki pieni$'nej w warunkach niepe!nej informacji
podmiotów ekonomicznych.Implikowa$oby to

spadek znaczenia
Polski jako kraju o
relatywnie wysokiej

adaptacyjno"ci
gospodarki...

Przyj$cie przez EBC takiego rozwi&zania by!oby prawdopodobnie niekorzystne z
punktu widzenia wp!ywu nowych krajów cz!onkowskich, w tym Polski, na proces
decyzyjny. Jak pokazuje Blessing (2008, s. 48) minimalizacja straty dobrobytu
spo!ecznego ze wzgl$du na wagi regionów dla w rozszerzonej i heterogenicznej
strefie euro wymaga!aby redukcji wagi dla krajów Europy (rodkowo-Wschodniej z
0,042 do 0,00 (z dok!adno"ci& do drugiego miejsca po przecinku). Wynik ten jest
warunkowy wzgl$dem estymowanego stopnia elastyczno"ci rynków i uporczywo"ci
inflacji, jednak wy'sza elastyczno"# rynków w tej cz$"ci Europy jest przedmiotem
szerokiego konsensusu w literaturze (por. np. Kolasa 2008).... ale EBC jest

przeciwny
ró'nicowaniu wag

krajów ze wzgl%du na
sztywno"ci ich rynków.

Europejski Bank Centralny (2005) odnosi si$ sceptycznie do tego pomys!u i wymienia
kilka powodów, dla których jego implementacja by!aby trudna34:

• Pomiar stopnia elastyczno"ci rynków by!by obarczony niepewno"ci&.

• Nie jest jasne, jaki nale'a!oby przyj&# poziom dezagregacji (pa%stwa, regiony czy
te' sektory).

• Premia dla krajów o wy'szym stopniu sztywno"ci, z jak& nale'a!oby uto'sami#
takie prowadzenie polityki pieni$'nej, rodzi!aby pokus$ nadu'ycia i stanowi!a
czynnik os!abiaj&cy motywacj$ do reform strukturalnych.

Wszystko to obni'y!oby stopie% przejrzysto"ci polityki pieni$'nej i narazi!oby wspólny
bank centralny na zarzut legitymizacji nieefektywno"ci wybranych rynków (European
Central Bank, 2005) .Celem EBC jest

stabilno"# cen w unii
walutowej jako ca$o"ci. Europejski Bank Centralny (2005) stoi na stanowisku, 'e zró'nicowanie stóp inflacji

jest w znacznym stopniu przejawem prawid!owego funkcjonowania mechanizmów
dostosowawczych w ramach unii walutowej, tzn. kana!u realnego kursu walutowego
(zob. podrozdzia! 5.2). Zró'nicowane tempo wzrostu cen w ró'nych regionach czy
sektorach prowadzi do zmiany cen wzgl$dnych (realnych), pe!ni&c rol$ „smaru” w
gospodarce35. W!adze monetarne strefy euro zwracaj& te' uwag$ na omówione w

34Niezależnie od wątpliwości natury praktycznej, nadanie krajom o większych sztywnościach
wyższych wag budzi również kontrowersje w literaturze teoretycznej. Brissimis i Skotida (2008)
dochodzą do przeciwnego wniosku niż Benigno (2004), sugerując silniejszą odpowiedź wspólnej
polityki pieniężnej na wydarzenia w krajach o mniejszych sztywnościach nominalnych oraz niższej
międzyokresowej elastyczności substytucji konsumpcji.

35Nautz i Scharff (2006) pokazują, że w przypadku strefy euro umiarkowany wzrost cen nie prowadzi
do podwyższonej zmienności cen względnych, wiążącej się z zakłóceniem cenowych sygnałów w
gospodarce.
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niniejszym podrozdziale strukturalne przyczyny ró'nic inflacyjnych, takie jak np. efekt
Balassy-Samuelsona oraz zró'nicowanie naturalnej stopy procentowej w poszczególnych
gospodarkach (zob. ramka 4.6). Wed!ug EBC, czynniki te pozostaj& poza zasi$giem
polityki pieni$'nej, za" jedynym celem, któremu podporz&dkowane s& decyzje EBC,
jest stabilno"# cen w ca!ym obszarze. Jednocze"nie Europejski Bank Centralny (2005)
przyznaje, 'e wnikliwa obserwacja zjawisk inflacyjnych na poziomie krajowym nie
pozostaje poza sfer& zainteresowa% Banku, lecz jest niezb$dna dla celów analitycznych.

4.2.4. Ryzyko wzrostu cen na rynku aktywów

Przyst&pieniu Polski do strefy euro b$dzie towarzyszy!a rezygnacja z autonomicznej
polityki pieni$'nej. W sytuacji oczekiwanego spadku stóp procentowych, b$d&cego
jednym z bezpo"rednich skutków wprowadzenia euro, brak mo'liwo"ci reakcji ze strony
banku centralnego mo'e doprowadzi# do znacz&cego wzrostu akcji kredytowej. W
konsekwencji wzmo'onego popytu na kredyt istnieje ryzyko os!abienia stabilno"ci
finansowej, a tak'e nadmiernego wzrostu cen aktywów, w szczególno"ci za" cen
nieruchomo"ci.

Ryzyko to zmaterializowa!o si$ w niektórych pa%stwach strefy euro (por. ramka
4.8), potwierdzaj&c, 'e wprowadzenie euro mo'e stymulowa# wzrost popytu na
kredyt, szczególnie w krajach o niskim stopniu rozwoju rynków kredytowych.
Obserwowana ekspansja kredytowa zazwyczaj nast$powa!a w wyniku spadku realnych
stóp procentowych. Dotyczy!a ona g!ównie segmentu kredytów mieszkaniowych,
zaczyna!a si$ na rok do kilku lat przed przyst&pieniem do strefy euro36 i mia!a
najwi$ksze nasilenie w roku akcesji.

Ramka 4.8. Wprowadzenie euro a rynek kredytowy – do!wiadczenia
innych pa(stw

Irlandia. Dynamiczny wzrost akcji kredytowej rozpocz&! si$ oko!o 1995 r. i mia!
swój szczyt najpierw w 1998 (dynamika kredytów dla sektora prywatnego – oko!o
32% r/r w uj$ciu realnym), a potem w 1999 r. W 2004 r. mia!o miejsce kolejne
przyspieszenie akcji kredytowej (dynamika kredytów ponownie na poziomie oko!o
32% r/r). G!ównym )ród!em wzrostu by!y pocz&tkowo kredyty dla przedsi$biorstw,
nast$pnie za" kredyty mieszkaniowe. Wzrostowi towarzyszy! spadek realnych stóp
procentowych: z ponad 10% w 1993 r. do ujemnych poziomów w 1998 r. (a' do
2004 r.). Pomimo znacznej dynamiki akcji kredytowej, sektor bankowy pozosta!
w bezpiecznym obszarze stabilno"ci. W wyniku przemian nast&pi! wzrost cen
nieruchomo"ci, szczególnie dynamiczny w latach 2000-2005.

W celu ograniczenia negatywnych skutków wzrostu akcji kredytowej bank
centralny wystosowa! list do banków komercyjnych, wyra'aj&c zaniepokojenie

36Terminus post quem to jednak moment, w którym określona zostaje data akcesji.
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potencjalnym rozwojem sytuacji na rynku kredytowym. Instytucje kredytowe
wyst&pi!y o przeprowadzenie niezale'nej weryfikacji spe!niania przez nie
najwy'szych standardów zarz&dzania ryzykiem. Mia!a miejsce intensyfikacja
analiz wiarygodno"ci kredytowej kredytobiorców, szczególnie w zakresie jako"ci
zabezpiecze%. Utworzono tak'e jednolity nadzór finansowy.

Portugalia. Ekspansja kredytowa rozpocz$!a si$ w latach 1995-1996, ze szczytem
w drugiej po!owie 1999 r.aNajwi$kszy wzrost odnotowano w grupie kredytów
mieszkaniowych (dynamika roczna na poziomie oko!o 34% w uj$ciu realnym).
Ekspansji towarzyszy! stopniowy spadek realnych stóp procentowych – z oko!o 7% w
1995 r. zera w 1999 r. Poziom ten utrzymywa! si$ przez kilka lat. Stabilno"# sektora
bankowego nie uleg!a wyra)nemu pogorszeniu. Znacz&co wzrós! udzia! kredytów w
PKB, osi&gaj&c w 2003 r. poziom ponad 130%. Nie zanotowano jednak istotnego
wzrostu cen nieruchomo"ci.

Dzia!ania maj&ce na celu ograniczenie negatywnych skutków wzrostu akcji
kredytowej obejmowa!y m.in. podniesienie wymogów kapita!owych dla najbardziej
ryzykownych kredytów czy utworzenie rady nadzorców, skupiaj&cej wszystkie
podmioty nadzoruj&ce obrót na rynkach finansowych.

Grecja. Liberalizacja przep!ywów kapita!owych w Grecji przyczyni!a si$ do
wzrostu zad!u'enia w walucie pocz&wszy od 1995 r., przewa'nie na cele
mieszkaniowe. Z racji utrzymuj&cej si$ niepewno"ci w sprawie akcesji Grecji do
strefy euro w 1999 r., wyra)ny spadek realnych stóp procentowych zaobserwowano
dopiero w ostatniej fazie ekspansji kredytowej, z poziomu oko!o 5-6% w 1999 r. do
oko!o 1% w 2000 r. oraz do ujemnych poziomów w kolejnych latach. W "lad za
spadkiem stóp, nast&pi! dynamiczny wzrost akcji kredytowej, ze szczytem w 2001
r. (oko!o 22% r/r). Stabilno"# sektora bankowego nie uleg!a pogorszeniu, jednak
zaobserwowano powolny, trwaj&cy przez kilka lat wzrost cen nieruchomo"ci.

(rodki podj$te w celu ograniczenia ekspansji kredytowej obejmowa!y
m.in. zaostrzenie traktowania kredytów o s!abej jako"ci oraz kredytów z
ograniczonym zabezpieczeniem czy te' nakaz utrzymywania przez banki
komercyjne nieoprocentowanych depozytów, zwi&zanych z nadmiernym wzrostem
akcji kredytowej.

a W ciągu dwóch lat dynamika akcji kredytowej powróciła do niskich poziomów.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie International Monetary Fund (2000, 2001, 2003); Bank of
Greece (2004); Brzoza-Brzezina (2005).

Dysparytet stóp
procentowych

wyznacza przestrze!
dla ich spadku.

Ocena ryzyka wyst#pienia nadmiernego wzrostu cen. Wzrost cen aktywów w
nast$pstwie wprowadzenia euro mo'e wynika# z powstania istotnej nadwy'ki popytu

226



4.2. 'redniookresowe zagro&enia

nad poda'&. Wzrost popytu z kolei mo'e nast&pi# przede wszystkim w wyniku
znacz&cego wzrostu akcji kredytowej, b$d&cego efektem spadku stóp procentowych.
Górn& granic$ dla potencjalnego wzrostu cen po"rednio wyznacza zatem ró'nica
poziomów realnych stóp procentowych w Polsce i w strefie euro37. Wynika ona nie tylko
z dysparytetu nominalnych stóp procentowych, ale tak'e z ró'nicy dynamik cen obydwu
obszarów. Im wi$ksza ró'nica realnych stóp procentowych, tym wi$kszej potencjalnej
skali wzrostu tempa akcji kredytowej mo'na oczekiwa#38. Nale'y przy tym podkre"li#,
'e wzrost akcji kredytowej – podobnie jak proces konwergencji stóp procentowych –
prawdopodobnie b$dzie roz!o'ony w czasie. Skala wzrostu akcji

kredytowej nie
wskazuje na istotne
zagro'enie dla
stabilno"ci finansowej.

Potencjalny istotny wzrost cen aktywów, w tym nieruchomo"ci, w teorii mo'e nie"#
za sob& zagro'enia dwojakiego rodzaju: mo'e negatywnie wp!ywa# na stabilno"#
finansow& oraz powodowa# zaburzenia cyklu rynku mieszkaniowego. Kredyty poni'ej
standardu oraz kredyty zagro'one stanowi& niewielk& cz$"# w ogóle nale'no"ci
monetarnych instytucji finansowych. Jednocze"nie relatywnie s!aby stopie% rozwoju
rynków finansowych i niewielka g!$boko"# rynku mog& stanowi# potencjalne zagro'enie.
Nale'y jednak pami$ta#, 'e wraz ze spadkiem stóp procentowych maleje "rednie
obci&'enie sp!at& d!ugu, co teoretycznie pozwala podmiotom zwi$ksza# rozmiary
zad!u'enia przy zachowaniu jednakowego wymiaru sp!aty. Powinno to prowadzi# do
pog!$bienia rynku, co przy obecnej - niskiej - relacji masy kredytów do PKB, nie
powinno prowadzi# do niebezpiecznych poziomów zad!u'enia. W efekcie szacowana
skala wzrostu akcji kredytowej nie wskazuje na istotne zagro'enie dla stabilno"ci
finansowej.

Ramka 4.9. Oszacowanie wp$ywu spadku stóp na wzrost akcji
kredytowej

W celu symulacji potencjalnych skutków przyst&pienia do strefy euro wykorzystano
podej"cie podobne jak w pracy Schadler i in. (2005). Skonstruowano model
korekty b!$dem (VEC), z!o'ony z trzech zmiennych: relacji kredytów dla
sektora prywatnego do PKB (kr), produktu krajowego brutto (PKB), realnego
oprocentowania obligacji dziesi$cioletnich deflowanego oczekiwaniami inflacyjnymi
gospodarstw domowych (r10). W symulacjach przyj$to egzogeniczn& realn& stop$
procentow&, która przez dwa lata przed przyj$ciem euro spada liniowo do
poziomu 1,25%, po czym liniowy spadek jest kontynuowany jeszcze przez rok
po przyj$ciu wspólnej waluty. Stopa procentowa stabilizuje si$ na poziomie 1%.
Liczba opó)nie% zosta!a dobrana na podstawie kryterium Akaike. Testy "ladu i

37W odniesieniu do aktywów stricte finansowych, nie bez znaczenia pozostaje także różnica cen
dla porównywalnych ich klas (Ehrmann i in., 2005). Rynek nieruchomości, z racji swojej specyfiki,
dopuszcza jedynie ograniczone możliwości arbitrażu spekulacyjnego, który eliminowałby utrzymujące
się oderwanie cen rynkowych od ich fundamentów ekonomicznych i wymuszał działanie prawa jednej
ceny. Z tego powodu wzrost cen na tym rynku może być szczególnie odczuwalny.

38Warto nadmienić, że istotną rolę odgrywa także elastyczność popytu na kredyt na określoną zmianę
stóp procentowych. Por. Csajbók i Csermely (2002); Brzoza-Brzezina (2005).
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najwi$kszej warto"ci w!asnej wskaza!y na istnienie jednej relacji kointegruj&cej
pomi$dzy wy'ej wymienionym zmiennymi. Zastosowane podej"cie pozwala na
wyestymowanie zarówno warto"ci stosunku kredytów dla sektora prywatnego do
PKB w równowadze, jak i dynamicznej "cie'ki dochodzenia do tej równowagi.

Oszacowana relacja d!ugookresowa przyj$!a posta#:

kr = 1, 15ln(PKB)− 4, 42r10 (4.2)

Wyestymowane warto"ci parametrów w d!ugookresowej relacji (wzór 4.2) sugeruj&,
'e dziesi$cioprocentowy wzrost PKB powoduje w d!ugim okresie wzrost stosunku
kredytów do PKB o ok. 0,15 pkt proc. Natomiast wzrost realnej stopy procentowej o
1 pkt proc. oznacza spadek tej relacji o ponad 4,4 pkt proc. Otrzymane wyniki nieco
odbiegaj& od oszacowa% uzyskanych przez Schadler i in. (2005), przede wszystkim w
zakresie wra'liwo"ci na stop$ procentow&, która w powy'szej analizie jest wi$ksza.

Źródło: opracowanie NBP.
Wprowadzenie euro

mo'e powodowa#
zaburzenia na rynku

nieruchomo"ci.
Rynek nieruchomo"ci, podobnie jak inne rynki, odznacza si$ w!asnym cyklem, z
czym wi&'e si$ naprzemienne wyst$powanie okresów wzrostów i spadków cen. Z racji
potencjalnego wp!ywu na wzrost popytu na kredyt przyst&pienie Polski do strefy euro
mo'e wywo!a# zaburzenie cyklu na rynku, prowadz&c do przyspieszonego powrotu
do tendencji wzrostowej (je'eli wprowadzenie euro przypadnie na okres spadku cen
nieruchomo"ci) lub podtrzymania tendencji wzrostowej (je'eli wprowadzenie euro
nast&pi w okresie wzrostu cen)39. Szczególnie istotne zagro'enie mo'e nie"# za
sob& nasilenie konsekwencji spadku stóp procentowych w okresie hossy na rynku
nieruchomo"ci, poniewa' potencjalny wzrost cen mo'e przyczynia# si$ do narastania
b&bla spekulacyjnego na rynku, co z kolei po pewnym czasie mo'e prowadzi#
do gwa!townego za!amania (*aszek i in., 2008). Zarówno dynamiczny wzrost cen,
ograniczaj&cy dost$pno"# mieszka% w sytuacji niedoboru ich poda'y, jak i potencjalne
narastanie b&bli na rynku nieruchomo"ci, stanowi& istotne zagro'enia zwi&zane z
wprowadzeniem euro.Wprowadzenie euro

mo'e wywo$a# presj%
na wzrost cen

nieruchomo"ci.
Ocena ryzyka wyst&pienia nadmiernego wzrostu cen ma zwi&zek z poziomem rozwoju
rynku kredytowego, którego kluczow& cz$"# stanowi w Polsce rynek kredytów na
nieruchomo"ci (por. wykres 4.13). Niski poziom zad!u'enia gospodarstw domowych,
przebiegaj&cy znacznie poni'ej poziomu równowagi, mo'e sugerowa#, 'e skala
wzrostu akcji kredytowej w reakcji na spadek stóp procentowych – przy braku
mo'liwo"ci reagowania przy pomocy narz$dzi polityki pieni$'nej – mo'e by# znaczna.
Przeprowadzona analiza wskazuje jednak na wzrost (ceteris paribus) relacji masy
kredytów dla sektora prywatnego do PKB z obecnych niespe!na 40% do zaledwie oko!o
44% w okresie trzech lat (por. wykres 4.14). Zgodnie z modelem relacja kredytów

39Należy pamiętać, że zarówno okresy wzrostów i spadków cen na rynku nieruchomości, jak i proces
konwergencji stóp procentowych, są rozłożone w czasie i obejmują okresy zazwyczaj kilkuletnie.
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Wykres 4.13. Struktura nale"no!ci monetarnych instytucji finansowych od
gospodarstw domowych w Polsce: pe$ny podzia$ nale"no!ci oraz podzia$
kategorii kredytów na nieruchomo!ci na cz%!ci sk$adowe (stycze( – lipiec
2008, w %, warto!ci u!rednione)

Źródło: opracowanie NBP.

Wykres 4.14. Symulacja zmian wielko!ci kredytu dla sektora prywatnego
do PKB w Polsce (%)

Źródło: opracowanie NBP.

do PKB w Polsce ca!y czas znajduje si$ poza stanem równowagi, jednak d&'y do
niego. Odchylenie to jest istotne: w po!owie 2008 r. rzeczywista warto"# wska)nika
by!a ni'sza "rednio o oko!o 19,5 pkt proc. od stanu równowagi. Wyniki symulacji
sugeruj&, 'e po wprowadzeniu euro ró'nica ta powinna male#, jednak stopniowo, jako 'e
zarówno rzeczywista warto"# wska)nika, jak i jego warto"# w równowadze, powinny si$
odznacza# wzgl$dnie podobn& dynamik& wzrostu. Szczegó!y przeprowadzonej symulacji
zamieszczono w ramce 4.9.

Z uwagi na bariery o charakterze poda'owym wyst$puj&ce na polskim rynku
nieruchomo"ci, mo'na oczekiwa# wzrostu ich cen na skutek wprowadzenia euro
(*aszek i in., 2008). Nale'y jednak nadmieni#, 'e poniewa' znaczn& cz$"# kredytów
mieszkaniowych stanowi& kredyty walutowe, których oprocentowanie na skutek
wprowadzenia euro nie powinno ulec istotnemu zmniejszeniu, wzrost akcji kredytowej
mo'e okaza# si$ s!abszy, ni' wskazuj& przytoczone badania (por. wykres 4.13). Ponadto
fakt znacznego roz!o'enia w czasie omawianego procesu powinien stanowi# istotny
czynnik !agodz&cy potencjalne negatywne konsekwencje aprecjacji cen nieruchomo"ci. Bank centralny oraz

rz&d posiadaj& liczne
narz%dzia $agodzenia
presji na wzrost cen
nieruchomo"ci.

Do"wiadczenia innych pa%stw wskazuj&, 'e si!a wp!ywu wprowadzenia euro na rynek
nieruchomo"ci by!a w du'ej mierze warunkowana rodzajem oraz intensywno"ci& dzia!a%,
jakie podejmowano w celu zneutralizowania potencjalnych zagro'e% (por. ramka 4.8), a
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jakie pozostaj& do dyspozycji banku centralnego oraz rz&du. Warto tak'e nadmieni#, 'e
dynamiczny wzrost akcji kredytowej – podobnie jak w innych krajach – prawdopodobnie
w znacznej mierze odzwierciedla! b$dzie pog!$biaj&ce rynek kredytowy d&'enie do
równowagi, nie stanowi&c zagro'enia dla stabilno"ci sektora bankowego. Mo'e na
to wskazywa# m.in. !agodny wymiar podejmowanych w innych krajach "rodków
zaradczych.

4.3. Krótkookresowe koszty i zagro%enia

4.3.1. Zagro%enia zwi'zane z wype"nianiem kryteriów konwergencji

Potencjalne zagro'enia zwi&zane z ograniczeniem u'ycia instrumentów polityki
makroekonomicznej mog& si$ zmaterializowa# w okresie poprzedzaj&cym przyst&pienie
do strefy euro, w trakcie dwuletniego pobytu w systemie ERM II.

System ten, zak!adaj&cy utrzymanie kursu walutowego w przedziale o maksymalnymSystem ERM II
ogranicza mo'liwo"#

oddzia$ywania
narz%dziami polityki

pieni%'nej na inflacj%.

zakresie odchyle% +/-15% od ustalonego wcze"niej centralnego parytetu, b$dzie w
pewnym sensie sprawdzianem zdolno"ci danego kraju do prowadzenia optymalnej
polityki makroekonomicznej, tzw. policy mix. Test ten b$dzie o tyle trudny, 'e odb$dzie
si$ w warunkach podporz&dkowania polityki pieni$'nej polityce kursowej. Dba!o"#
polityki pieni$'nej o utrzymanie kursu walutowego w w&skim przedziale waha% mo'e
spowodowa#, 'e znaczny ci$'ar oddzia!ywania na koniunktur$ gospodarcz&, jak równie'
prowadzenia polityki stabilizowania poziomu inflacji, spocznie na polityce fiskalnej.

Spe!nienie kryterium stabilno"ci kursowej w ramach uczestnictwa w systemie ERM
II jest jednym z warunków uzyskania cz!onkostwa w strefie euro. Stanowiska Komisji
Europejskiej i EBC wskazuj& jednak, 'e samo utrzymanie z!otego w szerokim pa"mie
waha% bez dewaluacji parytetu nie musi by# równoznaczne z uzyskaniem pozytywnej
oceny. Dodatkowym warunkiem b$dzie brak tzw. powa'nych napi$# (severe tensions)
na rynku walutowym w ci&gu dwóch lat uczestnictwa w ERM II. Przy ocenie
wyst&pienia powa'nych napi$#, oprócz zmienno"ci kursu walutowego i jego odchyle%
od parytetu, brane s& pod uwag$ równie' inne czynniki, w tym m.in. zmiany poziomu
stóp procentowych oraz skala prowadzonych interwencji walutowych. Obiektywne
miary stabilno"ci kursowej nie zosta!y jednak okre"lone, co obni'a przejrzysto"#
tego kryterium. Najlepszym wyznacznikiem pozostaj& zatem dotychczas stosowane
interpretacje, przedstawione w raportach o konwergencji Komisji Europejskiej i EBC.

Komisja Europejska i EBC wskazuj& na potrzeb$ kszta!towania si$ kursu rynkowegoKomisja Europejska
oraz EBC wykazuj&

wi%ksz& tolerancj% dla
aprecjacji ni'

deprecjacji wzgl%dem
parytetu.

blisko parytetu, nie odwo!uj&c si$ do konkretnego przedzia!u40. Wspólne dla
obu instytucji jest równie' asymetryczne podej"cie do oceny stabilno"ci kursowej,
podkre"laj&ce wi$ksz& tolerancj$ dla aprecjacji ni' deprecjacji wzgl$dem parytetu.
Wahania drachmy greckiej, punta irlandzkiego czy korony s!owackiej pokazuj&, 'e w
przypadku aprecjacji w stosunku do kursu centralnego, w pewnych warunkach mo'na

40 W przeszłości Komisja Europejska podkreślała rolę węższego pasma +/-2,25%.
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wykorzysta# nawet ca!& szeroko"# wyznaczonego pasma. Asymetri$ systemu ERM II
wzmacnia mo'liwo"# rewaluacji kursu centralnego, przy równoczesnym wykluczeniu
jednostronnej dewaluacji.

Mniejsza tolerancja dla deprecjacji nie oznacza jednak, 'e os!abienie waluty wzgl$dem
parytetu by!oby równoznaczne z wyst&pieniem powa'nych napi$#. Potwierdzaj& to
do"wiadczenia na przyk!ad Francji i Irlandii, których waluty w ci&gu dwuletniego okresu
referencyjnego by!y w pewnym momencie s!absze od kursu centralnego odpowiednio o
2,35% i 4,24%, a 'aden z tych przypadków nie zosta! zaliczony jako powa'ne napi$cie
na rynku walutowym. Ka'de takie os!abienie z!otego by!oby zatem rozpatrywane
indywidualnie i je"li by!oby krótkookresowe, to najprawdopodobniej nie powodowa!oby
negatywnej oceny stabilno"ci kursowej. Brak automatyzmu w tej kwestii jest bardzo
istotny, gdy' w przeciwnym razie zach$ca!oby to do sprawdzenia zdolno"ci w!adz
monetarnych do utrzymania kursu w w$'szym pa"mie waha%.

Cz!onkostwo w ERM II i konieczno"# spe!nienia kryterium stabilno"ci kursowej Cz$onkostwo e ERM II
mo'e wi&za# si% z
zagro'eniem
tzw. trójk&ta
niemo'no"ci.

mog& si$ wi&za# z zagro'eniami towarzysz&cymi uczestnictwu w systemie kursu
quasi-sztywnego. Jedna z nich dotyczy tzw. trójk&ta niemo'no"ci, co oznacza, 'e w
warunkach swobodnego przep!ywu kapita!u równoczesna realizacja celu kursowego i
inflacyjnego jest utrudniona, a w d!u'szym okresie cz$sto niemo'liwa. Gdy, na przyk!ad,
nap!yw kapita!u prowadzi do aprecjacji i zbli'ania si$ kursu waluty krajowej do granicy
dopuszczalnych waha%, mo'e okaza# si$ konieczne obni'enie stóp procentowych. To
jednak mo'e prowadzi# do wzrostu presji inflacyjnej i sta# w sprzeczno"ci z innym celem
banku centralnego, jakim jest stabilno"# cen. Powy'szy brak spójno"ci prowadzi tak'e
do trudno"ci w komunikowaniu polityki pieni$'nej, co mo'e powodowa# dodatkowe
zaburzenia na rynku finansowym. Przyk!adem takich zaburze% by!a sytuacja na
W$grzech w 2003 r. (Rozkrut i in., 2007).

Inne zagro'enie wi&'e si$ z trudno"ci& ze stabilizacj& kursu walutowego w warunkach
bardzo szybko przemieszczaj&cego si$ kapita!u. Przep!ywy kapita!owe tym silniej
oddzia!uj& na poziom kursu, im mniejszy i mniej p!ynny jest rynek walutowy danego
kraju. Do grupy rynków niewielkich zalicza si$ równie' polski rynek. Przep!yw
relatywnie du'ych "rodków z polskiej gospodarki i do niej mo'e by# spowodowany
czynnikami, na które krajowa polityka makroekonomiczna nie ma wp!ywu (Koronowski
i Rozkrut, 2003). W szczególno"ci dotyczy to post$powania funduszy arbitra'owych
(hedge funds), gdy zmieniaj& struktur$ swoich portfeli inwestycyjnych. Relatywne
obni'enie rentowno"ci aktywów finansowych na rynkach rozwini$tych mo'e spowodowa#
ulokowanie przez te fundusze na rynku znacz&cej – jak na polskie warunki –
ilo"ci kapita!u. Gdy jednak atrakcyjno"# zagranicznych aktywów ponownie wzro"nie,
wcze"niej zainwestowane "rodki równie szybko mog& zosta# z polskiego rynku wycofane.
W konsekwencji, poprzez ulokowanie lub wycofanie kapita!u, fundusze arbitra'owe
mog& znacz&co wzmacnia# b&d) os!abia# kurs waluty. Chocia' w ERM II bank centralny
powinien przeciwdzia!a# silnym wahaniom kursowym, w powy'szych warunkach
skuteczno"# polityki pieni$'nej mo'e by# bardzo ograniczona (Begg i in., 2003). Wej"cie
funduszy arbitra'owych najcz$"ciej !&czy si$ z zaznaczeniem lub umocnieniem trendu

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

231



Rozdzia" 4. Koszty i zagro&enia

wzrostowego na rynku walutowym. Taka tendencja sprzyja nasileniu spekulacji. Obni'ki
stóp procentowych mog& by# wówczas ma!o skuteczne, co tak'e potwierdzaj& niedawne
do"wiadczenia banków regionu. W takiej sytuacji równie' ma!o prawdopodobne by!oby
prowadzenie bardzo du'ych interwencji walutowych, ze wzgl$du na ich ograniczon&
skuteczno"# oraz wysokie koszty neutralizowania skutków tych operacji (Losoncz, 2003;
Studi, 2006)41.

Waga zagro'e% wynikaj&cych z uczestnictwa w ERM II ro"nie w obliczu obaw o wybuch
kryzysu walutowego w trakcie pobytu Polski w systemie. Do"wiadczenia kryzysów lat
90., kiedy kursy sztywne (b&d) stabilizowane w ramach okre"lonych przedzia!ów waha%)
okaza!y si$ szczególnie podatne na spekulacyjne przep!ywy kapita!u, uzasadnia takie
obawy. System ERM II mo'e zwi$ksza# zagro'enie wyst&pienia kryzysu. W sytuacji
materializacji takowego ryzyka pogorszeniu mo'e ulec relacja korzy"ci do kosztów
wej"cia do strefy euro.

Polski rynek walutowy, z racji swoich rozmiarów oraz p!ynno"ci, przyci&ga licznychPolski rynek walutowy
jest podatny na skutki

decyzji inwestorów
portfelowych.

inwestorów portfelowych. Jednocze"nie jednak jest on na tyle p!ytki, 'e odp!yw kapita!u
mo'e doprowadzi# do silnego os!abienia z!otego. W efekcie kurs z!otego jest w znacznym
stopniu podatny na skutki decyzji inwestorów portfelowych, którzy z regu!y mniej
ch$tnie lokuj& kapita! na s!abiej rozwini$tych rynkach regionu.

Ograniczeniu skali krótkoterminowych przep!ywów kapita!u powinno sprzyja#
zmniejszenie si$ dysparytetu stóp procentowych pomi$dzy stref& euro a Polsk& (Galati
i Melvin, 2004). Po'&dane jest zatem unikni$cie takie sytuacji w czasie uczestnictwa
Polski w systemie ERM II, w której – aby spe!ni# kryterium stabilno"ci cen –
konieczne by!oby obni'enie inflacji, co wi&za!oby si$ ze wzrostem stóp procentowych.
Na fakt wyst$powania w warunkach podwy'szonej inflacji spekulacyjnych przep!ywów
kapita!owych, wywo!uj&cych niestabilno"# kursu, wskazuj& tak'e do"wiadczenia pa%stw
regionu (Czech, S!owacji, W$gier). Podczas pobytu w ERM II sytuacja taka sprzyja
spekulacji na rewaluacj$ parytetu, która – wraz ze wzrostem stóp procentowych –
jest spójna z potrzeb& obni'enia inflacji. Taki scenariusz zrealizowa! si$ na S!owacji.
Rewaluacja kursu centralnego o 8% nie zapobieg!a jednak obawom o trwa!o"# obni'enia
inflacji, co zrodzi!o spekulacje na kolejne dostosowanie parytetu (S!awi%ski, 2008).
Ponowna zmiana parytetu korony s!owackiej potwierdzi!a potrzeb$ ustalenia kursu
konwersji na jeszcze silniejszym poziomie.

Czynnikiem wa'nym dla zmienno"ci kursu walutowego, który zwi$ksza ryzyko zmianyEfekt zara'ania na
rynkach finansowych
mo'e mie# wp$yw na

zmienno"# kursu
walutowego.

sentymentu rynkowego i gwa!townego odp!ywu kapita!u, jest tzw. efekt zara'ania. Ma
on miejsce wtedy, gdy niekorzystne zjawiska w jednym kraju przenoszone s& na inne
gospodarki. Wyj"cie inwestorów z rynku regionu Europy (rodkowo-Wschodniej i silna
deprecjacja waluty jednego z takich pa%stw mog!yby doprowadzi# do wycofania cz$"ci
kapita!u tak'e z Polski.

41 Interwencje walutowe mogą również stanowić skuteczny instrument polityki pieniężnej,
niegenerujący wysokich kosztów.
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Ryzyko wyst&pienia powy'szego scenariusza zosta!o w ostatnim czasie ograniczone
poprzez rosn&c& integracj$ polskiej gospodarki z gospodark& europejsk&. Sprawia to,
'e z!oty jest postrzegany przez dealerów na globalnym rynku walutowym jako waluta
coraz silniej powi&zana z euro (S!awi%ski, 2008). Niemniej, do momentu przyj$cia euro
Polska wci&' b$dzie nara'ona na zwi$kszone wahania z!otego w wyniku zawirowa% na
"wiatowych rynkach finansowych.

Omówione wy'ej )ród!a zmienno"ci kursu z!otego wynikaj& jednak bardziej ze specyfiki
polskiego rynku finansowego ni' z zaburze% w realnej sferze gospodarki. Ponadto,
opisane zmiany kursu walutowego zazwyczaj nie maj& trwa!ego charakteru, co ma
du'e znaczenie przy ocenie wyst&pienia powa'nych napi$# w ERM II. Potwierdza to
przyk!ad Grecji, gdzie spowodowany kryzysem rosyjskim odp!yw kapita!u portfelowego
(efekt zara'ania) doprowadzi! do trwaj&cego ponad dwa miesi&ce znacz&cego os!abienia
waluty greckiej. Przy ocenie wskazuj&cej na brak powa'nych napi$# na rynku drachmy
w tym okresie podkre"lono, 'e deprecjacja mia!a charakter przej"ciowy (Komisja
Europejska, 2000). Je"li przyczyny zmienno"ci kursu walutowego nie wynikaj& ze
s!abych fundamentów, tylko z czynników o charakterze spekulacyjnym, nie mog&
one by# argumentem dla zachowania niezale'nej polityki kursowej jako wa'nego
stabilizatora procesów gospodarczych. Nie ma zatem 'adnych podstaw, aby ewentualne
os!abienie kursu z!otego wzgl$dem parytetu centralnego, spowodowane czynnikami
niezale'nymi od krajowej polityki makroekonomicznej, mog!o by# zinterpretowane jako
przypadek powa'nych napi$#.

W ERM II dosz!o jak dot&d trzy razy do zmian parytetu centralnego. Pierwszym Dotychczas w ERM II
dosz$o do zmiany
parytetu trzykrotnie.krajem, który zdecydowa! si$ na rewaluacj$ swojej waluty by!a Grecja. W styczniu

2000 r. kurs drachmy wzgl$dem euro zosta! zrewaluowany o 3,5%. Drugim krajem
przeprowadzaj&cym rewaluacj$ swojej waluty by!a S!owacja, przy czym uczyni!a to
dwukrotnie. Pierwszy raz zrewaluowano s!owack& koron$ w marcu 2007 r. (o 8,5%), a
drugi raz w maju 2008 r. (o ponad 17%).

Pomimo opisanych wy'ej zagro'e%, w pewnych warunkach cz!onkostwo w ERM II Cz$onkostwo w ERM
II mo'e w pewnych
warunkach sprzyja#
stabilizacji kursowej.

mo'e sprzyja# stabilizacji kursowej. Dotyczy to sytuacji, gdy w!&czenie z!otego do tego
systemu stanowi wyra)ny sygna! gotowo"ci kraju do przyj$cia wspólnej waluty. Parytet
centralny, jako wiarygodny punkt odniesienia dla ostatecznego kursu konwersji, móg!by
wtedy pe!ni# funkcj$ kotwicy nominalnej stabilizuj&cej sytuacj$ na rynku walutowym42.
Pomimo szerokiego pasma waha%, odpowiednio okre"lony parytet powinien w takich
warunkach pe!ni# rol$ magnesu dla kursu rynkowego (magnet e!ect – Schadler i in.,
2005). Aby kurs centralny móg! skutecznie ogranicza# wahania z!otego, powinny by#
jednak spe!nione pewne warunki.

Po pierwsze, uczestnicy rynku musz& by# przekonani, 'e Polska w momencie oceny
spe!ni wszystkie kryteria zbie'no"ci w sposób trwa!y, gdy' tylko wtedy mo'liwe b$dzie
przyj$cie euro. To z kolei b$dzie w znacznej mierze zale'e# od realizacji przez rz&d

42W Irlandii i Grecji parytet zaczął pełnić taką rolę dopiero po jego rewaluacji, która ucięła spekulacje
co do ostatecznego kursu zamiany punta i drachmy na euro, który nie zawsze odpowiada parytetowi w
ERM II.
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pakietu dzia!a%, polegaj&cych przede wszystkim na konsolidacji finansów publicznych.
Ponadto, przyst&pienie do ERM II powinno si$ odby# w momencie, kiedy bie'&cy
i prognozowany poziom inflacji nie b$dzie wskazywa# na potrzeb$ podejmowania
dodatkowych dzia!a%, które mia!yby na celu obni'enie tempa wzrostu cen.

Po drugie, okres uczestnictwa w ERM II powinien by# mo'liwie krótki, co – poprzez
przybli'enie momentu zamiany z!otego na euro – b$dzie zwi$ksza# wiarygodno"#
bie'&cego kursu centralnego.

Po trzecie, innym istotnym czynnikiem zwi$kszaj&cym wiarygodno"# w!adz
monetarnych i – tym samym – parytetu jest wysoki poziom rezerw walutowych.
Do"wiadczenia uczestników ERM i ERM II pokazuj&, 'e interwencje walutowe s&
bardzo wa'nym instrumentem umo'liwiaj&cym ograniczanie krótkookresowych waha%
kursowych w ramach wyznaczonego pasma waha%43. Wysoki poziom rezerw zwi$ksza
wiarygodno"# realizowanej "cie'ki integracji monetarnej i zniech$ca spekulantów do
podejmowania prób os!abienia waluty krajowej. W takich warunkach pobyt z!otego
w ERM II nie powinien powodowa# trudno"ci ze spe!nieniem kryterium stabilno"ci
kursowej. Niski zasób dewiz banku centralnego "wiadczy!by z kolei o ograniczonych
mo'liwo"ciach obrony kursu i zach$ca!by do ataku spekulacyjnego w celu osi&gni$cia
!atwego zysku.

Zagro"enia zwi#zane z nieotymalnym poziomem parytetu centralnego

Jak wspomniano, wype!nienie przez Polsk$ kursowego kryterium konwergencji b$dzie
wymaga!o w!&czenia z!otego do ERM II i przebywania w tym mechanizmie przez co
najmniej 2 lata bez dokonywania na w!asny wniosek dewaluacji oraz bez powa'nych
napi$# (severe tensions). Zagadnienie braku powa'nych napi$# jest rozpatrywane
poprzez: 1) badanie stopnia odchyle% kursów walutowych od kursu centralnego; 2)
zastosowanie wska)ników, takich jak zmienno"# kursu walutowego wzgl$dem euro oraz
jej tendencja, jak równie' ró'nice krótkoterminowych stóp procentowych w stosunku
do strefy euro i ich zmiany; oraz 3) badanie roli, jak& odegra!y interwencje na rynku
walutowym.

Z uwagi na fakt, 'e Polska stosuje obecnie system p!ynnego kursu walutowego, w!&czenieWej"cie do ERM II
b%dzie dla Polski

oznacza$o zmian%
re'imu kursowego.

z!otego do ERM II b$dzie oznacza!o de facto zmian$ systemu kursowego. Dodatkowo,
w zwi&zku z tym, 'e w systemie p!ynnego kursu walutowego nie istnieje 'aden kurs
referencyjny, wej"cie do ERM II b$dzie wi&za!o si$ z konieczno"ci& wyznaczenia kursu
centralnego z!otego w relacji do euro.

Szczególnym wyzwaniem b$dzie wyznaczenie kursu centralnego z!otego w relacji
do euro, który – zgodnie z rekomendacj& EBC – powinien mo'liwie najlepiej
odzwierciedla# poziom kursu równowagi. Kurs równowagi z!otego charakteryzuje si$
istotn& zmienno"ci& w czasie. Wej"cie do ERM II b$dzie zatem wymaga!o sta!ego

43W tym miejscu należy rozróżnić skuteczność interwencji w ograniczaniu krótkookresowych wahań
kursu od niewielkich możliwości stosowania tego instrumentu w odwróceniu trendu czy przeciwdziałaniu
gwałtownym i masowym przepływom kapitału na rynku walutowym.
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aktualizowania oszacowa% kursu równowagi oraz ewentualnego podejmowania dzia!a%
w kierunku dostosowania do niego kursu rynkowego (interwencje walutowe) i/lub kursu
centralnego (rewaluacja parytetu).

Ramka 4.10. Konsekwencje nieoptymalno!ci kursu centralnego

Ustalenie kursu centralnego na niew!a"ciwym poziomie niesie za sob& ryzyko presji
rynku na jego zmian$ i w konsekwencji zagro'enie niewype!nienia przez Polsk$
kursowego kryterium konwergencji.

Przyj$cie tego kursu na poziomie niedowarto"ciowanym mo'e z jednej strony
wywo!ywa# oczekiwania rynku na jego rewaluacj$ i przyczynia# si$ do
nasilonego nap!ywu kapita!u spekulacyjnego, prowadz&c do silnej zmienno"ci kursu
walutowego. Z drugiej za", mo'e doprowadzi# do wyst&pienia nadmiernej presji
inflacyjnej i w konsekwencji do opó)nie% w procesie nominalnej konwergencji
(ryzyko niewype!nienia kryterium inflacyjnego).

Ustalenie kursu konwersji na przewarto"ciowanym poziomie mo'e prowadzi# do
wzrostu deficytu na rachunku obrotów bie'&cych (wzrost premii za ryzyko) i
w konsekwencji do presji na os!abienie kursu walutowego i/lub na dewaluacj$
kursu centralnego. Warto przy tym zwróci# uwag$ na podkre"lany m. in.
przez Mi$dzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF, 2005) wy'szy koszt i trudno"#
dostosowania przewarto"ciowanego kursu centralnego w ramach ERM II ni' kursu
niedowarto"ciowanego. Z tego w!a"nie wzgl$du MFW rekomenduje ustalanie kursu
centralnego raczej na ni'szym poziomie.

Źródło: opracowanie NBP.

Wyznaczenie parytetu centralnego w ERM II

Zgodnie z procedur& wchodzenia do ERM II, ustalenie kursu centralnego odbywa
si$ przy wspó!udziale pozosta!ych krajów cz!onkowskich UE. Wynika to z faktu, 'e
przyj$cie poziomu kursu centralnego PLN/EUR w ramach ERM II b$dzie istotne
zarówno dla Polski, jak i dla g!ównych partnerów handlowych naszego kraju, gdy'
b$dzie on mia! wp!yw na ich konkurencyjno"# oraz harmon,ne funkcjonowanie
mechanizmu ERM II. Potrzeb$ uwzgl$dniania w prowadzeniu krajowej polityki
walutowej interesów ca!ej Wspólnoty Europejskiej odzwierciedla art. 124 TWE, który
stanowi, 'e od momentu akcesji do UE krajowa polityka kursowa staje si$ przedmiotem
wspólnego zainteresowania wszystkich krajów cz!onkowskich. Kurs centralny w

ERM II powinien
zosta# wyznaczony na
poziomie kursu
równowagi.

Parytet centralny powinien zosta# wyznaczony na ekonomicznie uzasadnionym
poziomie, rozumianym jako kurs równowagi. EBC rekomenduje, aby kurs centralny
w ramach ERM II mo'liwie jak najtrafniej odzwierciedla! ocen$ kursu równowagi
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w momencie wej"cia do mechanizmu. W opinii EBC szacunek kursu równowagi
powinien uwzgl$dnia# kszta!towanie si$ szerokiej grupy wska)ników ekonomicznych oraz
rynkowego kursu waluty krajowej (ECB, 2003). W!a"ciwe ustalenie kursu centralnego
jest szczególnie istotne w kontek"cie faktu, 'e bank centralny nigdy nie powinien
broni# poziomu kursu walutowego, który jest kursem nierównowagi (Williamson, 1994).
Jednocze"nie kurs ten powinien u!atwia# takie kierowanie (management) kursem
rynkowym w ramach ERM II, aby w za!o'onym okresie przebywania w mechanizmie
mo'liwe by!o wype!nienie kursowego kryterium konwergencji (por. Backé i in., 2004).

Kurs równowagi jest zmienn& nieobserwowaln& i istnieje zarówno wiele jego definicji
(por. ramka 4.11), jak i metod jego wyznaczania (por. ramka 4.12).

Ramka 4.11. Rodzaje kursu walutowego równowagi

Kurs walutowy równowagi jest to taki poziom kursu walutowego, który zapewnia
równowag$ gospodarki rozumian& w najw$'szym sensie jako równowaga na rynku
dóbr. W szerokim sensie kurs równowagi jest to poziom realnego efektywnego
kursu walutowego, który spe!nia warunki równowagi wewn$trznej jednocze"nie
wszystkich analizowanych gospodarek. Równowag$ definiuje si$ zazwyczaj jako
poziom produktu zapewniaj&cy pe!ne zatrudnienie i nisk& inflacj$ lub poziom
bezrobocia na poziomie niewywieraj&cym presji inflacyjnej.

Jednym z istotnych czynników, przek!adaj&cych si$ na ró'nice w definiowaniu
kursów walutowych równowagi, jest horyzont czasowy, w jakim ta równowaga jest
osi&gana. Z tego punktu widzenia wyró'nia si$ trzy typy kursu równowagi:

• kurs równowagi krótkookresowej – kurs walutowy odpowiadaj&cy aktualnym
warto"ciom zmiennych fundamentalnych (determinantów kursu walutowego)
po wyeliminowaniu czynników losowych (np. b&bli spekulacyjnych),

• kurs równowagi "redniookresowej – kurs walutowy odpowiadaj&cy
wewn$trznej i zewn$trznej równowadze gospodarki,

• kurs równowagi d!ugookresowej – kurs walutowy odpowiadaj&cy globalnej
równowadze (kurs walutowy oraz wszystkie zmienne fundamentalne znajduj&
si$ w stanie równowagi).

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Driver i Westaway (2003).

Komisja Europejska wskazuje, 'e w przypadku nowych pa%stw cz!onkowskich, które
s& gospodarkami doganiaj&cymi, powinno si$ stosowa# kilka metod jednocze"nie,
w szczególno"ci za" modele realnego kursu równowagi: BEER44 i FEER45.

44BEER – Behavioural E#ective Exchange Rate.
45FEER – Fundamental E#ective Exchange Rate.
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Tylko wyznaczenie ró'nych miar kursu równowagi, w szczególno"ci krótko- i
"redniookresowego, umo'liwia pe!n& ocen$ sytuacji na rynku walutowym. Jednocze"nie
pozwala to na zbadanie wra'liwo"ci wyników na przyj$te za!o'enia oraz poznanie
krótko- i "redniookresowych determinant kursu równowagi oraz przyczyn odchylania
si$ kursu rynkowego od kursu równowagi. Aprecjacja kursu w

ERM II mo'e by#
oceniona jako spójna z
kryterium kursowym.

Ostatni ze wspomnianych aspektów wydaje si$ szczególnie istotny, gdy' przy ocenie
stabilno"ci kursu walutowego dokonywana jest analiza, czy kurs rynkowy jest
zbli'ony do kursu centralnego. Uwzgl$dnia si$ jednocze"nie czynniki, które mog!yby
doprowadzi# do jego aprecjacji, takie jak efekt Balassy-Samuelsona, nap!yw kapita!u,
czy liberalizacja cen (ECB, 2003; KE, 2004). Uwzgl$dnienie czynników mog&cych si$
przyczyni# do aprecjacji kursu jest szczególnie istotne dla krajów doganiaj&cych, gdy'
uznaje si$, 'e aprecjacja kursu walutowego jest nieod!&cznym elementem procesu realnej
konwergencji (np. Halpern i Wyplosz, 1997; Backé i in., 2004).

Ramka 4.12. Metody wyznaczania kursu równowagi

W"ród modeli kursu równowagi wyró'nia si$ modele nominalnego oraz realnego
kursu równowagi.

Modele nominalnego kursu walutowego obejmuj& hipotez$ parytetu si!y nabywczej
(PPP)aoraz modele zak!adaj&ce jej spe!nienie przy pewnych dodatkowych
warunkach, w tym przede wszystkim model Balassy-Samuelsona (BS) oraz model
kursu równowagi zdeterminowanego kapita!owo (CHEER).

Hipoteza parytetu si!y nabywczej (por. m.in. O-cer, 1978; Krugman, 1987)
zak!ada, 'e warto"# waluty jest determinowana przez ilo"# dóbr i us!ug, które mo'na
za jednostk$ tej waluty naby# w ka'dym kraju:

st = %+ &(pt − p"t ) + $t,

gdzie s oznacza nominalny kurs walutowy, a p i p" odpowiednio poziom cen w kraju
i za granic&.

W modelu Balassy-Samulesona (Balassa, 1964; Samuelson, 1964; Obstfeld i
Rogo., 1996) przyjmuje si$, 'e wyst$powanie d!ugotrwa!ych odchyle% kursu
walutowego od "cie'ki parytetu si!y nabywczej, oszacowanej przy wykorzystaniu
indeksów cenowych, jest spowodowane obecno"ci& w sk!adzie tych indeksów dóbr
niehandlowych, co prowadzi do nast$puj&cej specyfikacji modelu kursu walutowego:

st = %+ &1(pTt − pT"t ) + (1− &1)(pNTt − pNT"t ) + $t,

gdzie indeksy T i NT oznaczaj& odpowiednio dobra handlowe (tradables) i
niehandlowe (non-tradables).

Model CHEER (Johansen i Juselius, 1992; Juselius, 1995) zak!ada natomiast, 'e
odchylenia kursu rynkowego od parytetu si!y nabywczej mog& by# spowodowane
wyst$powaniem niezerowego dysparytetu stóp procentowych:
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st = %+ &1(pt − p"t ) + &2(it − i"t ) + $t,

gdzie i oraz i" oznaczaj& odpowiednio krajow& i zagraniczn& stop$ procentow&.

Wykorzystanie modeli nominalnego kursu walutowego do modelowania kursu
walutowego równowagi spotyka si$ z krytyk& (np. Rogo., 1996; Sarno i Taylor,
2002; tak'e Chmielewski, 2003), w której wskazuje si$ na konieczno"# zastosowania
do analizy kursu walutowego równowagi modeli uwzgl$dniaj&cych wspó!zale'no"#
pomi$dzy kursem walutowym a sfer& realn& gospodarki (tzw. modeli realnego kursu
walutowego równowagi).

Do modeli realnego kursu walutowego równowagi zalicza si$ przede wszystkim
model behawioralnego kursu równowagi (BEER) oraz model fundamentalnego
kursu równowagi (FEER).

Model BEER (Clark i MacDonald, 1998, por. B$za-Bojanowska i MacDonald, 2008)
wi&'e bezpo"rednio realny kurs walutowy z jego determinantami:

qt = qft + &1(rt − r"t ) + &2't + $t,

gdzie: q oznacza realny kurs walutowy, qf – d!ugookresowy realny kurs walutowy
determinowany przez czynniki fundamentalne (aktywa zagraniczne netto, efekt
Balassy-Samuelsona, terms of trade), r, r" to odpowiednio krajowa i zagraniczna
realna stopa procentowa, a ' – premia za ryzyko.

Permanentny kurs równowagi (PEER) to kurs równowagi obliczony przy za!o'eniu,
'e czynniki fundamentalne kszta!tuj&ce BEER znajduj& si$ na poziomie w!asnej
równowagi d!ugookresowej.

Model FEER (Williamson, 1994; por. Rubaszek, 2008) zak!ada natomiast, 'e kurs
równowagi jest to poziom kursu walutowego zapewniaj&cy jednoczesne osi&gni$cie
równowagi wewn$trznej (zerowa warto"# luki popytowej) i zewn$trznej (optymalny
poziom salda na rachunku obrotów bie'&cych):

qFEERt = y(DDt, qt) = ca(DDt, qt),

gdzie y obrazuje równowag$ wewn$trzn&, ca - równowag$ zewn$trzn&, aDD oznacza
popyt krajowy.

a Ang. Purchasing Power Parity.

Źródło: opracowanie NBP.

Kurs równowagi z$otego

Uwzgl$dniaj&c rekomendacj$ EBC wskazuj&c&, 'e kurs równowagi powinien
odzwierciedla# kszta!towanie si$ szerokiej grupy wska)ników ekonomicznych, a tak'e
zalecenia KE, mówi&ce, 'e w przypadku nowych pa%stw cz!onkowskich do szacowania
kursu równowagi powinno si$ stosowa# jednocze"nie ró'ne metody, analiz$ kursu
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równowagi z!otego w relacji do euro przeprowadzono na bazie dwóch dominuj&cych
i wzajemnie uzupe!niaj&cych si$ metod realnego kursu równowagi, tj. modeli
behawioralnego i fundamentalnego kursu równowagi. Jednocze"nie takie podej"cie
pozwala na zbadanie wra'liwo"ci szacunku kursu równowagi z!otego na zastosowan&
metodyk$ (por. np. Horvath i Komarek, 2007).

Warto przy tym zauwa'y#, 'e przy standardowej specyfikacji modeli FEER,
zak!adaj&cej, 'e wzrost produktu krajowego prowadzi do pogorszenia salda na
rachunku obrotów bie'&cych, wymagaj&cego deprecjacji waluty krajowej (por.
Rubaszek, 2008), otrzymywano znacz&ce rozbie'no"ci w oszacowaniach behawioralnego
i fundamentalnego kursu równowagi dla gospodarek konwerguj&cych. W konsekwencji
istnia!y obawy o ograniczon& u'yteczno"# oszacowa% kursu równowagi w kontek"cie
konieczno"ci wyznaczenia kursu centralnego w ramach ERM II dla nowych pa%stw
cz!onkowskich UE (por. KE, 2004, tak'e Horvath i Komarek, 2007). Rozszerzenie
specyfikacji modelu FEER, maj&ce na celu uwzgl$dnienie procesu doganiania,
pozwala jednak na wyeliminowanie wskazanego problemu (por. Rubaszek, 2008). W
konsekwencji modele BEER i FEER staj& si$ w pewnym sensie substytutami, a
podnoszony problem ich przydatno"ci do wyznaczenia kursu centralnego w ramach
ERM II (por. KE, 2004, tak'e Horvath i Komarek, 2007) nie ma tu zastosowania. Kurs równowagi

z$otego jest istotnie
zmienny w czasie.Analiza otrzymanych szacunków realnego kursu równowagi z!otego do euro

(B$za-Bojanowska i MacDonald, 2008, Rubaszek, 2008, por. wykres 4.15) wskazuje,
'e:

• kurs równowagi jest zmienny w czasie,

• w przesz!o"ci kurs z!otego charakteryzowa! si$ znacznymi odchyleniami od
kursu równowagi, niemaj&cymi uzasadnienia w fundamentach gospodarki (w
szczególno"ci w latach 2003-2004),

• od wej"cia do UE odchylenia kursu z!otego do euro od bie'&cego kursu równowagi
by!y nieznaczne (poni'ej 5%),

• od wej"cia do UE kurs równowagi z!otego znacz&co si$ umocni!.

Czynnikami wp!ywaj&cymi na poziom realnego kursu równowagi z!otego do euro
s&: aktywa zagraniczne netto, dysparytet stóp procentowych, terms of trade, ró'nica
dynamiki wydajno"ci pracy oraz dwie alternatywne miary premii za ryzyko, zwi&zanej
z czynnikami fiskalnymi: deficytem bud'etowym (model 1) i d!ugiem publicznym
(model 2)46. Ocenia si$, 'e w warunkach racjonalnej polityki makroekonomicznej
kurs równowagi z!otego do euro b$dzie podlega! silnej presji aprecjacyjnej, co mo'e
przek!ada# si$ na umacnianie rzeczywistego kursu i u!atwia# spe!nienie kryterium
kursowego (B$za-Bojanowska i MacDonald, 2008).

46 Bęza-Bojanowska i MacDonald (2008).
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Wykres 4.15. Odchylenie realnego kursu z$otego FEER, BEER i PEER od
poziomu równowagi

Odchylenie realnego kursu z$otego FEER poziomu równowagi
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Stwierdza si$ dodatkowo, 'e egzogeniczny spadek dysparytetu stóp procentowych oraz
wzrost aktywów zagranicznych netto wywiera w Polsce d!ugookresowy wp!yw na wzrost
d!ugu publicznego (B$za-Bojanowska i MacDonald, 2008). Zbli'anie si$ momentu
integracji ze stref& euro mog!oby zatem tworzy# bod)ce do ekspansji fiskalnej w zwi&zku
z !atwiejszym finansowaniem potrzeb bud'etowych. Wyniki estymacji pokazuj&, 'e
pozycja fiskalna Polski mo'e odgrywa# kluczow& rol$ w utrzymaniu stabilno"ci kursowej
w systemie ERM II.

W kontek"cie stanowiska EBC (ECB, 2003), 'e korekty kursu centralnego w ERM
II mo'na dokona# na przyk!ad w przypadku ewolucji kursu równowagi, szczególnie
istotna jest znajomo"# czynników determinuj&cych jego zmiany w czasie. Analiza
przeprowadzona w ramach modelu BEER analiza wskazuje, 'e aktywa zagraniczne
netto, dysparytet stóp procentowych, efekt Balassy-Samulesona, terms of trade oraz
premia za ryzyko s& determinantami zmian kursu równowagi z!otego w relacji do euro.
Mo'e to oznacza#, 'e w trakcie pobytu w ERM II kurs równowagi b$dzie podlega!
presji aprecjacyjnej pod wp!ywem obni'ania si$ premii za ryzyko, silnego efektu BS oraz
nap!ywu kapita!u. Presj$ t$ mo'e natomiast !agodzi# dysparytet stóp procentowych,
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zmniejszaj&cy si$ w wyniku nominalnej konwergencji oraz oczekiwa% na dostosowanie
stóp banku centralnego do poziomu stóp EBC (por. B$za-Bojanowska i MacDonald,
2008). Fakt, 'e proces realnej konwergencji wywiera istotny wp!yw na kszta!towanie
si$ kursu równowagi z!otego potwierdza równie' analiza przeprowadzona w ramach
modelu FEER (por. Rubaszek, 2008). W!&czenie z!otego do systemu ERM II b$dzie
zatem wymaga!o sta!ego aktualizowania oszacowa% kursu równowagi oraz ewentualnego
podejmowania dzia!a% w kierunku dostosowania do kursu równowagi kursu rynkowego
(interwencje walutowe) lub kursu centralnego (rewaluacja parytetu).

Dodatkowo, z uwagi na fakt, 'e przy ocenie stabilno"ci kursu walutowego w
ramach ERM II dokonywana jest analiza przyczyn ewentualnego odchylania si$
kursu rynkowego od kursu centralnego, ze szczególnym uwzgl$dnieniem czynników,
które mog!y doprowadzi# do jego aprecjacji, dokonano równie' analizy czynników
powoduj&cych odchylanie si$ kursu z!otego od kursu równowagi (pulling forces).
Otrzymane wyniki wskazuj&, 'e g!ównymi przyczynami odchylania si$ rynkowego
kursu z!otego do euro od kursu równowagi w badanym okresie by!y nieoczekiwane
szoki zwi&zane z efektem Balassy-Samuelsona, dysparytetem stóp procentowych
oraz premi& za ryzyko, aproksymowan& przez deficyt bud'etu pa%stwa (por.
B$za-Bojanowska i MacDonald, 2008). Wydaje si$, 'e w okresie przebywania w ERM
II, który b$dzie jednocze"nie stanowi! okres nominalnej konwergencji w zakresie stóp
procentowych i sytuacji fiskalnej (w szczególno"ci deficytu sektora instytucji rz&dowych
i samorz&dowych), a wi$c przewidywalnej polityki makroekonomicznej, ostatnie dwa
czynniki nie powinny powodowa# nadmiernej zmienno"ci kursu z!otego (por. tak'e
S!awi%ski, 2008). Natomiast fakt, 'e efekt Balassy-Samuelsona mo'e przyczynia# si$ do Efekt

Balassy-Samuelsona
mo'e przyczynia# si%
do odchyle! kursu
rynkowego od kursu
równowagi, co nie
powinno jednak
stanowi# zagro'enia.

odchyle% kursu rynkowego od kursu równowagi, nie powinien stanowi# zagro'enia dla
wype!nienia przez Polsk$ kursowego kryterium konwergencji, w kontek"cie wspomnianej
powy'ej mo'liwo"ci uwzgl$dnienia czynników przyczyniaj&cych si$ do aprecjacji waluty.

Ramka 4.13. Dostosowania kursu centralnego w ERM II – przyk$ad
S$owacji
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Korona s!owacka uczestniczy!a w ERM II od 28 listopada 2005 r., co oznacza, 'e w
momencie oceny stopnia nominalnej konwergencji przez KE i EBC pobyt S!owacji w
ERM II wynosi! 29 miesi$cy. Pierwotny kurs centralny korony s!owackiej w relacji
do euro w ERM II zosta! ustalony na poziomie "redniego kursu EBC z pi&tku
25 listopada 2005 r. W trakcie uczestnictwa w mechanizmie parytet korony do
euro zosta! dwukrotnie zrewaluowany, odpowiednio o 8,5% i 17,6%. Nale'y przy
tym podkre"li#, 'e skala drugiej rewaluacji znacz&co przekracza!a dostosowania
kursów centralnych innych walut uczestnicz&cych zarówno w ERM, jak i w ERM
II. Jednocze"nie w okresie uczestnictwa w ERM II Bank S!owacji (NBS) dokonywa!
licznych interwencji na rynku walutowym, g!ównie maj&cych na celu ograniczenie
presji aprecjacyjnej na koron$. NBS wskazywa!, 'e interwencji dokonywa! w
momentach, gdy jego zdaniem kurs korony by! niespójny z fundamentami
gospodarki (por. np. Slovenska, 2006).
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Okres uczestnictwa w ERM II charakteryzowa! si$ stopniow& aprecjacj& korony w
relacji do euro, której skumulowana skala wynios!a a' 20%. Umocnienie korony by!o
g!ównie rezultatem szybkiego wzrostu wydajno"ci pracy w s!owackiej gospodarce
oraz nap!ywu kapita!u. Aprecjacji kursu nominalnego towarzyszy!o umocnienie
kursu równowagi, b$d&ce efektem rosn&cej wydajno"ci pracy oraz dynamicznego
wzrostu gospodarczego (Slovenska, 2006). Jednocze"nie poprawa fundamentów
gospodarki s!owackiej by!a uzasadnieniem dla obydwu rewaluacji korony. Warto
przy tym podkre"li#, 'e wymienione czynniki stoj&ce za aprecjacj& korony i w
rezultacie za jej rewaluacjami s& – w "wietle stanowiska KE i EBC – spójne ze
stosowanymi kryteriami oceny stabilno"ci kursowej.

Źródło: opracowanie NBP.

Kurs konwersji mo'e
si% ró'ni# od

pierwotnego kursu
centralnego w ERM II. EBC wskazuje ponadto, 'e nie nale'y zak!ada#, i' pocz&tkowy kurs centralny

stanie si$ ostatecznym kursem konwersji przy przyjmowaniu euro. Zastrze'enie to
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zyskuje na znaczeniu, szczególnie w warunkach post$puj&cej realnej konwergencji,
zmian zewn$trznej konkurencyjno"ci oraz kszta!tu polityki makroekonomicznej (ECB,
2003). Jednocze"nie dotychczasowe do"wiadczenia pa%stw cz!onkowskich UE, które
przyst&pi!y do strefy euro (por. ramka 4.13), wskazuj&, i' kurs konwersji jest
przyjmowany na poziomie zbli'onym do aktualnego kursu rynkowego oraz kurs rynkowy
charakteryzuje tendencja do konwergencji do kursu centralnego, je"li rynek uznaje, 'e:

• poziom tego kursu jest wiarygodny, tzn. spójny z sytuacj& makroekonomiczn&
kraju;

• kraj z du'ym prawdopodobie%stwem wype!ni (lub ju' spe!nia) kryteria
konwergencji.

Fakt znacznego wp!ywu wiarygodno"ci "cie'ki integracji na zmienno"# kursu
walutowego znajduje równie' potwierdzenie w badaniach empirycznych. Szacuje si$,
'e w przypadku Polski ustalenie wiarygodnej daty wej"cia do strefy euro oraz kursu
walutowego, który zakotwiczy!by oczekiwania rynku odno"nie do przysz!ego kursu
konwersji (optymalnie kursu centralnego w ERM II) mo'e przyczyni# si$ do oko!o
dwukrotnej redukcji zmienno"ci nominalnego kursu z!otego (Naszodi, 2008). Tote'
zagadnienie optymalno"ci parytetu centralnego w ko%cowej fazie przebywania z!otego
w ERM II nabiera szczególnego znaczenia.

Spe$nienie kryterium
inflacyjnego mo'e
nie"# za sob& koszt dla
gospodarki.

Ryzyko wyst#pienia krótkookresowego kosztu spe$nienia kryterium
inflacyjnego. Przyj$cie wspólnej waluty wymaga m. in. spe!nienia kryterium
stabilno"ci cen (por. s. 43). Jest to jeden z formalnych warunków wst&pienia do strefy
euro, którego wype!nienie mo'e wi&za# si$ z poniesieniem krótkookresowych kosztów w
postaci spadku tempa wzrostu gospodarczego. Skala kosztów, jakie potencjalnie b$dzie
musia!a ponie"# polska gospodarka, zale'e# b$dzie od splotu wielu czynników, przede
wszystkim za" od poziomu, na jakim ukszta!tuje si$ warto"# referencyjna w stosunku do
stopy inflacji w Polsce. Niezwykle istotne znaczenie b$dzie mie# tak'e to, jakie dzia!ania
zostan& podj$te w celu ewentualnej redukcji inflacji oraz sposób jej transmisji do sfery
realnej gospodarki. Celem tego rozdzia!u jest próba oszacowania wielko"ci tego rodzaju
kosztu przyst&pienia do strefy euro. Koszt wype$nienia

kryterium inflacyjnego
jest ró'ny w zale'no"ci
od przyj%tej teorii
ekonomicznej.

W literaturze wymienia si$ trzy g!ówne nurty zajmuj&ce stanowiska w sprawie wp!ywu
dzia!a% dezinflacyjnych na gospodark$: monetarny, keynesowski oraz now& klasyczn&
ekonomi$. Zgodnie z nurtem monetarnym skala spowolnienia zale'y od wiarygodno"ci
w!adz pieni$'nych. (ci"lej, krótkookresowe zmiany aktywno"ci gospodarczej wynikaj& z
wp!ywu iluzji pi$ni&dza na poda' pracy oraz formu!owania oczekiwa% inflacyjnych.
Inna teoria zwi&zana jest z now# ekonomi# klasyczn#. Jest ona zbli'ona do
koncepcji monetranej. Przedstawiciele tego nurtu twierdz&, 'e przy wiarygodnej
polityce pieni$'nej dzia!ania dezinflacyjne nie powinny, nawet w krótkim okresie,
powodowa# zmian w sferze realnej gospodarki. Natomiast zupe!nie odmienna od teorii
wymienionych powy'ej jest koncepcja keynesowska. Zgodnie z t& szko!& istnieje
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bezpo"rednia wymienno"# mi$dzy poziomem aktywno"ci gospodarczej a tempem zmian
poziomu cen, co przedstawia krzywa Phillipsa. Koncepcja ta zak!ada zatem, 'e
spowolnienie wynika jedynie z procesu dezinflacji.Uwarunkowania

polskiej gospodarki
powinny zmniejsza#

ewentualne koszty
obni'ania inflacji. Poziom, o jaki obni'y si$ PKB, je"li poziom inflacji obni'y si$ o jeden punkt

procentowy, nazywany jest wska)nikiem po"wi$cenia (sacrifice ratio). Do"wiadczenia
mi$dzynarodowe dowodz&, 'e si!a wp!ywu polityki dezinflacyjnej na gospodark$ jest
ró'na w ró'nych krajach, a wska)nik po"wi$cenia jest ni'szy dla nowych pa%stw
cz!onkowskich UE (w tym Polski) ni' dla pa%stw UE-15 (por. np. Jaroci%ski, 2006). W
literaturze mo'na znale)# nast$puj&ce wyja"nienia na temat potencjalnych przyczyn
tego faktu: po pierwsze, w krajach o du'ych wahaniach popytu ceny dostosowuj&
si$ szybciej ni' poda' (por. Lucas, 1973), po drugie, w krajach o wy'szej inflacji
cz$"ciej istnieje potrzeba dostosowywania cen i przez to s& one mniej sztywne (por.
Ball i in., 1988). Podsumowuj&c, nale'y s&dzi#, 'e uwarunkownia polskiej gospodarki
b$d& !agodzi# koszty ewentualnej polityki dezinflacyjnej.Od ko!ca lat 90.

inflacja w Polsce
stabilizuje si%.

W rozdziale 2 opisane zosta!o, jak kszta!towa!a si$ inflacja oraz polityka pieni$'na
w Polsce od pocz&tku lat 90. Na wykresie 4.16 przedstawiona zosta!a 12-miesi$czna
"rednia warto"# zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) w Polsce od
2003 r. oraz poziom referencyjny tego wska)nika. W ostatnich 5 latach Polska generalnie
spe!nia!a kryterium inflacyjne, z wyj&tkiem okresu sierpie% 2004 - pa)dziernik 2005.
Nale'y tak'e podkre"li#, 'e w tym okresie w Raportach o konwergencji z marca 2006,
pa)dziernika 2006 i marca 2007 Polska zosta!a zaliczona do grupy trzech krajów
referencyjnych, czyli krajów UE o najbardziej stabilnych cenach.

Wykres 4.16. Zmiany HICP w Polsce w porównaniu z warto!ci#
referencyjn#
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Źródło: Eurostat.
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W przysz!o"ci najwi$kszy wp!yw na poziom inflacji b$d& mia!y procesy gobalne,
zw!aszcza kszta!towanie si$ cen surowców i 'ywno"ci. Jednak niezwykle trudno jest
okre"li#, w jakim stopniu wzrost cen surowców wp!ynie na poziom cen w Polsce,
g!ównie ze wzgl$du na zmiany nominalnego efektywnego kursu z!otego. Równie istotne
znaczenie dla procesów inflacyjnych w Polsce w momencie weryfikacji kryterium
inflacyjnego mo'e mie# zjawisko agflacji47, obserwowane od 2007 r. Niemniej jednak
nale'y pami$ta#, 'e trwa!o"# i intensywno"# tego zjawiska jest obecnie kwesti&
sporn&. Jak podkre"lono w raporcie Komisji Eurpejskiej (Komisja Europejska, 2008a),
oczekiwany wzrost inflacji jest najwi$kszym problemem, przed jakim stoj& wszystkie
kraje obj$te derogacj&, w tym Polska. Warto"# referencyjna

ulega istotnym
wahaniom.Z drugiej strony, warto"# referencyjna podlega!a w ostatnich latach istotnym wahaniom,

wynosz&c w okresie od stycznia 1998 do sierpnia 2008 r. "rednio 2, 6%, przy czym
najni'sza by!a w lipcu i sierpniu 1999 r. (1, 8%), najwy'sza za" w sierpniu 2008 r.
(4, 1%). Nale'y pami$ta#, 'e jest to wielko"# zmienna i zale'y od kszta!towania si$
inflacji we wszystkich pa%stwach nale'&cych do Unii Europejskiej, tak'e tych spoza
strefy euro. Istnieje zatem ryzyko wyst&pienia w jednym lub kilku krajach bardzo
niskich stóp inflacji, które spowoduj& istotne obni'enie warto"ci referencyjnej. Wówczas
cel inflacyjny w Polsce mo'e okaza# si$ niewystarczaj&cy do spe!nienia kryterium
inflacyjnego. Konieczne mo'e by#

podj%cie dzia$a!
dezinflacyjnych.Reasumuj&c, jest wiele czynników które bardzo trudno jest prognozowa#, a które

b$d& mia!y wp!yw na relacj$ mi$dzy stop& inflacji w Polsce a warto"ci& referencyjn&.
Istnieje zatem ryzyko, 'e stopa inflacji przekroczy poziom gwarantuj&cy spe!nienie
kryterium konwergencji48. Zgodnie ze Strategi" polityki pieni#$nej po 2003 roku po
podj$ciu ostatecznej decyzji co do daty przyst&pienia do strefy euro i w przypadku,
gdyby warto"# referencyjna mia!a by# ni'sza od 2, 5%, zostanie wyznaczony dodatkowy,
krótkookresowy cel inflacyjny, umo'liwiaj&cy spe!nienie kryterium inflacyjnego. Potencjalny koszt

polityki dezinflacyjnej
dla Polski w oparciu o
symulacje...

W celu oszacowania potencjalnych kosztów zwi&zanych z konieczno"ci& spe!nienia
kryterium stabilno"ci cen przeprowadzone zosta!y symulacje. Zastosowano podej"cie
keynesowskie ze "wiadomo"ci&, 'e za!o'enia wynikaj&ce z tej teorii s& znacznym
uproszeniem, a skala spowolnienia, jak& poni'ej przypisuje si$ dzia!aniom
deziflacyjnym, mo'e w rzeczywisto"ci by# mniejsza. Wynika to z faktu, i' koncepcja,
jak& zastosowano, nie oddziela wp!ywu polityki od innych czynników oddzia!uj&cych
na wzrost gospodarczy oraz wspomnianych powy'ej uwarunkowa% polskiej gospodarki
!agodz&cych efekty polityki dezinflacyjnej.

47Agflacja polega na globalnym wzroście cen żywności i związanym z tym wzroście inflacji w
poszczególnych krajach.

48Zgodnie z projekcją inflacji z czerwca 2008 r. (por. Raport o inflacji, czerwiec 2008) w ciągu
najbliższych dwóch lat należy spodziewać się przyśpieszenia tempa wzrostu cen, po czym w 2010 r.
inflacja powinna ustabilizować się na poziomie ok. 3%.
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Ramka 4.14. Spowolnienie dynamiki PKB na skutek obni"enia inflacji
o 1 pkt proc.

Przeprowadzone symulacje s& modyfikacj& i rozszerzeniem analiz przedstawionych
w raporcie NBP z 2004 r. Na podstawie procedur statystyczno-ekonometrycznych
dopasowano odpowiedni&, charakteryzuj&c& polsk& gospodark$, specyfikacj$
krzywej Phillipsa wspartej oczekiwaniami inflacyjnymi. Uzyskane wyniki sugeruj&,
'e w!a"ciwa polskiej gospodarce jest hybrydowa krzywa Phillipsa, w której bie'&ca
inflacja zale'y od bie'&cych oczekiwa% co do przysz!ej inflacji, od inflacji z
poprzedniego okresu oraz od luki popytowej. Dodatkowo w symulacjach przyj$to
endogeniczne oczekiwania inflacyjne. W zwi&zku z tym wykorzystano model
dwurównaniowy, sk!adaj&cy si$ z hybrydowej krzywej Phillipsa oraz równania
opisuj&cego mechanizm formowania oczekiwa% inflacyjnych, w którym oczekiwania
zale'& od przesz!ej i przysz!ej inflacjia. Szczegó!owa posta# modelu oraz wyniki
oszacowania jego parametrów przedstawiono w Aneksie.

Wykres. Odchylenie stopy inflacji i dynamiki PKB (w pkt proc.) od
scenariusza bazowego w wyniku zastosowania polityki dezinflacyjnej
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a Taki sam mechanizm został zastosowany w modelu strukturalnym wykorzystywanym do
prognozowania inflacji w NBP, w Nowym Schemacie Analitycznym (por. Kłos i in., 2004).

Źródło: Opracowanie NBP.

Uzyskane wyniki sugeruj& (por. ramka 4.14), 'e w razie konieczno"ci obni'ania inflacji... mo'e wynie"# ok.
0, 8 pkt proc. "rednio w

okresie 2 lat. i utrzymania jej na poziomie o 1 pkt proc. ni'szym przez kolejny rok w porównaniu
ze scenariuszem bazowym, nast&pi "redni spadek tempa wzrostu PKB o ok. 0, 8
pkt. proc. Wp!yw na PKB b$dzie najsilniejszy w pierwszym roku obni'ania inflacji,
wówczas tempo wzrostu PKB b$dzie o ok. 1, 6 pkt proc. ni'sze ni' w warunkach
wy'szej inflacji. Niemniej jednak ju' po oko!o pó!tora roku dynamika PKB powróci
do poziomu bazowego. Zatem negatywny skutek w postaci obni'enia dynamiki wzorstu
gospodarczego b$dzie mie# charakter jedynie krótkookresowy.
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Polityka dezinflacyjna mo'e by# prowadzona w oparciu o ró'ne narz$dzia. Na bazie Najwi%kszy spadek
dynamiki PKB wi&'e
si% z fiskalnym
impulsem
wydatkowym,
najmniejszy - z
VAT-owym.

modelu NECMOD zosta!y przeprowadzone symulacje porównuj&ce wp!yw zmian
ró'nych polityk gospodarczych prowadz&cych do obni'enia "redniorocznej stopy inflacji
o 1 pkt proc. Wyró'nione zosta!y efekty: podniesienia stóp procentowych (impuls
monetarny), obni'enia wydatków (impuls wydatkowy) oraz obni'enia podatków
po"rednich (impuls VAT-owy). Z badania tego wynika, 'e najwi$kszy koszt, w postaci
spadku dynamiki PKB, generuje polityka obni'ania zakupów dóbr i us!ug przez sektor
rz&dowy (zob. wykres 4.17). Natomiast najbardziej korzystna, w sensie generowania
najmniejszego spadku PKB w "rednim okresie, jest polityka obni'ania podatków
po"rednich.

Wykres 4.17. Porównanie efektów zastosowania ró"nych narz%dzi polityki
dezinflacyjnej na podstawie modelu NECMOD
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Źródło: NBP (2008).

Obni'enie dynamiki PKB przek!ada si$ na ubytek u'yteczno"ci gospodarstw domowych. Ubytek u'yteczno"ci
spo$ecznej przy
wype$nianiu kryteriów
z Maastricht by$by
ni'szy ni' w Czechach
i przy wst&pieniu do
strefy euro.

Wed!ug Lipi%skiej (2008b), taki ubytek w polskich warunkach mo'e by# równowa'ny
d!ugookresowemu obni'eniu konsumpcji o 0,0156%. Autorka szacuje analogiczny koszt
dla gospodarki czeskiej na poziomie 0,0214%, Gradzewicz i Makarski (2008) koszt
utraty autonomicznej polityki pieni$'nej - na 0,06%. Koszt nie jest wi$c wysoki i
mo'na go porówna# z kosztem cyklu koniunkturalnego w gospodarce ameryka%skiej
oszacowanym w kluczowej pracy Lucasa (1987). Oszacowanie Lipi%skiej wynika z
porównania optymalnej polityki pieni$'nej prowadzonej z ograniczeniami wynikaj&cymi
z kryteriów z Maastricht oraz bez tych ogranicze%. Optymalna polityka

pieni%'na z powodu
ogranicze! zwi&zanych
z wype$nianiem
kryteriów z Maastricht
ulega modyfikacji.

Autorka rozwa'a decyzje w!adz monetarnych podejmowane w celu maksymalizacji
prawdopodobie%stwa spe!nienia kryteriów z Maastricht. Celem w!adz monetarnych
przy narzuconych ograniczeniach powinna by# nie tylko minimalizacja waha% inflacji,
produkcji oraz wewn$trznych i zewn$trznych terms of trade. Kryteria konwergencji
wymuszaj& dodatkowo minimalizacj$ waha% inflacji, nominalnej stopy procentowej
i nominalnego kursu walutowego wokó! zmodyfikowanych celów (np. bardziej
restrykcyjnego celu inflacyjnego)49. Presja na realn&

aprecjacj% mo'e
utrudnia# jednoczesne
spe$nienie kryterium
inflacyjnego i
kursowego, cho#
ryzyko szacowane jest
jako niskie

Lipi%ska (2008b) oraz Koloch (2008) podkre"laj&, 'e w dzia!aniach ukierunkowanych
na spe!nienie kryterium inflacyjnego musi jednocze"nie by# uwzgl$dniona konieczno"#

49Lipińska (2008a) abstrahuje przy tym od długookresowych różnic inflacyjnych wynikających z
procesów realnej konwergencji między Polską a strefą euro.
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spe!nienia kryterium kursowego. Polska jako ma!a, doganiaj&ca gospodarka otwarta
mog!aby mie# z tym trudno"ci ze wzgl$du na presj$ aprecjacyjn& realnego kursu
walutowego (por. Koloch 2008 i B$za-Bojanowska i MacDonald 2008). W konsekwencji
istnieje ryzyko, 'e skuteczno"# dzia!a% maj&cych na celu obni'anie inflacji przed
wej"ciem do strefy euro b$dzie ograniczona. Lipi%ska (2008b) pokazuje jednak, 'e
w warunkach optymalnej polityki pieni$'nej jest mo'liwe jednoczesne spe!nienie
obu kryteriów z wysokim prawdopodobie%stwem. Równie' Koloch (2008) szacuje, 'e
empiryczne prawdopodobie%stwo jednoczesnego spe!nienia obu kryteriów nie powinno
spa"# poni'ej 70% w najbardziej intensywnej fazie procesu doganiania.

4.3.2. Krótkookresowe efekty cenowe wprowadzenia euro do obiegu
gotówkowego

Efekty cenowe zwi&zane z wprowadzeniem wspólnej waluty do obiegu gotówkowego
krajów strefy euro sta!y si$ jednym z g!ównych problemów spo!ecznych towarzysz&cych
procesowi integracji walutowej. Mimo 'e oficjalne dane wskazywa!y na niewielki wp!yw
wymiany waluty na wska)nik inflacji – "rednia dynamika ogólnego poziomu cen w strefie
euro nie odbiega!a w 2002 r. od tej obserwowanej w roku poprzednim – ju' w pierwszym
miesi&cu obowi&zywania nowej waluty zanotowano znaczny wzrost spo!ecznej percepcji
inflacji50.W krajach strefy euro

rozpowszechnione jest
przekonanie o

inflacyjnych
konsekwencjach

wprowadzenia wspólnej
waluty.

Powsta!a w ten sposób rozbie'no"# mi$dzy oficjaln& i postrzegan& inflacj&
utrzymywa!a si$ jeszcze kilka lat po wymianie waluty. Apogeum tego problemu
przypad!o na pocz&tek 2003 r., za" w kolejnych latach rozbie'no"# stopniowo si$
zmniejsza!a. Niemniej, spo!eczne przekonanie w krajach strefy euro o inflacyjnych
konsekwencjach wprowadzenia wspólnej waluty jest nadal silne. Wyniki badania
opinii publicznej przeprowadzonego pi$# lat po wymianie walut (Komisja Europejska,
2006d) wskazuj&, 'e takie przekonanie podziela znaczna wi$kszo"# obywateli strefy
euro (93%). Co ciekawe, rozk!ad pogl&dów nie jest warunkowy ze wzgl$du na
kategorie spo!eczne, takie jak wiek, wykszta!cenie czy zawód. Ró'nice wyst$puj&
natomiast pomi$dzy poszczególnymi pa%stwami cz!onkowskimi. Najwi$kszy odsetek
spo!ecze%stwa przypisuj&cy euro zwi$kszenie ogólnego poziomu cen wyst$puje w
Hiszpanii, Grecji, Francji i we W!oszech (96-97%). Na tle innych krajów zdecydowanie
wyró'nia si$ Irlandia, w której „jedynie” 71% obywateli podziela ten pogl&d.

Iluzja euro

Z racji zakrojonych na szerok& skal$ kampanii informacyjnych poprzedzaj&cych
wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego wydarzenie to by!o dla konsumentów w
pe!ni przewidywalne. Zgodnie z teori& ekonomii, ze wzgl$du na nominalny charakter
wymiany waluty i przewidywalno"# tego wydarzenia, decyzje konsumpcyjne jednostek
d&'&cych do maksymalizacji w!asnej u'yteczno"ci nie powinny ulec na jego skutek

50 Więcej na ten temat w Konopczak (2008b).
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Wykres 4.18. Indeks spo$ecznej percepcji inflacji (balance statistics) i
wska&nik inflacji HICP w strefie euro w latach 1991 - 2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych EBC.

zmianie. Wszelkie odst$pstwa od tej zasady by!yby "wiadectwem wyst&pienia zjawiska Iluzja euro przejawia$a
si% wzrostem
spo$ecznej percepcji
inflacji
ponadproporcjonalnym
do oficjalnego
wska+nika dynamiki
cen.

okre"lanego jako iluzja pieni&dza, polegaj&cego na uznaniu przez konsumentów
zmian o charakterze nominalnym za realne. Fenomen ten skutkuje podejmowaniem
suboptymalnych decyzji odno"nie do alokacji posiadanych "rodków i tym samym
wp!ywa na realn& sfer$ gospodarki.

W okresie kilku miesi$cy wokó! wymiany waluty w krajach strefy euro iluzja pieni&dza
(zwana w tym kontek"cie „iluzj& euro”) przejawia!a si$ g!ównie wzrostem postrzeganej
inflacji51 nieproporcjonalnym w stosunku do zmian oficjalnego wska)nika dynamiki
cen. Wykres 4.18 przedstawia kszta!towanie si$ wska)nika inflacji HICP i inflacji
postrzeganej w latach 1991-2008.

Z racji tego, 'e oczekiwania inflacyjne z okresu przed wymian& waluty nie wskazywa!y
na mo'liwo"# powstania omawianej rozbie'no"ci, wywo!a!a ona zaskoczenie w"ród
ekonomistów. Z tego wzgl$du prowadzono liczne badania nad samym zjawiskiem iluzji
euro, jego przyczynami oraz skutkami dla gospodarki. W szczególno"ci poruszano
problem tego, czy rozbie'no"# mi$dzy rzeczywistymi ruchami cen w gospodarce a
ich spo!eczn& percepcj& mia!a w ogóle miejsce, czy te' jej istnienie by!o artefaktem
badawczym wynikaj&cym z konstrukcji oficjalnego wska)nika inflacji lub stosowanej
miary percepcji.

Wyniki wi$kszo"ci bada% wskazywa!y, 'e po wprowadzeniu nowej waluty do obiegu
gotówkowego rzeczywi"cie nast&pi!o za!amanie d!ugookresowej relacji, która !&czy!a
uprzednio oficjalny wska)nik inflacji raportowany przez urz$dy statystyczne oraz
odczuwan& przez spo!ecze%stwo zmian$ ogólnego poziomu cen. Niemniej, pojawi!y si$

51 Standardowo, miara postrzeganej inflacji (tzw. balance statistics) konstruowana jest na podstawie
danych z comiesięcznego sondażu przeprowadzanego na zlecenie Komisji Europejskiej (Business
and Consumer Survey) jako ważona różnica między odsetkami respondentów, którzy deklarowali
obserwowany wzrost cen i tymi, którzy zaobserwowali spadek lub brak zmian w tym zakresie.
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równie' g!osy sceptyczne w tym zakresie, kwestionuj&ce na gruncie metodologicznym
wyniki bada% g!ównego nurtu (Dias i in., 2007 oraz Brachinger, 2006).

Wymieniane w literaturze potencjalne determinanty nieproporcjonalnego wzrostuIluzja euro mia$a
pod$o'e... postrzeganej inflacji mo'na podzieli# na dwie zasadnicze grupy: czynniki

psychologiczne, wywo!ywane przez konsumentów i b$d&ce niejako warunkiem
koniecznym tego zjawiska, oraz ekonomiczne, które w tym kontek"cie mo'na
uto'samia# z warunkiem wystarczaj&cym52.

Mechanizmy psychologiczne, które przyczyni!y si$ do powstania omawianej rozbie'no"ci...psychologiczne...

to w g!ównej mierze ograniczone mo'liwo"ci przetwarzania informacji przez jednostk$.
Jednym z przejawów tego zjawiska s& trudno"ci z przywykni$ciem do nowego
nominalnego poziomu cen, skutkuj&ce nawykiem przeliczania cen na kwoty wyra'one
w walucie narodowej nawet wiele lat po wycofaniu jej z obiegu. Pi$# lat po wymianie
waluty przeliczania nadal dokonywa! znacz&cy odsetek obywateli strefy euro – 22% przy
okazji drobnych zakupów i a' 40% przy wi$kszych wydatkach (Komisja Europejska,
2006c). Konsekwencj& takiego stanu rzeczy jest zakotwiczenie punktu odniesienia do
porówna% cenowych w okresie sprzed wielu lat. Co wi$cej, z racji jego odleg!o"ci w
czasie i niedoskona!ej pami$ci jednostek, cena odniesienia mo'e podlega# znacznemu
obci&'eniu (Cestari i in., 2007).

Kolejnym potencjalnym )ród!em obci&'enia percepcji jest stosowanie do przelicze%
przybli'onego kursu konwersji zamiast oficjalnego. Przyk!adowo, korzystanie z prostych
regu! konwersji w przypadku przeliczania cen z euro na ceny wyra'one w markach
niemieckich53 prowadzi do zawy'enia cen o oko!o 2,3%54.

Nie bez znaczenia dla nat$'enia i uporczywo"ci zaistnia!ej rozbie'no"ci by!y równie'
czynniki socjologiczne, takie jak okre"lana na podstawie bada% sonda'owych szybko"#
adaptacji spo!ecze%stwa czy spo!eczna akceptacja nowej waluty (Del Missier i in., 2007).
W zakresie spo!eczno-demograficznych determinant rozbie'no"ci mi$dzy inflacj& i jej
percepcj& najcz$"ciej istotne okazywa!y si$: wiek, wykszta!cenie, aprioryczny stosunek
do euro, trudno"ci w pos!ugiwaniu si$ now& walut& oraz wiedza o aktualnej sytuacji
gospodarczej, jak równie' o makro- i mikrodeterminantach inflacji (Stix, 2006 oraz
Fluch i in., 2007).

W du'ym stopniu przyczyn& nieproporcjonalnego wzrostu postrzeganej inflacji w...i wynikaj&ce ze
specyficznych ruchów

cen w gospodarce w
okresie kilku miesi%cy

wokó$ wymiany waluty

okresie po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego by!y równie' specyficzne ruchy
cen w gospodarce, które mia!y wówczas miejsce. Najcz$"ciej stawiana w literaturze
hipoteza w tym zakresie dotyczy zwi&zku mi$dzy postrzegan& inflacj& a ruchami

52 Takie ujęcie potencjalnych przyczyn powstania rozbieżności między inflacją a jej społeczną
percepcją jest oczywiście pewnym uproszczeniem, ale oddaje charakter zjawiska. Mechanizmy
psychologiczne, leżące u jego źródeł i uznawane za immanentną cechę konstrukcji ludzkiej psychiki
(przynajmniej w kręgu kultury zachodniej), przy braku zewnętrznego bodźca nie doprowadziłyby
bowiem do omawianych efektów. Czynniki natury ekonomicznej spełniły więc w tym przypadku funkcję
katalizatora.

53 Oficjalnym kursem konwersji było 1,95583 marki za euro, zaś powszechnie zaokrąglano go do 2
marek.

54 Inne kraje szczególnie narażone na ten problem ze względu na poziom kursu konwersji to Włochy,
Holandia i Hiszpania.
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cen dóbr i us!ug najcz$"ciej nabywanych – g!ównie 'ywno"ci i paliw. Kategoria
ta ma ponadproporcjonalny w stosunku do udzia!u w przeci$tnych wydatkach
konsumpcyjnych wp!yw na spo!eczn& percepcj$ dynamiki ogólnego poziomu cen, ze
wzgl$du na cz$sto"# zakupów oraz form$ p!atno"ci55.

Dobra i us!ugi najcz$"ciej nabywane charakteryzowa!y si$ w okresie kilku miesi$cy
wokó! wymiany waluty najwy'szym wzrostem cen. W okresie od grudnia 2001 r. do
stycznia 2002 r.wska)nik inflacji tej kategorii wzrós! o 1,5 pkt proc. (z 2,5% do 4%).
Wzrost ten nie by! jednak zwi&zany przyczynowo z wprowadzeniem euro, lecz by!
skutkiem sytuacji gospodarczej zaistnia!ej kilka lat przed wymian& waluty (Brachinger,
2006)56. Co wi$cej, pewn& rol$ w tym zakresie odgrywa!y takie czynniki, jak:
niekorzystne dla rolnictwa warunki pogodowe, epidemie chorób zwierz&t hodowlanych,
rosn&ce koszty sta!e, w tym g!ównie koszty pracy oraz wzrost stawek podatków
po"rednich w niektórych krajach.

Inne efekty cenowe specyficzne dla okresu po wprowadzeniu euro polega!y na wi$kszej
cz$sto"ci dostosowa% cen ni' w okresie przed wymian& waluty. By!y one jednak "rednio
mniejsze ni' w latach poprzedzaj&cych przyj$cie euro. Ponadto, zmiany cen by!y
symetryczne w dó! i w gór$ zarówno w zakresie cz$sto"ci, jak i skali (Baumgartner i in.,
2005), w zwi&zku z czym nie mia!y odzwierciedlenia we wska)niku inflacji. Niemniej,
zgodnie z teori& perspektywy, wzrosty cen silniej oddzia!uj& na percepcj$ ni' spadki o
tej samej warto"ci bezwzgl$dnej, wi$c w przypadku ich podobnej – aczkolwiek w obu
przypadkach zwi$kszonej – cz$sto"ci mo'e mie# miejsce wzrost postrzeganej inflacji.

Rozbie'no"# mi$dzy dynamik& poziomu cen i jej spo!eczn& percepcj& jest zjawiskiem Powstanie iluzji euro
mo'e wi&za# si% ze
znacznymi kosztami
dla gospodarki i
spo$ecze!stwa.

negatywnym, jako 'e skutkuje zmniejszeniem postrzeganego przez jednostk$ w!asnego
ograniczenia bud'etowego i tym samym si!y nabywczej, a w efekcie zmniejszeniem
konsumpcji. Dla gospodarstwa domowego jest to równoznaczne ze spadkiem dobrobytu
(welfare), za" na poziomie ca!ej gospodarki – ze spadkiem popytu konsumpcyjnego.
Obci&'enie percepcji realnych dochodów mo'e równie' zwi$ksza# '&dania p!acowe,
które poprzez spiral$ p!acowo-cenow& mog& doprowadzi# do rzeczywistego wzrostu
ogólnego poziomu cen. Wyniki bada% sonda'owych wskazuj&, 'e niepewno"# obywateli
krajów cz!onkowskich strefy euro odno"nie do zmian cen po wymianie waluty prze!o'y!a
si$ na ograniczenia w ich wydatkach konsumpcyjnych (Komisja Europejska, 2003b),
szczególnie w zakresie niektórych kategorii dóbr i us!ug. Przyk!adowo, w Niemczech
obroty kin spad!y w drugiej po!owie 2002 r. o 11% r/r, za" sektora gastronomicznego
– o 9% r/r (Bundesbank, 2004). Eife i Maier (2007) doszli do wniosku, 'e spadki te nie
by!y wynikiem zmian dynamiki popytu zwi&zanej z cyklem koniunkturalnym i mo'na
je przypisa# iluzji euro.

Ze wzgl$du na wysoki koszt spo!eczny i gospodarczy iluzji euro, dog!$bna
analiza przyczyn efektów cenowych towarzysz&cych w przesz!o"ci wprowadzaniu

55 Dominującą formą płatności w przypadku dóbr i usług najczęściej nabywanych jest gotówka. Z
tego względu indeks tej kategorii produktów zwany jest zwyczajowo „out-of-pocket” („z kieszeni”).

56 W latach 1999-2000 miały bowiem miejsce wojny cenowe na rynku handlu detalicznego, które
obniżyły ceny niektórych kategorii dóbr – głównie żywności – do tak niskiego poziomu, że w kolejnych
latach musiała nastąpić korekta.
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Wykres 4.19. Rozk$ad pogl#dów w polskim spo$ecze(stwie w 2008 r.
dotycz#cych wp$ywu wprowadzenia euro na poziom cen

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurobarometru (Komisja Europejska, 2008c).

wspólnej waluty, determinant ich nat$'enia oraz skuteczno"ci ró'nego typu dzia!a%
zapobiegawczych jest niezb$dna po to, by unikn&# pope!nienia b!$dów przez kolejne
kraje przyst$puj&ce do strefy euro. Co wi$cej, o istotno"ci tej analizy w kontek"cie
rozszerzania strefy euro o nowe pa%stwa Unii Europejskiej "wiadcz& rozpowszechnione
w nich obawy spo!eczne przed inflacyjnymi konsekwencjami wprowadzenia wspólnej
waluty. Rozk!ad pogl&dów w tym zakresie w polskim spo!ecze%stwie w 2008
r. przedstawia wykres 4.19.

Krótkookresowe efekty cenowe towarzysz#ce wprowadzeniu euro do obiegu
gotówkowego

W okresie kilku
miesi%cy wokó$

wymiany waluty
dynamika cen

niektórych kategorii
koszyka by$a wysoka.

Analiza kszta!towania si$ sektorowych wska)ników inflacji w krajach strefy euro w
okresie kilku miesi$cy wokó! wymiany waluty wskazuje, 'e – mimo i' dynamika ogólnego
poziomu cen by!a w owym okresie stabilna – w ramach niektórych grup produktów mia!
miejsce relatywnie du'y wzrost cen. Problem ten dotyczy! g!ównie kategorii dóbr i us!ug
najcz$"ciej nabywanych, w tym przede wszystkim 'ywno"ci, odzie'y oraz us!ug takich,
jak fryzjerstwo, co przedstawiaj& wykresy 4.20-4.22.

W tym kontek"cie istotne jest pytanie, jak du'& cz$"# obserwowanego wzrostuIstotne jest pytanie,
jak du'& cz%"# efektów

cenowych mo'na
przypisac

wprowadzeniu
gotówkowego euro.

cen mo'na przypisa# czynnikom zwi&zanym z wymian& waluty. Wed!ug szacunków

Wp$yw gotówkowego
euro na ogólny poziom

cen wg Eurostatu
(2003) jest

nieznaczny.

Eurostatu (2003) wp!yw wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego na ogólny poziom
cen w gospodarkach pa%stw cz!onkowskich by! nieznaczny. W 2002 r. wska)nik
inflacji HICP w uj$ciu rocznym wyniós! w strefie euro 2,3%, z czego 0,12 do 0,29
pkt proc. mo'na przypisa# efektom zwi&zanym z wprowadzeniem euro do obiegu
gotówkowego (Eurostat, 2003). W najwi$kszym stopniu wymiana waluty przyczyni!a si$
do wzrostu cen w sektorze us!ug, przede wszystkimi w zakresie us!ug gastronomicznych,
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Wykres 4.20. Roczna dynamika cen "ywno!ci i napojów bezalkoholowych
w strefie euro w latach 2000 - 2003
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Źródło: Eurostat.

Wykres 4.21. Roczna dynamika cen kategorii odzie" i obuwie w strefie
euro w latach 2000 - 2003
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Źródło: Eurostat.

Wykres 4.22. Roczna dynamika cen w zakresie us$ug fryzjerskich w strefie
euro w latach 2000 - 2003
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Źródło: Eurostat.
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fryzjerskich czy zwi&zanych ze sportem, rekreacj& i kultur&. Do pewnego stopnia
wprowadzenie euro przyczyni!o si$ równie' do wzrostu cen 'ywno"ci.Istotne s&

krótkookresowe efekty
cenowe wprowadzenia

euro w niemal
wszystkich kategoriach

koszyka inflacji.

Wyniki badania Konopczak i Rozkrut (2008) stoj& w pewnej sprzeczno"ci z wnioskami
formu!owanymi przez Eurostat (2003). Wskazuj& one bowiem, 'e we wszystkich
analizowanych kategoriach koszyka HICP, z wyj&tkiem rekreacji i kultury, mia!y
miejsce istotne krótkookresowe efekty cenowe, czyli wzrosty poziomu cen niewynikaj&ce
z kszta!towania si$ czynników fundamentalnych. W niektórych przypadkach pewne
wzrosty dynamiki cen odnotowano jeszcze w miesi&cach poprzedzaj&cych wymian$
waluty. W wi$kszo"ci przypadków najwi$ksze nat$'enie efektów cenowych mia!o miejsce
w styczniu 2002 r. (wyj&tek stanowi!y us!ugi, w przypadku których efekty cenowe
by!y bardziej roz!o'one w czasie). W miesi&cu tym kraje strefy euro do"wiadczy!y
dynamiki cen wy'szej o oko!o 0,6 pkt proc. w przypadku inflacji HICP, o 0,76 pkt
proc. w przypadku cen towarów konsumpcyjnych, o 1,1 pkt proc. w zakresie 'ywno"ci
i oko!o 0,9 pkt proc. w kategorii restauracje i hotele, ni' by to wynika!o z czynników
fundamentalnych. W przypadku niektórych kategorii – g!ównie 'ywno"ci – w kolejnych
miesi&cach po wymianie waluty mia!a miejsce korekta pocz&tkowych wzrostów cen.

Efekty cenowe towarzysz&ce wprowadzaniu wspólnej waluty do obiegu gotówkowego
w nowych krajach cz!onkowskich strefy euro (S!owenia, Malta i Cypr) Eurostat
(2007; 2008) oszacowa! na 0,2-0,3 pkt proc. W najwi$kszym stopniu problem tan
dotyczy! nast$puj&cych kategorii koszyka HICP: gastronomia, sport i rekreacja, us!ugi
fryzjerskie, telekomunikacja, samochody, napoje alkoholowe, naprawy57.

Hipotezy dotycz#ce przyczyn efektów cenowych

W literaturze wymieniane s& najcz$"ciej cztery czynniki jako potencjalne przyczyny
zaistnia!ych efektów cenowych: (1) przeniesienie kosztów wymiany na konsumentów,
(2) lepko"# cen, szczególnie w niektórych sektorach, (3) zaokr&glanie do tzw.
cen atrakcyjnych oraz (4) koordynacja oczekiwa% firm, dotycz&cych zachowania
konsumentów w warunkach spadku przejrzysto"ci ruchów cen.

W literaturze istnieje konsensus co do tego, 'e pierwszy z wymienionych czynników mia!Koszt wymiany waluty
dla przedsi%biorstw by$

relatywnie niewielki. niewielki wp!yw na procesy cenowe. Szacunkowy koszt wymiany waluty by! bowiem
relatywnie niewielki. Wyniós! on oko!o 0,3% rocznych obrotów handlu detalicznego
w Belgii (Aucremanne i Cornille, 2001), 0,3% obrotów rocznych w przemy"le, 0,7% w
handlu i 0,6% w sektorze us!ug we Francji (Attal-Toubert i in., 2002) oraz 1% obrotów w
sektorze handlu detalicznego w Holandii (Folkertsma i in., 2002). Co wi$cej, cz$"# z tych
kosztów zosta!a poniesiona jeszcze przed wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego.

Wp!yw sztywno"ci nominalnych na efekty cenowe odzwierciedla hipoteza „kosztówHipoteza „kosztów
menu”. menu”, zgodnie z któr& dostosowania s& kosztowne, chocia'by ze wzgl$du na konieczno"#

wymiany cenników, st&d zmiany cen s& rzadkie. Modele teoretyczne j& uwzgl$dniaj&ce
przewiduj&, 'e w momencie wprowadzenia nowej waluty zwi$kszony odsetek firm

57 Więcej na ten temat w Górska i in. (2008b).

254



4.3. Krótkookresowe koszty i zagro&enia

dokona równie' dostosowania cen, niejako przy okazji obligatoryjnej wymiany "rodka
p!atniczego, która poci&gnie za sob& konieczno"# zmiany nominalnego kwotowania
cen. Symulacje na podstawie modeli teoretycznych wskazuj& równie', 'e w przypadku
prawdziwo"ci hipotezy „kosztów menu” wyst&pi efekt horyzontalny, zgodnie z którym
tu' przed wprowadzeniem nowej waluty odsetek przedsi$biorstw decyduj&cych si$ na
zmian$ cen b$dzie ni'szy od "redniej. Modele prawid!owo okre"laj& równie' sektory,
w których omawiane efekty powinny mie# najwi$ksze nat$'enie, a mianowicie sektor
us!ug gastronomicznych, który odznacza si$ relatywnie du'& lepko"ci& cen. Hipoteza
ta znalaz!a odzwierciedlenie w badaniach prowadzonych na mikrodanych (Angeloni
i in., 2006a, Gaiotti i Lippi, 2004, Hob,n i in., 2004), jednak zosta!a negatywnie
zweryfikowana w ramach modeli na danych zagregowanych (Ercolani i Dutta, 2006,
Konopczak i Rozkrut, 2008).

Inflacyjne konsekwencje zaokr&glania cen w okresie wprowadzenia euro do obiegu Zaokr&glanie do cen
atrakcyjnych.gotówkowego nale'a!y do g!ównych obaw spo!ecznych zwi&zanych z tym wydarzeniem.

Jednak symulacje tego efektu (patrz ramka 4.15) przeprowadzone dla gospodarki
holenderskiej (Folkertsma, 2001) i belg,skiej (Aucremanne i Cornille, 2001) wskazuj&,
'e w najgorszym scenariuszu górna granica wielko"ci wp!ywu zaokr&gle% na dynamik$
poziomu cen wynios!a 0,88% w przypadku Holandii i 0,72% w przypadku Belgii.
Efekty zaokr&gle% s& najbardziej odczuwalne w przypadku produktów o najni'szych
cenach jednostkowych. Symulacje przeprowadzone dla pozosta!ych krajów opiera!y
si$ na arbitralnych regu!ach zarówno w zakresie identyfikacji cen atrakcyjnych, jak
i ich klasyfikacji (patrz ramka 4.15). W przypadku Portugalii (Santos i in., 2001)
maksymalny wp!yw cenowych zaokr&gle% na wska)nik CPI zosta! oszacowany na 0,23%,
dla gospodarki hiszpa%skiej (Álvarez i Jareño, 2001) na 1,7%58, za" w przypadku
gospodarki w!oskiej (Mostacci i Sabbatini, 2008) – na 1%.

Folkertsma i in. (2002) analizowali na podstawie danych ankietowych wp!yw
zaokr&glania cen na holenderski wska)nik inflacji miesi&c po wymianie waluty.
Oszacowali go na oko!o dwie trzecie !&cznego wp!ywu wymiany, który wyniós! 0,3%.
Z kolei Glatzer i Rumler (2007) badali dynamik$ zaokr&glania cen w Austrii w
"rednim okresie. Okaza!o si$, 'e po wprowadzeniu euro odsetek cen atrakcyjnych
spad! gwa!townie i dopiero z czasem stopniowo powróci! do poprzedniego poziomu,
co oznacza, 'e nie mia!o miejsca powszechne zaokr&glanie do cen atrakcyjnych. Fakt
ten autorzy przypisali obowi&zuj&cemu w Austrii nakazowi podwójnego kwotowania
cen.

Ramka 4.15. Symulacje efektu zaokr#glania cen

W przeciwie%stwie do innych efektów cenowych, wynikaj&cych z lepko"ci cen
czy koordynacji oczekiwa% przedsi$biorców, wp!yw zaokr&gle% mo'e by# – przy

58 Wynik ten jest obciążony również ze względu na użyte do symulacji zbiory danych – ceny
pochodzące ze stron internetowych jednego supermarketu oraz średnie (a nie jednostkowe) ceny dla
kilkuset produktów, wyliczane przez Ministerstwo Finansów.
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pewnych za!o'eniach – skwantyfikowany ex ante w sposób obiektywny. W zwi&zku
z tym problematyka ta sta!a si$ przedmiotem analiz w wielu krajach jeszcze
przed ich przyst&pieniem do strefy euro. Wp!yw efektu zaokr&gle% na poziom cen
zosta! oszacowany m.in. dla gospodarki holenderskiej (Folkertsma, 2001), belg,skiej
(Aucremanne i Cornille, 2001), w!oskiej (Mostacci i Sabbatini, 2008), hiszpa%skiej
(Álvarez i Jareño, 2001) i portugalskiej (Santos i in., 2001).

G!ównym )ród!em potencjalnego wzrostu cen w wyniku ich zaokr&g!e% w gór$ jest
przeprowadzenie tego typu operacji w grupie tzw. cen atrakcyjnych. Mianem tym
okre"lana jest podgrupa cen, które w odró'nieniu od pozosta!ych – zwanych cenami
zwyk!ymi – pe!ni& pewne funkcje w gospodarce. Pierwsz& z nich jest rola sygnalna.
W przypadku wielu kategorii dóbr i us!ug istnieje bowiem atrakcyjna cena modalna,
co obni'a koszt ponoszony przez konsumentów na rozeznanie si$ w strukturze cen i
porównania cenowe. Dwie pozosta!e funkcje determinuj& podzia! cen atrakcyjnych
na dwie kategorie. Ceny nale'&ce do pierwszej z nich – okre"lane mianem cen
psychologicznych – maj& za zadanie wp!yn&# na percepcj$ konsumentów w taki
sposób, by dobra i us!ugi wydawa!y si$ ta%sze ni' to jest w rzeczywisto"ci.
Druga kategoria cen atrakcyjnych – ceny u!amkowe – pozwalaj& na szybsze
przeprowadzanie transakcji, jako 'e do uiszczenia p!atno"ci lub wydania reszty
potrzebna jest niewielka liczba monet lub banknotów. W ramach cen u!amkowych
wyró'niana jest równie' kategoria cen okr&g!ych (round prices), stosowana g!ównie
w przypadku wysokich poziomów cen, celem unikni$cia konieczno"ci u'ywania
monet i banknotów o ma!ych nomina!ach.

Wy'ej omówione czynniki sprawiaj&, 'e na ceny atrakcyjne przypada zdecydowana
wi$kszo"# rozk!adu cz$sto"ci cen w gospodarce. Wymiana waluty prowadzi jednak
do zmiany dotychczasowej struktury cen, w zwi&zku z czym ceny atrakcyjne
przestaj& by# dominuj&c& kategori&, przynajmniej w pocz&tkowym okresie. Ze
wzgl$du na rol$, jak& ceny te spe!niaj& w gospodarce, mo'na spodziewa# si$,
'e po pewnym czasie normalna struktura cen zostanie przywrócona. W tym
kotek"cie zasadnicze jest pytanie, na jak d!ugi okres dostosowania te b$d&
roz!o'one oraz czy b$d& one mia!y charakter symetryczny, czy te' zaokr&glanie
do cen atrakcyjnych b$dzie oznacza!o wzrost poziomu cen. Inflacyjny scenariusz
nie powinien by# bowiem traktowany jako deterministyczny, gdy' mo'liwo"#
powszechnego zaokr&glania cen w gór$ jest uwarunkowana szeregiem czynników, w
tym czynnikami okre"lonymi przez popyt i poda'. Najwa'niejszymi determinantami
w tym zakresie s&: (1) stopie% konkurencyjno"ci rynków, (2) moment cyklu
koniunkturalnego, na który przypada wymiana waluty, (3) stopie% "wiadomo"ci
spo!ecznej, (4) dzia!alno"# organizacji konsumenckich i instytucji pa%stwowych.

Zasadniczym problemem w analizie wp!ywu zaokr&gle% cenowych na wska)nik
inflacji jest poprawna identyfikacja cen atrakcyjnych. Mo'liwe s& w tym zakresie
dwa podej"cia. Pierwsze z nich, które mo'na okre"li# mianem heurystycznego,
zak!ada, 'e wyst$puj&ce w rzeczywisto"ci ceny atrakcyjne odpowiadaj& tym
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postulowanym przez teori$. W szczególno"ci szybko"# transakcji aproksymowana
jest na podstawie liczby monet lub banknotów niezb$dnych do jej przeprowadzenia,
za" za ceny psychologiczne uznawane s& te, których ostatni& cyfr& znacz&c& (ró'n&
od zera) jest 9. Alternatywnym podej"ciem w tym zakresie jest identyfikacja cen,
które wyst$puj& w gospodarce istotnie cz$"ciej ni' s&siednie, za pomoc& formalnej
procedury zaproponowanej przez Folkertsma (2001). Zwyk!e wytypowanie cen,
które w ca!ym zbiorze maj& najwi$ksz& cz$sto"# wyst$powania, by!oby niew!a"ciwe,
poniewa' ceny ni'sze charakteryzuj& si$ ogólnie wi$ksz& cz$sto"ci& ni' wy'sze.

Procedura ta polega na wyliczeniu dla kolejnych szeregów 101 uporz&dkowanych
rosn&co cen 75. percentyla rozk!adu cz$sto"ci tych cen i sprawdzeniu, czy cena
medianowa, tj. 51. cena szeregu nale'y do 25% najcz$"ciej obserwowanych cen. W
przypadku pozytywnej weryfikacji, cena medianowa uznawana jest za atrakcyjn&,
a w przeciwnym wypadku – za cen$ zwyk!&. Powy'szy sposób identyfikacji cen
atrakcyjnych zosta! zilustrowany na poni'szym schemacie.

Schemat. Procedura identyfikacji cen atrakcyjnych

Źródło: opracowanie NBP.

Wytypowane ceny atrakcyjne zostaj& przyporz&dkowane do poszczególnych
kategorii (psychologicznych i u!amkowych) cz$"ciowo na podstawie teorii, cz$"ciowo
za" uwzgl$dniany jest empiryczny rozk!ad cen w danej gospodarce. Z racji tego,
'e procedura pom,a pi$#dziesi&t pierwszych i pi$#dziesi&t ostatnich cen, wybór
spo"ród nich cen atrakcyjnych odbywa si$ na zasadzie ekstrapolacji lub arbitralnego
doboru.

Symulacja wp!ywu zaokr&glania cen do cen atrakcyjnych opiera si$ na pewnych
za!o'eniach odno"nie do regu!, które po wymianie waluty rz&dzi# b$d& tym
procesem. Dzi$ki temu mo'liwe jest okre"lenie wielko"ci wp!ywu warunkowo
wzgl$dem przyj$tych scenariuszy zaokr&glania. Standardowo w literaturze
przyjmowanych jest kilka mo'liwych rozwojów wypadków w tym zakresie, w tym
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(1) scenariusz pesymistyczny, polegaj&cy na zaokr&gleniu w gór$ do najbli'szej ceny
atrakcyjnej (bez wzgl$du na kategori$), (2) scenariusz najczarniejszy (worst-case
scenario), w my"l którego ceny atrakcyjne zaokr&glane s& w gór$ do najbli'szej ceny
atrakcyjnej z ich kategorii (tj. psychologiczne do psychologicznych, a u!amkowe
do u!amkowych), (3) scenariusz symetryczny, polegaj&cy na zaokr&gleniu w gór$
lub w dó! do najbli'szej ceny atrakcyjnej, (4) scenariusz optymistyczny (virtuous
scenario), zgodnie z którym ceny zaokr&glane s& w dó! do najbli'szej ceny
atrakcyjnej. Ceny zwyk!e zaokr&glane s& niezale'nie od scenariusza do jednego
eurocenta, przy czym zaokr&glenie mo'e przebiega# zarówno w dó!, jak i w gór$.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Rozkrut i in. (2008).

W przypadku niektórych dóbr i us!ug nie mo'na wykluczy#, 'e w okresie kilkuPotencjalne nadu'ycia
cenowe. miesi$cy wokó! wymiany waluty mia!y miejsce pewne nadu'ycia cenowe, czyli wzrosty

cen, wykorzystuj&ce fakt spadku transparentno"ci cen dla konsumentów. Zgodnie
z teori& racjonalnej pasywno"ci (rational inattention theory) koszt pozyskania i
przetwarzania informacji sprawia, 'e jej optymalny poziom jest niekoniecznie równy
ca!emu mo'liwemu do zdobycia zbiorowi. Wymiana waluty przyczyni!a si$ do
zwi$kszenia tego kosztu dla konsumentów, ze wzgl$du na konieczno"# przeliczania cen
na walut$ narodow& celem porównania z wcze"niejszymi cenami. W zwi&zku z tym, je"li
koszt przeliczania cen jest wy'szy ni' spodziewana strata z konsumpcji wed!ug starego
koszyka, konsument kupuje wed!ug wzorców sprzed wymiany waluty, bez wzgl$du na
zmiany cen. Takie zachowanie stanowi zach$t$ dla firm do podnoszenia cen dóbr, w
przypadku których przeliczanie nie jest dla konsumenta optymalnym zachowaniem.

W powszechnym odczuciu obywateli krajów strefy euro wymianie waluty rzeczywi"cie
towarzyszy!y nadu'ycia cenowe. Rozk!ad pogl&dów w tym zakresie przedstawia wykres
4.23.

Badania empiryczne wskazuj&, 'e koordynacja oczekiwa% przedsi$biorców, dotycz&cych
zagubienia konsumentów spowodowanego wymian& waluty, mo'e t!umaczy#
zró'nicowane nat$'enie efektów cenowych w ró'nych sektorach. Przyk!adowo, po
wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego we W!oszech wy'sze tempo wzrostu
cen odnotowano w restauracjach obs!uguj&cych przewa'nie turystów ni' w lokalach
przeznaczonych dla ludno"ci miejscowej. Adriani i in. (2006) fakt ten t!umaczyli
tym, 'e tury"ci dysponuj& niedoskona!& informacj&59, co pozwala na skoordynowane
podniesienie poziomu cen w lokalach dla nich przeznaczonych. Takiej mo'liwo"ci nie
maj& restauracje dla ludno"ci miejscowej, dysponuj&cej doskona!& informacj&.

59 W mikroekonomii posiadanie przez daną jednostkę informacji niedoskonałej jest równoznaczne z
sytuacją, w której nie dysponuje ona pewnymi informacjami, które posiadają inne jednostki.
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Wykres 4.23. Rozk$ad pogl#dów obywateli strefy euro w 2002 r.dotycz#cy
nadu"y' cenowych towarzysz#cych wymianie waluty

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurobarometru (Komisja Europejska, 2002b).

Z kolei wyniki badania Ehrmana (2006) wskazuj&, 'e z!o'ono"# kursu konwersji60

jest istotna w t!umaczeniu zró'nicowania wska)ników inflacji mi$dzy krajami w
niektórych kategoriach koszyka – g!ównie w przypadku 'ywno"ci. Wynika to faktu,
'e dobra te s& najcz$"ciej kupowane w du'ych ilo"ciach i s& relatywnie tanie. Z tych
wzgl$dów konsumenci s& mniej sk!onni do dok!adnego porównywania ich cen w starej
i nowej walucie. W krajach o najprostszych oraz najbardziej skomplikowanych kursach
konwersji inflacja by!a relatywnie ni'sza ni' w grupie odznaczaj&cej si$ "redni& ich
z!o'ono"ci&. Wynika!o to z faktu do"# !atwego rozeznania si$ w nowych cenach przez
ludno"# pierwszej grupy krajów oraz relatywnie cz$stszego korzystania z kalkulatorów w
celu dok!adnego przeliczenia cen (z racji du'ych trudno"ci w zastosowaniu uproszczonej
regu!y konwersji) w drugiej grupie.

Rozwi#zania instytucjonalne zapobiegaj#ce efektom cenowym
wprowadzenia euro

Do"wiadczenia krajów cz!onkowskich strefy euro wskazuj&, 'e nat$'enie efektów
cenowych towarzysz&cych wprowadzaniu wspólnej waluty do obiegu gotówkowego mo'e
by# zniwelowane dzi$ki zastosowaniu odpowiednich rozwi&za% instytucjonalnych, w tym
dzi$ki w!a"ciwej polityce rz&du oraz organizacji konsumenckich. Dzia!ania te powinny
mie# na celu: (1) zapobieganie iluzji euro, czyli nieproporcjonalnym w stosunku do
ruchów ogólnego poziomu cen wzrostom postrzeganej inflacji oraz (2) ograniczanie
rzeczywistych efektów cenowych, czyli nieuzasadnionych fundamentami wzrostów cen,
wykorzystuj&cych zagubienie konsumentów.

60 Złożoność kursu Ehrmann definiuje jako trudność, z jaką przychodzi przeciętnemu konsumentowi
przeliczenie cen z waluty wspólnej na narodową; klasyfikacji kursów dokonano w sposób arbitralny,
bazując na pewnych stylizowanych faktach, dotyczących funkcjonowania umysłu (np. mnożenie uznano
za łatwiejszą czynność niż dzielenie)
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Podstawowym rozwi&zaniem instytucjonalnym w tym zakresie jest nakaz podwójnegoCeny powinny by#
podwójnie kwotowane. kwotowania cen w okresie kilku miesi$cy wokó! wprowadzania wspólnej waluty do

obiegu gotówkowego. Spo"ród dwunastu pa%stw, które w 2002 r. przyj$!y euro, nakaz
ten zastosowano w czterech – w Austrii, Portugalii, Grecji i Finlandii61. W pozosta!ych
krajach decyzj$ o podwójnej ekspozycji cen pozostawiono w gestii przedsi$biorców. W
ramach powsta!ego w ten sposób naturalnego eksperymentu mo'liwe sta!o si$ zbadanie,
czy zastosowanie tego rozwi&zania instytucjonalnego zapobiega potencjalnym efektom
cenowym zwi&zanym z wymian& waluty.Nakaz podwójnej

ekspozycji cen jest
skutecznym
narz%dziem

zapobiegania efektom
cenowym.

Wyniki analizy Eife’a (2006) wskazuj&, 'e zró'nicowanie nat$'enia efektów cenowych
towarzysz&cych wymianie waluty w ró'nych krajach strefy euro mo'na do pewnego
stopnia wyt!umaczy# zastosowaniem jedynie w cz$"ci z nich nakazu podwójnego
kwotowania cen. Wp!yw wprowadzenia euro na inflacj$ w grupie krajów, w których
nakaz ten obowi&zywa! by! albo nieistotny, albo nieznaczny. W"ród pozosta!ych krajów
strefy euro wielko"# tego efektu by!a bardzo zró'nicowana – od znacznego (Niemcy,
Holandia) do nieistotnego (Belgia, Irlandia, Luksemburg). Brak wp!ywu gotówkowego
euro na poziom cen w krajach nale'&cych do tej ostatniej grupy wskazuje na to, 'e nakaz
administracyjny nie jest warunkiem koniecznym przeciwdzia!ania nadu'yciom cenowym
– wystarczy jedynie stworzy# "rodowisko prawne, w którym podnoszenie cen by!oby
nieop!acalne. Na przyk!ad w Belgii w!adze zapowiedzia!y, 'e je"li kwotowanie cen w
obu walutach nie stanie si$ powszechnym procederem, zostanie wydany odpowiedni
nakaz prawny, co okaza!o si$ skuteczn& strategi& zapobiegawcz& w zakresie efektów
cenowych wprowadzenia euro.

Wyniki badania Konopczak i Rozkruta (2008) potwierdzaj& cz$"ciow& skuteczno"#
nakazu podwójnego kwotowania w zapobieganiu nieuzasadnionym fundamentami
wzrostom cen w niektórych kategoriach koszyka inflacji (wska)nik ogólnego poziomu
cen, towary konsumpcyjne oraz w kategorii restauracje i hotele). W krajach, które
wprowadzi!y prawny nakaz podwójnej ekspozycji cen, dynamika ogólnego poziomu
cen by!a w okresie jego obowi&zywania znacznie ni'sza ni' w pozosta!ych krajach
przyjmuj&cych now& walut$.

Analiza mikrodanych dla Holandii Folkertsma i in. (2002), czyli kraju, w którym nakaz
podwójnego kwotowania cen nie obowi&zywa!, wskazuje na korelacj$ mi$dzy wielko"ci&
zwy'ek cenowych a stosowaniem przez przedsi$biorstwa ekspozycji cen w obu walutach.
W styczniu 2002 r. w grupie firm, które nie zastosowa!y tego rozwi&zania (15% próby),
ceny wzros!y a' o 3%, za" w ca!ej próbie wzrost ukszta!towa! si$ na poziomie 1,4%.

Podwójne kwotowanie ma najwi$ksze znaczenie dla stabilno"ci cen najta%szejDu'e znaczenie ma
monitorowanie cen

dóbr najcz%"ciej
nabywanych.

kategorii dóbr – kupowanych w du'ych ilo"ciach, relatywnie tanich i których ceny
podlegaj& cz$stym wahaniom. Zgodnie z teori& racjonalnej pasywno"ci konsumenci
s& mniej sk!onni do konwersji cen ka'dego artyku!u na star& walut$ i tym samym
porównywania cen, co stanowi okazj$ dla firm do zwy'ek cenowych. Co wi$cej, wyniki

61 Nakaz podwójnej ekspozycji cen obowiązywał we wszystkich nowych krajach członkowskich strefy
euro (Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja) .
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przeprowadzonych symulacji (Rozkrut i in., 2008) wskazuj&, 'e produkty o niskiej cenie
jednostkowej s& w najwi$kszym stopniu nara'one na ryzyko wzrostu cen w wyniku
zaokr&gle% do cen atrakcyjnych.

W przypadku nakazu podwójnego kwotowania wa'ny jest równie' okres jego Istotna jest rola
odpowiedniego okresu
obowi&zywania nakazu
podwójnej ekspozycji
cen.

obowi&zywania. Powinien si$ on zacz&# jeszcze przed wymian& waluty. Zdaniem Eife’a
(2006), Finlandia do"wiadczy!a relatywnie du'ych efektów cenowych na tle innych
krajów, które zastosowa!y to rozwi&zanie instytucjonalne, gdy' by!o ono wprowadzone
zbyt pó)no (w momencie wymiany waluty).

Z kolei Glatzer i Rumler (2007) zwracaj& uwag$, 'e okres podwójnego kwotowana
powinien by# jak najkrótszy, poniewa' przed!u'a on czas powrotu cen do ich
normalnej struktury, w której przewa'aj& ceny atrakcyjne. Przed wprowadzeniem
euro w przypadku wielu dóbr istnia!a atrakcyjna cena modalna (Bundesbank, 2004).
Ceny atrakcyjne pe!ni& bowiem istotn& rol$ w gospodarce ze wzgl$dów sygnalnych
– obni'aj& koszt ponoszony przez konsumentów na rozeznanie si$ w strukturze cen.
Po wymianie waluty, ze wzgl$du na obostrzenia w zakresie zaokr&glania, dyspersja
cen pewnych dóbr w gospodarce gwa!townie si$ zwi$kszy!a. Zdaniem Glazera i
Rumlera (2007) ceny i tak zostan& zaokr&glone do atrakcyjnych, wi$c wprowadzenie
nakazu podwójnego kwotowania prowadzi jedynie do odsuni$cia dostosowa% w
czasie. Skutkiem ubocznym tego rozwi&zania instytucjonalnego jest niekorzystne dla
gospodarki zagubienie konsumentów.

Kolejny problem zwi&zany z podwójnym kwotowaniem cen polega na tym, 'e ludzie Zakaz podwójnego
kwotowania cen
powinien by#
wprowadzony w
odpowiednim czasie.

cz$sto nie zwracaj& w ogóle uwagi na ceny wyra'one w nowej walucie, wi$c po pewnym
czasie po'&dane jest odzwyczajenie ich od starego nominalnego poziomu cen poprzez
zakaz przedstawiania cen w wycofanej walucie. Jednak du'& rol$ w tym zakresie
odgrywa odpowiedni czas wprowadzenia tego zakazu. Niemcy, zdaniem Eife’a (2006),
do"wiadczy!y najwi$kszego nat$'enia efektów cenowych zwi&zanych z wprowadzeniem
euro do obiegu gotówkowego ze wzgl$du na fakt, 'e zakaz podwójnego kwotowania
wydany zosta! ju' dwa miesi&ce po wymianie waluty. Z kolei brak wprowadzenia tego
rozwi&zania administracyjnego w Austrii skutkowa! przed!u'eniem okresu dochodzenia
cen w gospodarce do ich poprzedniej struktury (Eife, 2006, Glatzer i Rumler, 2007).

Oprócz samego nakazu podwójnego kwotowania w okresie kilku miesi$cy wokó! Monitoring cen.

wymiany waluty wa'ny jest równie' monitoring zachowania firm w zakresie ich polityki
cenowej, prowadzony przez w!adze i organizacje konsumenckie. Wa'nym rozwi&zaniem
jest tak'e mo'liwo"# zg!aszania przez konsumentów zaobserwowanych nadu'y#
cenowych (przyk!adowo inicjatywa Price Watch na S!owenii lub euro-obserwatoria
oraz infolinie dla konsumentów na Cyprze i Malcie). Elementem strategii zapobiegania
efektom cenowym wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego by!o równie'
publikowanie list przedsi$biorstw, które w sposób nieuzasadniony podnosi!y ceny
(tzw. czarna lista lub inicjatywa „name and shame”)62.

Innym sposobem zapobiegania nadu'yciom cenowym w okresie wprowadzania Porozumienia
przedsi%biorców z
rz&dem.62 Więcej na ten temat w Szeląg (2008).
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Wykres 4.24. Indeks spo$ecznej percepcji inflacji (balance statistics) i
wska&nik inflacji HICP na Malcie w latach 2002 - 2008

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych EBC.

gotówkowego euro s& porozumienia cenowe przedsi$biorców z rz&dem lub inne
inicjatywy zach$caj&ce ich do niewykorzystywania faktu wymiany waluty do zawy'ania
cen czy nawet do utrzymania ich na niezmienionym poziomie w okresie kilku miesi$cy
wokó! wymiany waluty. Przyk!adem takiej inicjatywy by!o obowi&zuj&ce na Malcie
porozumienie dotycz&ce Uczciwej Wyceny Cen Detalicznych (Fair-pricing Agreements
In Retailing, FAIR), w którym uczestniczy!o ponad 90% przedsi$biorców z sektora
handlu detalicznego. Pewn& rol$ psychologiczn& mo'e równie' pe!ni# ustawowy zakaz
nieuzasadnionego ekonomicznie podnoszenia cen – wprowadzony dotychczas jedynie na
Malcie w postaci zakazu zaokr&glania cen w gór$ – oraz sankcje za jego !amanie w
postaci kar pieni$'nych. W pierwszych siedmiu tygodniach 2008 r. na Malcie ponad
100 podmiotów skorygowa!o ceny w dó! po otrzymaniu ostrze'e% o !amaniu zakazu63.
Zastosowanie wymienionych rozwi&za% instytucjonalnych prawdopodobnie sprawi!o, 'eNa Malcie uda$o si%

unikn&# problemu
iluzji euro. Malta by!a jedynym krajem cz!onkowskim strefy euro, w którym po wymianie waluty

nie nast&pi! ponadproporcjonalny wzrost postrzeganej inflacji (por. wykres 4.24).

Z powodu relatywnie du'ego ryzyka wzrostu spo!ecznej percepcji inflacji w okresiePrzesuni%cie w czasie
dostosowa! w grupie
cen kontrolowanych. kilku miesi$cy wokó! wymiany waluty i negatywnych konsekwencji tego zjawiska rz&d

powinien rozwa'y# przesuni$cie w czasie dostosowa% w grupie cen kontrolowanych,
dokonywanych zazwyczaj na pocz&tku roku kalendarzowego. Pozwoli!oby to zapobiec
potencjalnej kumulacji efektów cenowych w okresie tak wra'liwym ze wzgl$dów
spo!ecznych i przypisaniu ich w "wiadomo"ci spo!ecznej wprowadzeniu euro.

Kluczowym elementem polityki w!adz oraz organizacji konsumenckich w okresie kilkuKampanie
informacyjne... miesi$cy wokó! wprowadzenia gotówkowego euro powinny by# kampanie informacyjne.

Percepcja inflacji determinowana jest przez takie czynniki, jak poziom wiedzy o sytuacji
gospodarczej i mechanizmach ekonomicznych oraz stosunek do nowej waluty (Fluch
i in., 2007). Z tego wzgl$du wzmo'ona komunikacja w!adz ze spo!ecze%stwem w okresie

63 Więcej na ten temat w Szeląg (2008).
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poprzedzaj&cym wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego jest istotnym "rodkiem
zapobiegaj&cym zjawisku iluzji euro. W szczególno"ci dzia!ania w!adz powinny mie# na
celu: (1) zwi$kszanie poziomu wiedzy ekonomicznej w spo!ecze%stwie i (2) kampanie
informacyjne i promocyjne dotycz&ce nowej waluty.

Kampanie informacyjne przed wymian& waluty powinny polega# przede wszystkim na ...oraz aspekt
informacyjny.u"wiadomieniu spo!ecze%stwu wielo"ci makro- i mikrodeterminant inflacji. Na przyk!ad

Döhring i Mordonu (2007) wskazuj& na znaczenie w kszta!towaniu percepcji inflacji
ruchów cen dóbr inwestycyjnych, a przede wszystkim cen nieruchomo"ci. Z racji tego,
'e w okresie wprowadzania nowej waluty ludzie przejawiaj& sk!onno"# do przypisywania
temu wydarzeniu wszelkich efektów cenowych, zadaniem w!adz jest u"wiadomienie
odmienno"ci wska)nika cen konsumpcyjnych od cen, które mog& by# – jak w przypadku
nieruchomo"ci – determinowane przez popyt inwestycyjny. Zaznajomienie konsumentów
z potencjalnymi efektami cenowymi, które mog& towarzyszy# wprowadzaniu nowej
waluty (zaokr&glanie do cen atrakcyjnych, nieuzasadniony fundamentami wzrost
cen, wykorzystuj&cy zagubienie konsumentów), zwi$ksza ich czujno"# i tym samym
zmniejsza prawdopodobie%stwo nadu'y# cenowych ze strony przedsi$biorców. Wa'n&
kwesti& jest równie' u"wiadomienie spo!ecze%stwu celowo"ci integracji walutowej i
d!ugookresowych korzy"ci, jakie wi&'& si$ z przyj$ciem wspólnej waluty.

Aspekt edukacyjny kampanii powinien by# równie' skoncentrowany na nauce
pos!ugiwania si$ now& walut&, w tym na zach$caniu konsumentów do korzystania ze
specjalnych kalkulatorów, przeliczaj&cych ceny wed!ug obowi&zuj&cego kursu konwersji.
W krajach, w których nominalny poziom cen w walucie narodowej jest znacznie wy'szy
ni' wyra'ony w euro, wa'n& kwesti& jest u"wiadomienie obywatelom wi$kszej warto"ci
monet ni' przed wymian& waluty. W krajach tych nawyk zostawiania reszty w postaci
monet móg!by skutkowa# ograniczeniem si!y nabywczej konsumentów.

W literaturze po"wi$conej problemowi iluzji euro podkre"lana jest rola my"lenia w
kategoriach nowej waluty w zapobieganiu temu niekorzystemu zjawisku (Del Missier
i in., 2007). Du'e znaczenie w tym kontek"cie maj& rozwi&zania, które pomog!yby
w odzwyczajeniu si$ od nawyku przliczania cen. Takim "rodkiem mog!aby by#
pomoc konsumentom w przyswojeniu sobie jeszcze przed wymian& orientacyjnych cen
reprezentatywnych dóbr i us!ug wyra'onych w nowej walucie.

Del Missier i in. (2007) na przyk!adzie W!ochów i Irlandczyków zwracaj& uwag$
na heterogeniczno"# spo!ecze%stw w zakresie adaptacji do nowych warunków (w
tym wypadku do nowej waluty), zwi&zan& z ró'nicami w strukturze wieku czy
wyksztalcenia obywateli. Z tego wzgl$du, szczególnie w przypadku krajów, co do
których istnieje obawa o wyst&pienie trudno"ci adaptacyjnych, badacze rekomenduj&
podj$cie odpowiednich dzia!a% przez rz&dy na d!ugo przed wymian& waluty.

Co wi$cej, dzia!ania te powinny by# zaprojektowane w taki sposób, by uwzgl$dni#
specyfik$ ró'nego typu odbiorców. Przy!adowo na Cyprze specjalne kampanie
zaadresowane zosta!y do wra'liwych grup spo!ecznych – emigrantów, emerytów,
gospody% domowych czy te' osób z upo"ledzonym wzrokiem lub s!uchem. Ponadto,
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sami odbiorcy mogli wp!ywa# na tre"# kampanii poprzez zapytania sk!adane za pomoc&
specjalnej infolinii. Odpowied) na nie pojawia!a si$ w ci&gu kilku dni w specjalnych
pasmach w mediach.

Kampanie poprzedzaj&ce wprowadzenie gotówkowego euro powinny zawiera# nie tylkoAspekt promocyjny.

aspekty informacyjne, ale i promocyjne, a w szczególno"ci kszta!towa# pozytywny
wizerunek nowej waluty, poniewa' badania empiryczne wskazuj&, 'e aprioryczny
stosunek do euro jest jedn& z g!ównych determinant wysoko"ci postrzeganej inflacji
w okresie kilku miesi$cy wokó! wymiany waluty (Stix, 2006 oraz Fluch i in., 2007).
Na przyk!ad na Cyprze motywem przewodnim kampanii promocyjnej by!a wspólna
odpowiedzialno"# wszystkich obywateli (empowerment) za proces wymiany waluty.

Ryzyko wzrostu cen w wyniku wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego
w Polsce

Spo"ród potencjalnych efektów cenowych towarzysz&cych wymianie waluty narodowejEx ante mo'na
skwantyfikowa# jedynie

efekt zaokr&glania. na euro, ex ante mo'liwa jest jedynie kwantyfikacja efektu zaokr&glania. Potencjalny
wp!yw zjawiska zaokr&glania do cen atrakcyjnych na dynamik$ cen konsumpcyjnych
w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego zbadany zosta! w ramach
projektu Rozkruta i in. (2008). Symulacji efektu dokonano przy za!o'eniu ró'nych
scenariuszy, czyli regu! rz&dz&cych procesem zaokr&glania oraz ró'nych poziomów kursu
konwersji. Przyj$to nast$puj&ce scenariusze symulacji:Scenariusze symulacji.

• I scenariusz – zaokr&glanie wszystkich cen w gór$ do jednego eurocenta,

• II scenariusz pesymistyczny – zaokr&glanie cen atrakcyjnych w gór$ do najbli'szej
ceny atrakcyjnej, a cen zwyk!ych w gór$ do najbli'szego eurocenta,

• III scenariusz najczarniejszy – zaokr&glanie cen atrakcyjnych w gór$ do najbli'szej
ceny atrakcyjnej z ich kategorii (tj. psychologiczne do psychologicznych, a
u!amkowe do u!amkowych), a cen zwyk!ych w gór$ do najbli'szego eurocenta,

• IV scenariusz symetryczny – zaokr&glanie cen atrakcyjnych w gór$ lub w dó!
do najbli'szej ceny atrakcyjnej z ich kategorii, a cen zwyk!ych do najbli'szego
eurocenta (w gór$ lub w dó!).

Oficjalny kurs konwersji nie by! w momencie przeprowadzania badania znany, dlategoAnaliza dla ró'nych
kursów konwersji. analiz$ przeprowadzono dla 101 poziomów kursów z przedzia!u od 3,0 do 4,0 z! za euro,

przyjmuj&c za krok 1 grosz.

Identyfikacji cen atrakcyjnych dokonano za pomoc& formalnej procedury, opartej naIdentyfikacja cen
atrakcyjnych. algorytmie zaproponowanym przez Folkertsm$ (2001) (patrz ramka 4.15). Rozk!ad cen

w gospodarce polskiej (tabela 4.6) wskazuje na znaczn& przewag$ cen atrakcyjnych
(stanowi& one oko!o 80% cen s!u'&cych do obliczania wska)nika CPI), w tym g!ównie
cen u!amkowych (ponad 50%).
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Tabela 4.7. Wp$yw efektu zaokr#gle( na kategorie CPI (scenariusz I)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Źródło: Rozkrut i in. (2008).

Tabela 4.8. Wp$yw efektu zaokr#gle( na kategorie CPI (scenariusz II)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Źródło: Rozkrut i in. (2008).

Tabela 4.6. Rozk$ad cen w polskiej gospodarce

 
    

    
    
    

 

Źródło: Rozkrut i in. (2008).

Symulacji efektu zaokr&glania dokonano dla wska)nika CPI oraz w podziale na
poszczególne kategorie koszyka. Wyniki przedstawiaj& tabele 4.7-4.10, przy czym
mediana, minimum i maksimum okre"lane s& na podstawie wyników symulacji dla
ró'nych kursów konwersji. Mediana wp$ywu

efektu zaokr&glania
zawiera si% mi%dzy
0,04% a 2,56%.Mediana oszacowanego wp!ywu zaokr&glania do cen atrakcyjnych zawiera si$ w

przedziale mi$dzy 0,04% (przy za!o'eniu scenariusza symetrycznego) a 2,56%
(dla scenariusza najczarniejszego). W skrajnych przypadkach zaokr&glanie mo'e
doprowadzi# do spadku ogólnego poziomu cen o 0,18% lub wzrostu o 3,29%. Wp!yw
ten nie jest jednak homogeniczny ze wzgl$du na poszczególne kategorie koszyka.
Najwi$kszego wzrostu cen mo'na spodziewa# si$ w przypadku kategorii: !&czno"#,
'ywno"# oraz restauracje i hotele, za" najmniejszego w ramach takich grup towarów
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Tabela 4.9. Wp$yw efektu zaokr#gle( na kategorie CPI (scenariusz III)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Źródło: Rozkrut i in. (2008).

Tabela 4.10. Wp$yw efektu zaokr#gle( na kategorie CPI (scenariusz IV)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Źródło: Rozkrut i in. (2008).

i us!ug, jak: odzie' i obuwie, edukacja, transport, u'ytkowanie mieszkania i no"niki
energii.

Efekty cenowe zaokr&gle% s& w du'ym stopniu homogeniczne w podziale naEfekty cenowe s&
homogeniczne w

podziale na kategorie
spo$eczno-ekonomiczne.

ró'nego typu kategorie spo!eczno-ekonomiczne – m.in. zawód, wielko"# wydatków
konsumpcyjnych, klasa miejscowo"ci czy liczba osób w rodzinie (tabela 4.11 i 4.12).
W zwi&zku z tym – wbrew powszechnie formu!owanym opiniom – koszty utrzymania
takich grup spo!ecznych, jak rolnicy czy emeryci i renci"ci nie wzrosn& w wi$kszym
stopniu ni' koszty pozosta!ych kategorii64.

Nat$'enie efektu zaokr&glania jest jednak zró'nicowane w poszczególnych przedzia!achNajwy'szych wzrostów
mog& do"wiadczy#

dobra i us$ugi o niskiej
cenie jednostkowej...

cenowych, przy czym najwy'szych wzrostów cen mo'na spodziewa# si$ w zakresie
dóbr i us!ug o niskiej cenie jednostkowej – produkty o cenie do 1 z! w scenariuszu
pesymistycznym mog& do"wiadczy# nawet kilkunastoprocentowych zwy'ek cen (tabela
4.13).

Du'& cz$"# kategorii produktów o niskiej cenie jednostkowej stanowi& dobra i us!ugi...co grozi
ponadproporcjonalnym

wzgl%dem inflacji
wzrostem spo$ecznej

percepcji dynamiki
cen.

najcz$"ciej nabywane, które maj& ponadproporcjonalny wzgl$dem ich udzia!u w
64 Należy jednak uwzględnić fakt, że n-procentowy wzrost cen w odmienny sposób dotyka jednostki,

które wszystkie swoje dochody przeznaczają na dobra konsumpcyjne niż te, które mogą zmniejszyć
część dochodu przeznaczną na oszczędności, by nie dopuścić do spadku konsumpcji. Niemniej, przy
tak nieznacznej skali wzrostu cen, jaka została oszacowana, pominięcie wyżej omówionego efektu nie
powinno mieć wpływu na ostateczne wnioski.
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Tabela 4.11. Efekty cenowe zaokr#gle( w podziale na grupy
spo$eczno-ekonomiczne

 













      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      













Źródło: Rozkrut i in. (2008).

Tabela 4.12. Efekty cenowe zaokr#gle( w zale"no!ci od wielko!ci wydatków
konsumpcyjnych










    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    













Źródło: Rozkrut i in. (2008).

Tabela 4.13. Efekt zaokr#gle( w wybranych przedzia$ach cenowych

     
      
      
      
      

  


Źródło: Rozkrut i in. (2008).
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Wykres 4.25. Wp$yw poziomu kursu konwersji na wielko!' efektów
cenowych (scenariusz II)


































































































Źródło: Rozkrut i in. (2008).

koszyku przeci$tnego konsumenta wp!yw na postrzegan& dynamik$ ogólnego poziomu
cen. Wyniki badania *yziaka (2008) wskazuj&, 'e prawid!owo"# ta dotyczy tak'e
polskich konsumentów. Pocz&wszy od momentu wst&pienia Polski do Unii Europejskiej
ruchy cen kategorii dóbr i us!ug najcz$"ciej nabywanych wyja"niaj& bowiem wi$ksz&
cz$"# zmienno"ci percepcji inflacji ni' wska)nik CPI. W zwi&zku z tym potencjalnie du'e
nasilenie efektów cenowych w tej kategorii mo'e doprowadzi# do powstania rozbie'no"ci
mi$dzy rzeczywist& dynamik& ogólnego poziomu cen a jej spo!eczn& percepcj&, co jest
zjawiskiem niekorzystnym zarówno na poziomie konsumenta, jak i ca!ej gospodarki. W
przypadku Polski, ze wzgl$du na silnie adaptacyjny charakter oczekiwa% inflacyjnych
(*yziak, 2003), wzrost percepcji inflacji by!by szczególnie niepo'&dany.

Wyniki symulacji Rozkruta i in. (2008) wskazuj& na istotny wp!yw poziomuPoziom kursu
konwersji wp$ywa na

wielko"# efektu
zaokr&glania.

kursu konwersji na nat$'enie zjawiska zaokr&glania cen (wp!yw dla przyk!adowego
scenariusza przedstawia wykres 4.25). Wielko"# efektów ro"nie wraz ze wzrostem
poziomu kursu nominalnego (wraz z os!abianiem si$ z!otego wzgl$dem euro), jednak
wzrost ten nie jest monotoniczny – mniejsze nat$'enie efektów cenowych wyst$puje w
przypadku okr&g!ych kursów konwersji (np. 4,0 czy 3,75 z! za euro). W zwi&zku z tym
potencjalne efekty cenowe mog& pos!u'y# – obok czynników fundamentalnych, b$d&cych
g!ówn& determinant& w tym zakresie – jako dodatkowe kryterium wyznaczenia
ostatecznego poziomu kursu wymiany z!otego na euro.

Podsumowuj&c, oszacowania potencjalnych efektów cenowych po wprowadzeniu euro
do obiegu gotówkowego w Polsce wskazuj& w najgorszym przypadku na 2-3%
wzrost ogólnego poziomu cen. Co wi$cej, realizacja pesymistycznych scenariuszy
jest ma!o prawdopodobna, poniewa' na ostateczn& wielko"# efektów cenowych
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ma wp!yw szereg czynników, takich jak: (1) stopie% konkurencji na danym
rynku, (2) moment cyklu koniunkturalnego, na który przypada wymiana waluty,
(3) stopie% "wiadomo"ci spo!ecznej (czujno"# konsumentów). Ponadto du'& rol$
odgrywa równie' dzia!alno"# organizacji konsumenckich i instytucji pa%stwowych,
polegaj&ca na monitoringu ruchów cen w okresie kilku miesi$cy wokó! wymiany
waluty, komunikacji ze spo!ecze%stwem, inicjowaniu porozumie% z przedsi$biorcami
dotycz&cych niewykorzystywania wymiany waluty na niekorzy"# konsumentów czy
stosowaniu odpowiednich narz$dzi instytucjonalnych, w tym nakazu podwójnego
kwotowania. Rola ta jest tym bardziej donios!a, 'e ze wzgl$du na sw& specyfik$ (wzrost
cen dóbr i us!ug najcz$"ciej nabywanych) efekty cenowe towarzysz&ce wprowadzaniu
gotówkowego euro mog& doprowadzi# do powstania rozbie'no"ci mi$dzy rzeczywist&
i postrzegan& inflacj&. Zjawisko to mo'e mie# wp!yw na gospodark$ realn& poprzez
spadek popytu konsumpcyjnego czy zwi$kszone '&dania p!acowe.

4.3.3. Koszty wprowadzenia euro do obiegu bezgotówkowego i
gotówkowego

Wymiana waluty wi&'e si$ z konieczno"ci& podj$cia wielu dzia!a% przygotowawczych,
generuj&cych koszty zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego. Celem
tego rozdzia!u jest przedstawienie szacunków nak!adów, jakie w zwi&zku z
wprowadzeniem euro b$d& musia!y ponie"#: administracja publiczna, bank centralny
oraz przedsi$biorstwa. Precyzyjne oszacowanie kosztów wymiany waluty nie jest
mo'liwe, jako 'e wiele kluczowych decyzji, dotycz&cych strategii wprowadzenia
euro w Polsce, dopiero zostanie podj$tych. Szczególnie istotny mo'e by# wybór
okre"lonego scenariusza wprowadzenia wspólnej waluty oraz decyzja dotycz&ca sposobu
pozyskania banknotów i monet euro na potrzeby wymiany. Ponadto, w trakcie procesu
wymiany waluty zmianom mo'e ulec wiele uwarunkowa% zarówno krajowych, jak i
mi$dzynarodowych, co mo'e w istotny sposób modyfikowa# jego przebieg. Z tych
wzgl$dów analiza kosztów omówionych w niniejszym rozdziale ma charakter pogl&dowy.

Proces wprowadzania euro wymaga koordynacji dzia!a% oraz sprawnego zarz&dzania. Powodzenie procesu
wymiany walut zale'y
od w$a"ciwego
zaplanowania oraz
zarz&dzania procesem.

Od w!a"ciwego zaplanowania i przygotowania ca!ej operacji zale'a!o b$dzie powodzenie
w eliminacji zagro'e%, zwi&zanych z opó)nieniem w jej realizacji, redukcji ryzyka
braku dostatecznej liczby banknotów i monet euro oraz unikni$cia nieprawid!owo"ci
w obrocie euro (Szel&g, 2008). Sprawne przeprowadzenie procesu wprowadzania euro
pomaga zminimalizowa# koszty przedsi$wzi$cia oraz zwi&zane z nim niedogodno"ci
dla spo!ecze%stwa, jak równie' wp!ywa na wizerunek kraju i jego instytucji.
Odpowiedzialno"# za zarz&dzanie procesem wymiany spoczywa przede wszystkim na
administracji rz&dowej oraz banku centralnym, poniewa' nie istnieje 'aden uniwersalny
schemat dzia!ania w tym zakresie. Specyfika uwarunkowa% gospodarczych i spo!ecznych
ka'dego kraju wymaga sporz&dzenia kompleksowej strategii dzia!ania, która, czerpi&c
z do"wiadcze% innych krajów, wspó!tworzy indywidualn& "cie'k$ doj"cia do strefy euro
dla danej gospodarki (Szel&g, 2008).
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Punktem wyj"cia strategii wprowadzania euro powinna by# decyzja dotycz&ca wyboru
scenariusza wymiany waluty, rzutuj&ca w sposób istotny na rodzaj oraz skal$ kosztów,
zwi&zanych z procesem. Przybli'enie kryteriów wyboru scenariusza przedstawia ramka
4.16.

Ramka 4.16. Kryteria wyboru scenariusza

Wprowadzenie euro mo'e odby# si$ wed!ug jednego z trzech scenariuszy:

• scenariusz madrycki – zak!adaj&cy istnienie okresu przej"ciowegoa, trwaj&cego
nie d!u'ej ni' 3 lata,

• scenariusz big bang – przewiduj&cy jednoczesne wprowadzenie euro w formie
bezgotówkowej i gotówkowej,

• scenariusz big bang z okresem phasing-out – przewiduj&cy jednoczesne
wprowadzenie euro w formie bezgotówkowej i gotówkowej, z mo'liwo"ci&
stosowania odwo!a% do waluty krajowej przez okre"lony czas po wymianie
walut.

Wszystkie 12 pa%stw, które wprowadzi!y banknoty i monety euro w 2002 r.,
zastosowa!y jedyny scenariusz, jaki by! wówczas przewidziany prawnie, czyli
scenariusz madrycki z okresem przej"ciowym, trwaj&cym 3 lata (z wyj&tkiem
Grecji, gdzie okres przej"ciowy trwa! rok). Okres przej"ciowy by! niezb$dny dla
przygotowania si$ krajów do wprowadzenia euro, w szczególno"ci za" do wybicia
odpowiedniej liczby monet i wydrukowania banknotów euro. Okres podwójnego
obiegu trwa! nie d!u'ej ni' 2 miesi&ce.

Nowe pa%stwa cz!onkowskie UE, które przyst&pi!y do strefy euro po 2004 r.
(S!owenia, Cypr i Malta), wybra!y scenariusz big bang, podobnie jak S!owacja,
która wprowadzi euro 1 stycznia 2009 r. Scenariusz ten wybierany jest z
uwagi na powszechn& znajomo"# banknotów i monet euro. Jego zalet& jest
mo'liwo"# unikni$cia kosztów i niedogodno"ci, wynikaj&cych z prowadzenia
przez instytucje i podmioty gospodarcze rozlicze% w dwóch walutach. Ponadto,
równolegle funkcjonuj&ce w obiegu gotówkowym waluty mog!yby stanowi# )ród!o
niepewno"ci odno"nie do ich statusu prawnegob. Scenariusz big bang jest
jednak uwa'any za trudniejszy do implementacji zarówno dla administracji
pa%stwowej, jak i podmiotów sektora prywatnego – g!ównie z uwagi na
uwarunkowania dotycz&ce zaopatrzenia w monety i banknoty euro oraz kumulacj$ w
krótkim czasie kosztów zwi&zanych z dzia!aniami przygotowawczymi. Zastosowanie
scenariusza z okresem przej"ciowym mo'e pozwoli# na roz!o'enie w czasie
kosztów niektórych dzia!a% dostosowawczych, np. przystosowania systemów
informatycznych, finansowo-ksi$gowych czy kadrowo-p!acowych. Kolejne pa%stwa
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wst$puj&ce do strefy euro zdecydowa!y tak'e o skróceniu – w porównaniu do pa%stw
przyjmuj&cych euro w 2002 r. – okresu podwójnego obieguc.

Scenariusz big bang umo'liwia zastosowanie okresu phasing-out, w którym
dozwolone jest stosowanie odniesie% do waluty krajowej przez okre"lony czas
(maksymalnie przez rok) od momentu wprowadzenia euro – nawet po zako%czeniu
okresu podwójnego obiegu, gdy waluta krajowa traci status prawnego "rodka
p!atniczego. Ogranicza to efekt kumulacji wszystkich dzia!a% przygotowawczych w
bardzo krótkim czasie. W trakcie okresu phasing-out odniesienia do waluty krajowej
mog& by# stosowane w niektórych dokumentach i instrumentach finansowych
(np. przy wystawianiu faktur, sporz&dzaniu sprawozda% finansowych), z tym,
'e tego typu dzia!ania musz& mie# charakter wygasaj&cy i s& dopuszczalne
w sytuacjach zwi&zanych z konieczno"ci& doko%czenia przez dany podmiot
przestawiania jego systemów ksi$gowych czy administracyjnych na euro.

a Jest to okres pomiędzy datą wprowadzenia euro bezgotówkowego i gotówkowego. W tym czasie
banknoty i monety krajowe nadal posiadają status prawnego środka płatniczego. Waluta krajowa
funkcjonuje w formie gotówkowej i bezgotówkowej, równolegle z euro, które jest wyłącznie w obiegu
bezgotówkowym. Jednostki waluty krajowej przelicza się na euro według nieodwołalnego kursu
wymiany, obowiązuje zasada „brak nakazu, brak zakazu”, umożliwiająca podmiotom swobodę
wyboru waluty w obrocie bezgotówkowym, banki dokonują przeliczenia wpłat, jeżeli klient posiada
rachunek w innej walucie niż ta, w której realizowana jest wpłata, zaś euro jest obowiązkową
jednostką rozrachunkową banku centralnego z Eurosystemem, w tym z EBC.
b Zastosowanie okresu przejściowego w warunkach, kiedy euro jest stosowane w innych krajach,
pozwala używać monet i banknotów wprowadzonych do obiegu w tych krajach.
c Jest to okres, w którym banknoty i monety w obydwu walutach jednocześnie pełnią na terytorium
danego kraju funkcję prawnego środka płatniczego.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie m.in.: Górska i in. (2008a), Górska i in. (2008b), Szeląg
(2008).

Koszty dla Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski, jako podmiot bezpo"rednio odpowiedzialny za wprowadzenie
banknotów i monet euro do obiegu, jak równie' prawid!owe funkcjonowanie systemu
p!atniczego, musi podj&# dzia!ania przygotowawcze na d!ugo przed wprowadzeniem
euro. Przedstawione oszacowania kosztów poszczególnych dzia!a% opieraj& si$ na
za!o'eniu, 'e proces wymiany odb$dzie si$ wed!ug scenariusza pozwalaj&cego
zminimalizowa# koszty, przy mo'liwie ograniczonym ryzyku zak!óce% w realizacji zada%
zwi&zanych z wprowadzeniem euro. Do najwa'niejszych dzia!a% generuj&cych koszty,
jakie w zwi&zku z wymian& waluty b$dzie musia! podj&# bank centralny, nale'y zaliczy#:

• zaopatrzenie w monety i banknoty euro:
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– monety: projektowanie i wybór motywów strony narodowej monet,
produkcja, transport, dystrybucja, przechowywanie i ubezpieczenie,

– banknoty: wypo'yczenie z Eurosystemu, transport, dystrybucja,
przechowywanie i ubezpieczenie, nast$pnie za" produkcja w celu zwrócenia
wypo'yczonych banknotów,

– inne: dostosowanie sorterów i innego sprz$tu do euro;

• dostosowanie systemów informatycznych;

• przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na
temat euro we wspó!pracy z organami administracji publicznej (omówione
odr$bnie);

• pozosta!e:

– udzia! w pracach Eurosystemu,

– szkolenia pracowników w zakresie nowych zada%,

– praca w dni wolne oraz w zwi$kszonym wymiarze godzin w dniach
bezpo"rednio poprzedzaj&cych wymian$ waluty oraz nast$puj&cych po niej,

– przechowywanie i niszczenie wycofywanych z obiegu monet i banknotów,

– dostosowanie systemów p!atno"ci65.
Koszty dla banku

centralnego mo'na
szacowa# na oko$o 1,7

mld z$otych.
Przy wst$pnych za!o'eniach dotycz&cych optymalnego scenariusza dzia!a% NBP koszty
poniesione przez bank centralny oszacowano na oko!o 1,7 mld z!otych, tj. oko!o 0,14%
PKB66(Narodowy Bank Polski, 2008a). Niektóre aspekty analizy wymagaj& dalszych
pog!$bionych bada%, co mo'e skutkowa# zmian& uzyskanych wyników. W szczególno"ci,
je"li zastosowanie okresu przej"ciowego oka'e si$ niezb$dne z uwagi na ograniczenia
w tempie zaopatrzenia w monety euro, wzrosn&# mog& koszty dostosowania systemów
informatycznych (które b$d& musia!y obs!ugiwa# transakcje w dwóch walutach), koszty
szkolenia pracowników czy te' obs!ugi transakcji w dwóch walutach (por. tak'e Szel&g,
2008).

Ramka 4.17. Wp$yw wprowadzenia euro na proces zarz#dzania
rezerwami walutowymi

Przyst&pienie Polski do strefy euro zwi&zane b$dzie z konieczno"ci& op!acenia
niepokrytej kwoty udzia!u w kapitale EBC, przekazania EBC okre"lonej kwoty
rezerw walutowych oraz wniesienia proporcjonalnego wk!adu w jego rezerwy

65Koszty w krajowych systemach płatności, związane z przejściem na euro według scenariusza big
bang, szacowane są na poziomie około 3,9 mln euro. W odniesieniu do systemów płatności, scenariusz
big bang jest zdecydowanie korzystniejszy od scenariusza z okresem przejściowym, który oznaczałby
duże problemy operacyjne i prawdopodobnie również istotnie wyższe koszty (DSP, 2008).

66Produkt Krajowy Brutto w 2007 r., w cenach bieżących, dane pochodzą z GUS.
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bilansowea. Pe!ne cz!onkostwo NBP w ESBC daje prawo do uczestnictwa w
podziale zysku EBC, rodz&c zarazem obowi&zek pokrywania cz$"ci ewentualnych
strat. Oszacowanie ca!kowitych zobowi&za% NBP wobec EBC, wymagalnych w
momencie wprowadzenia euro, wynosi oko!o 3,7 mld eurob. Transfery "rodków
na rzecz EBC nie stanowi& jednak kosztu w rozumieniu rachunkowym, nie b$d&
znacz&co oddzia!ywa!y na strategi$ zarz&dzania rezerwami i nie spowoduj& istotnego
ograniczenia wielko"ci rezerw walutowych NBP, których poziom w ostatnich latach
– m.in. za spraw& transferu "rodków z funduszy un,nych – w sposób znacz&cy
wzrós!.

Po przyst&pieniu Polski do Eurosystemu zmianie ulegnie rola rezerw, jako
instrumentu gwarantuj&cego bezpiecze%stwo systemu finansowego i stabilno"#
waluty, ust$puj&c miejsca maksymalizacji dochodowo"ci portfela. Przej$cie przez
rezerwy EBC funkcji zwi&zanych z realizacj& polityki pieni$'nej umo'liwi
ograniczenie w portfelu NBP udzia!u aktywów lokowanych na najbardziej
p!ynnych rynkach i pog!$bienie procesu dywersyfikacji rezerw. Pozwoli to na
intensyfikacj$ dzia!a% maj&cych na celu podwy'szenie ich dochodowo"ci w
d!ugim okresie, w ramach akceptowanego poziomu ryzyka finansowego. Zgodnie
z d!ugoterminow& strategi& zarz&dzania rezerwami, bedzie to mo'liwe g!ównie
dzi$ki obni'eniu wymogów p!ynno"ciowych, wyd!u'eniu horyzontu czasowego
inwestycji, dywersyfikacji aktywów oraz instrumentarium inwestycyjnego. Celowo"#
utrzymywania rezerw dewizowych przez NBP b$dzie postrzegana wówczas g!ównie
poprzez pryzmat )ród!a dochodów dla NBP i bud'etu pa%stwa (tzw. fundusz
przysz!ych pokole%), jak równie' finansowania ewentualnych dalszych wp!at do
EBC oraz instytucji mi$dzynarodowych czy te' zabezpieczenia na wypadek sytuacji
kryzysowych. Nale'y przy tym podkre"li#, 'e przyj$cie euro nie b$dzie stanowi!o
punktu zwrotnego dla strategii zarz&dzania rezerwami, lecz jedynie pozwoli na
przyspieszenie ju' rozpocz$tego procesu, zak!adaj&cego stopniow& dywersyfikacj$
rezerw oraz rozwój metod alokacji aktywów i zarz&dzania ryzykiem finansowym.

Po przyst&pieniu Polski do strefy euro "rodki nominowane w euro stan& si$
tzw. portfelem krajowym i w "wietle przyj$tych definicji przestan& spe!nia#
rol$ rezerw. Kluczowe znaczenie dla zarz&dzania rezerwami b$dzie mia!a
decyzja dotycz&ca udzia!u euro w strukturze portfela NBP, oddzia!uj&ca na
akceptowan& ekspozycj$ na ryzyko kursowe: do"wiadczenia banków centralnych
Eurosystemu wskazuj& na korzy"ci utrzymywania znacznego udzia!u aktywów
w euro (wynikaj&ce z redukcji ryzyka kursowego); z drugiej strony, mo'liwo"#
wykorzystania tych "rodków w sytuacjach kryzysowych – zw!aszcza zwi&zanych z
funkcjonowaniem Eurosystemu – mo'e by# znacznie ograniczona. Przeprowadzone
analizy potwierdzaj&, 'e alokacja cz$"ci "rodków w euro pozwala na istotne
ograniczenie zmienno"ci warto"ci portfela. Dywersyfikacja walutowa s!u'y jednak
podwy'szeniu dochodowo"ci inwestycji, podczas gdy portfel w euro osi&ga
relatywnie nisk& stop$ zwrotu. Po!&czenie tych elementów, mo'liwe dzi$ki
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dokonywaniu inwestycji na kilku rynkach, przy zabezpieczeniu ryzyka kursowego,
umo'liwia osi&gni$cie relatywnie wysokiej dochodowo"ci na jednostk$ ryzyka.

Nale'y nadmieni#, 'e obok opisanych potencjalnych korzy"ci, proces przyst$powania
do strefy euro mo'e stwarza# równie' zagro'enia z punktu widzenia zarz&dzania
rezerwami walutowymi. Przyst&pienie do systemu ERM II wi&'e si$ ze zwi$kszonym
ryzykiem ataku spekulacyjnego, wi$c i ryzykiem konieczno"ci przeprowadzania
interwencji walutowych w czasie przebywania w systemie usztywnionego kursu
walutowego. Ze wzgl$du na to ryzyko, znaczn& cz$"# rezerw NBP w tym okresie
stanowi# powinny aktywa o najwy'szej p!ynno"ci. Wi&'e si$ to jednak z wysokim
kosztem alternatywnym, w postaci utraty wp!ywów z bardziej dochodowych
inwestycji, które na czas przebywania w systemie ERM II musz& by# zaniechane
lub istotnie ograniczone. Z tego punktu widzenia, im krótszy okres przebywania w
ERM II, tym mniejsze ryzyko kosztownego ataku spekulacyjnego oraz tym mniejsze
koszty utraconych korzy"ci. Otoczenie gospodarcze na "wiecie oraz kondycja polskiej
gospodarki w momencie akcesji mog& przy tym wywiera# istotny wp!yw na bilans
kosztów i korzy"ci.

a Przekazanie środków do EBC zostanie zrekompensowane odpowiadającą im wierzytelnością,
wolną od ryzyka kursowego i przynoszącą stabilny dochód w wysokości 85% wysokości stopy
stosowanej przez EBC w podstawowych operacjach refinansujących.
b Polska zobowiązana będzie przekazać na rzecz EBC wkład w wysokości zbliżonej do wkładu
Holandii (większe kwoty przekazały m.in. Niemcy, Francja i Włochy). Dokładna jego wysokość
określona zostanie w momencie akcesji do strefy euro i przekazana zostanie jako równowartość
euro w dolarach, jenach oraz w złocie.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Grabczyński i in. (2008).

Koszty dla administracji publicznej

Obowi&zki i koszty zwi&zane z wprowadzeniem euro, ponoszone przez administracj$
publiczn&, obejmowa!y b$d& przede wszystkim nast$puj&ce dzia!ania:

• nowelizacj$ obowi&zuj&cych aktów prawnych i wydanie nowych regulacji,
zwi&zanych z wprowadzeniem w Polsce euro,

• dostosowanie systemów informatycznych,

• przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na
temat euro we wspó!pracy z NBP (omówione odr$bnie).

Dzia!ania legislacyjne administracji publicznej zwi&zane z wprowadzeniem euro,
b$d& obejmowa!y przygotowanie, nowelizacj$ i przyj$cie aktów prawa krajowego,
niezb$dnych do wymiany waluty. Dzia!ania te mog& generowa# koszty w zwi&zku
z potrzeb& pozyskania zewn$trznych ekspertyz prawnych, konieczno"ci& pracy w
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godzinach nadliczbowych, publikacj& krajowych aktów prawnych w Dzienniku Ustaw
i Monitorze Polskim oraz publikatorach resortowych. Zakres dzia!a% i wysoko"#
kosztów b$d& uzale'nione od przyj$tego scenariusza wprowadzenia euro jedynie w
marginalnym stopniu (w przypadku scenariusza z okresem przej"ciowym niektóre
dzia!ania legislacyjne b$d& roz!o'one w czasie, co mo'e ogranicza# koszty godzin
nadliczbowych). Scenariusz big bang b$dzie wymaga! takiego zaplanowania dzia!a%, by
mog!y one by# przeprowadzone w odpowiednio krótszym czasie. Mo'na oczekiwa#, 'e
wszystkie koszty dzia!a% legislacyjnych, zwi&zanych z przyj$ciem euro, b$d& ponoszone
w ramach standardowych wydatków bud'etowych.

Wst$pne przybli'one oszacowanie wielko"ci kosztów wprowadzenia euro dla Koszty dla
administracji
publicznej mo'na
szacowa# na oko$o 950
mln z$otych.

administracji publicznej wynosi oko!o 950 mln z!otych, tj. oko!o 0,08% PKB67

(Narodowy Bank Polski, 2008a). Z uwagi na ograniczony zakres wykorzystywania
gotówki w sektorze administracji publicznej, wymiana na banknoty i monety euro nie
powinna generowa# dodatkowych istotnych kosztów. Obszarem, który b$dzie wymaga!
nadzwyczajnych nak!adów, jest natomiast dostosowanie systemów informatycznych.
Oszcz$dno"ci mo'e umo'liwi# takie planowanie dzia!a% w tym zakresie, aby zbieg!y si$
one z koniecznymi z innych przyczyn dzia!aniami modernizacyjnymi. Nale'y nadmieni#,
'e koszty w tym obszarze b$d& w du'ym stopniu zdeterminowane wyborem scenariusza
wprowadzenia euro. Ustanowienie okresu przej"ciowego znacz&co komplikuje proces
dostosowania systemów informatycznych i przyczynia si$ do wzrostu jego kosztów.

Koszty dla sektora finansowego

Sektor bankowy jest kluczowym uczestnikiem procesu wprowadzania euro, za" banki
stanowi& wa'ny element systemu rozpowszechniania nowej waluty oraz absorpcji
wycofywanego z rynku pieni&dza. Udzia! aktywów monetarnych instytucji finansowych
(banków komercyjnych i banków spó!dzielczych) w aktywach ca!ego systemu
finansowego stanowi ok. 70%. Z tego wzgl$du g!ówn& cz$"# kosztów dla instytucji
finansowych, zwi&zanych z wprowadzeniem euro, poniesie sektor bankowy68.

Po dokonaniu przez bank centralny zaopatrzenia pierwotnego (zaopatrzenia instytucji
finansowych w banknoty i monety euro na kilka miesi$cy przed dat& wprowadzenia
do obiegu gotówkowego), banki dokonuj& zaopatrzenia wtórnego (zaopatrywania w
banknoty i monety euro sektora detalicznego przed dniem wprowadzenia gotówkowego
euro). Po wprowadzeniu euro banki b$d& zobowi&zane do wymiany monet i banknotów
nominowanych w z!otych na euro bez pobierania prowizji, w terminach okre"lonych
odr$bnymi przepisami. Sprawny przebieg zaopatrzenia w gotówk$ jest jednym
z najwa'niejszych czynników determinuj&cych powodzenie procesu wprowadzania
wspólnej waluty. Pozosta!e dzia!ania zwi&zane z wprowadzeniem w Polsce euro to

67 Produkt Krajowy Brutto w 2007 r., w cenach bieżących, dane pochodzą z GUS.
68Według analizy przygotowanej przez firmę Deloitte nakłady na działania związane z

wprowadzeniem euro w dużym banku są nawet kilkudziesięciokrotnie wyższe niż w firmie
ubezpieczeniowej.
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m.in.: uczestnictwo w przystosowaniu systemów p!atniczych69, konwersja rachunków
bankowych, kredytów, papierów warto"ciowych oraz innych kwot nominowanych w
z!otych na euro. Koszty dla sektora finansowego, zwi&zane z wprowadzeniem euro, b$d&
si$ !&czy!y w g!ównej mierze z nast$puj&cymi dzia!aniami:

• dostosowaniem systemów informatycznych, maszyn i urz&dze%,

• przystosowaniem bankomatów do wydawania nowych banknotów,

• zatrudnieniem dodatkowych pracowników oraz z prac& w nadgodzinach (m.in. ze
wzgl$du na zwi$kszony popyt na gotówk$ w pierwszych dniach po wprowadzeniu
euro oraz wymian$ banknotów i monet),

• dzia!aniami logistycznymi, zwi&zanymi z wycofywaniem banknotów i monet
nominowanych w walucie krajowej,

• utrat& dochodów z tytu!u operacji walutowych.

Przybli'ona warto"# dodatkowych kosztów, jakie w samym sektorze bankowym mog&
poch!on&# przygotowania organizacyjne do zmiany systemów informatycznych oraz
uruchomienie rozlicze% gotówkowych i bezgotówkowych, przy zastosowaniu okresu
podwójnego obiegu walutowego wynosi: oko!o 0,14% PKB (okres dwutygodniowy),
oko!o 0,20% PKB (okres dwumiesi$czny) oraz oko!o 0,26% PKB (okres pó!roczny).
Utrata przez banki cz$"ci dochodów z tytu!u operacji walutowych, zwi&zana z
wprowadzeniem euro, mo'e by# oszacowana na poziomie oko!o 0,18% PKB (Kozak,
2008). Straty te odczuwalne b$d& przede wszystkim w pierwszym roku od wprowadzenia
euro i mog& by# ograniczone do w&skiej grupy banków. Proces ten mo'e równie'
spowodowa# odp!yw cz$"ci klientów banków do europejskich centrów finansowych.
Ponadto, wej"cie Polski do strefy euro mo'e równie' wywo!a# inne istotne zmiany w
strukturze kosztów banków, jednak ich oszacowanie jest utrudnione ze wzgl$du na du'&
zmienno"# parametrów okre"laj&cych te procesy (Kozak, 2008).

Warto nadmieni#, 'e wielko"# kosztów mo'e ulec zmniejszeniu, a czynnikami temuKoszty dla sektora
finansowego mog& by#

skutecznie
ograniczane.

sprzyjaj&cymi mog& by#: skrócenie okresu podwójnego obiegu walut, zmniejszenie
wolumenu obrotu gotówkowego (poprzez np. zwi$kszenie skali wykorzystania kart
p!atniczych oraz upowszechnienie bankowo"ci internetowej) czy te' opisana oddzielnie
kampania informacyjna, dotycz&ca nowych banknotów i monet (Kozak, 2008).

W celu uzupe!nienia analizy w tabeli 4.14 przedstawiono tak'e inne oszacowania
kosztów dla sektora bankowego, zwi&zanych z wprowadzeniem euro, przeprowadzone
przez Deutsche Bank (2001). Tabela 4.15 natomiast przedstawia oszacowanie
opracowane na podstawie Rehman (2000).

Zaprezentowane obliczenia dotycz&ce wielko"ci kosztów dla sektora bankowego,
maj& charakter szacunkowy, poniewa' bazuj& na opracowaniach dla pa%stw, które

69Proces ten jest na bardzo wysokim poziomie zaawansowania w ramach SEPA (Single Euro Area
Payments Area – Jednolity Obszar Płatniczy w Strefie Euro).
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Tabela 4.14. Koszty wprowadzenia euro wed$ug miejsc powstawania –
sektor bankowy (I)

koszt wprowadzenia euro dla ca!ej
gospodarki

0,5-0,6% PKB 5,8-6,8 mld z"

koszt wprowadzenia euro dla sektora
bankowego

0,12-0,15% PKB 1,4-1,7 mld z"

Udzia" poszczególnych kategorii w kosztach sektora bankowego:

dostosowanie systemów IT 31%
dostosowanie bankomatów 21%
dodatkowe koszty pracy 17%
logistyka 15%
przygotowanie procedur 6%
marketing 6%
szkolenia 4%

Źródło: Deutsche Bank (2001).

Tabela 4.15. Koszty wprowadzenia euro wed$ug miejsc powstawania –
sektor bankowy (II)

koszt wprowadzenia euro dla sektora
bankowego

0,1-0,3% PKB 1,2-3,5 mld z"

Udzia" poszczególnych kategorii w kosztach sektora bankowego:
dostosowanie systemów IT 54%
logistyka 8%
przystosowanie procedur 4%
marketing i PR 15%
szkolenia 10%
materia"y biurowe, formularze, broszury 6%
dostosowanie rachunkowo%ci 3%

Źródło: Narodowy Bank Polski (2008a), za Rehman (2000).
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wprowadza!y euro jako pierwsze. Nale'y podkre"li#, 'e dok!adna wielko"# kosztów
dla polskiego sektora bankowego b$dzie zale'na m.in. od przyj$tego scenariusza
wprowadzenia euro, d!ugo"ci okresu ewentualnego okresu przej"ciowego, d!ugo"ci
okresu podwójnego obiegu oraz szeregu szczegó!owych decyzji, które dopiero zostan&
podj$te. Mo'liwo"# czerpania z do"wiadcze% poprzedników dostarcza natomiast polskim
instytucjom finansowym informacji na temat obszarów potencjalnych oszcz$dno"ci.

Koszty dla sektora przedsi%biorstw niefinansowych

Oszacowania wielko"ci nak!adów sektora przedsi$biorstw na dzia!ania zwi&zane z
wprowadzeniem euro dokona# mo'na na podstawie prognoz kosztów sporz&dzonych
dla innych krajów. Dotychczas nie przeprowadzono szczegó!owych bada% na ten
temat w"ród polskich podmiotów (co wynika g!ównie z du'ej niepewno"ci zwi&zanej
ze szczegó!ami przebiegu procesu wprowadzania euro). Kategorie kosztów oraz
ich orientacyjna wielko"# zosta!y wskazane na podstawie raportów i opracowa%
sporz&dzonych przez Deutsche Bank (2001), Dirschmid i in. (2001) oraz Bannock
Consulting (2001), jak równie' ankiety przeprowadzonej przez NBP w"ród
przedsi$biorców.

Dla przedsi$biorstw z sektora niefinansowego wprowadzenie euro mo'e wi&za# si$ z
konieczno"ci& poniesienia kosztów nast$puj&cych dzia!a% przygotowawczych:

• dostosowania systemów informatycznych, przetwarzaj&cych dane finansowe,

• dostosowania systemów ksi$gowych, rachunkowych oraz systemu p!ac (poza
systemami informatycznymi),

• przygotowania nowych cenników oraz równoczesnego podawania cen w z!otych i
w euro w okresie podwójnej ekspozycji cen70,

• przeszkolenia pracowników, m.in. w zakresie przyjmowania wp!at w nowej
walucie, czy te' zabezpiecze% przed fa!szerstwem,

• dostosowania do euro maszyn i urz&dze% (sorterów, automatów wrzutowych,
wózków sklepowych, parkometrów itp.).

Koszty wprowadzenia euro w najwi$kszym stopniu b$d& dotyczy!y podmiotów, które
w ramach swojej dzia!alno"ci dokonuj& du'ej liczby transakcji gotówkowych, a wi$c
przede wszystkim sektora handlu detalicznego. Tabela 4.16 przedstawia oszacowanie
kosztów, sporz&dzone przez trzy niezale'ne instytucje dla pa%stw strefy euro. Nale'y
przy tym zaznaczy#, 'e podane wielko"ci bazuj& na scenariuszach wprowadzania
euro, zastosowanych w poszczególnych pa%stwach cz!onkowskich i mog& ró'ni# si$ od

70Podwójna ekspozycja (podwójne kwotowanie) cen jest działaniem zalecanym w okresie
poprzedzającym wprowadzenie euro, jak również po jego wprowadzeniu. Polega na podawaniu
kwot pieniężnych równocześnie w starej oraz nowej walucie, w celu ochrony konsumentów przed
nieuzasadnionymi podwyżkami cen.
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Tabela 4.16. Koszty wprowadzenia euro dla sektora przedsi%biorstw

Instytucja Cz&"' rocznych
obrotów (w %)

Kwota (w mld z()

Deutsche Bank 0,5-0,8 8,3-13,2
Eurocommerce 1,3-1,4 21,5-23,2
Goldman Sachs 0,5-1,0 8,3-16,6

Źródło: Dirschmid i in. (2001), Deutsche Bank (2001).

Tabela 4.17. Koszty wprowadzenia euro dla przedsi%biorstw w zale"no!ci
od ich rozmiarów

Liczba pracowników Koszty jako cz&"' rocznego obrotu (w %)

< 10 3,9
10-49 0,4
50-199 0,2
> 199 0,2
"#cznie 0,5

Źródło: Bannock Consulting (2001).

rozwi&za%, jakie zostan& zastosowane w Polsce. W Polsce mo'liwe jest zastosowanie
scenariusza big bang z krótkim okresem podwójnego obiegu, co powinno istotnie
zmniejszy# koszty wynikaj&ce z d!ugotrwa!ego rozliczania transakcji w dwóch walutach.
Ponadto, pewne rozbie'no"ci w oszacowaniach kosztów procesu wymiany mog& wynika#
z ró'nic pomi$dzy nowymi i starymi pa%stwami cz!onkowskimi w znaczeniu obrotu
gotówkowego i bezgotówkowego, liczbie bankomatów, terminali p!atniczych w sklepach,
automatów sprzedaj&cych okre"lone artyku!y itp. (Szel&g, 2008). Przedsi$biorstwa – w
celu ograniczenia kosztów – mog& ponadto planowa# inwestycje konieczne ze wzgl$dów
innych ni' wymiana waluty (np. modernizacja systemów IT czy inwestycje w nowy
sprz$t) w taki sposób, aby zbieg!y si$ one ze zmianami zwi&zanymi z wprowadzeniem
euro. Pozwala to znacznie ograniczy# wydatki, podczas gdy w wi$kszo"ci bada% trudno
oddzieli# opisany efekt.

Wysoko"# kosztów wymiany z!otego na euro, jakie b$d& ponoszone przez Wysoko"# kosztów dla
przedsi%biorstw mo'e
zale'e# od ich
wielko"ci.

przedsi$biorstwa, mo'e zale'e# od ich wielko"ci. Wed!ug oblicze% opracowanych przez
firm$ Bannock Consulting relatywnie najwy'sze mog& okaza# si$ koszty wymiany dla
najmniejszych przedsi$biorstw (zob. tabela 4.17). Taki rozk!ad kosztów potwierdzaj&
badania ankietowe, przeprowadzone przez Narodowy Bank S!owacji (zob. ramka 4.18).

Ramka 4.18. Koszty wprowadzenia euro na S$owacji

Narodowy Bank S!owacji oszacowa! koszty zwi&zane z wymian& korony na euro dla
s!owackich przedsi$biorstw z wykorzystaniem badania ankietowego na próbie 955
ma!ych i "rednich oraz 68 du'ych przedsi$biorstw. (rednio koszty wymiany korony
na euro dla przedsi$biorstw zatrudniaj&cych poni'ej 250 osób szacuje si$ na 0,27%
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rocznego obrotu, za" dla du'ych – na 0,09%. W badaniu podj$to tak'e prób$ oceny
kosztów wymiany korony na euro w zale'no"ci od sektora, w jakim dzia!a dane
przedsi$biorstwoa. Wyniki prezentuje poni'sza tabela.

Tabela. Koszty wymiany korony s$owackiej na euro w podziale na
sektory

Sektor Odsetek

przedsi&biorstw

danego sektora w

próbie (w %)

Koszty jako cz&"'

rocznego obrotu

(w %)

rolnictwo, "owiectwo, rybo"ówstwo,

le%nictwo, hodowla ryb

3,0 0,2

górnictwo 0,02 2,0

przemys" 19,0 0,3

produkcja i dystrybucja energii, gazu i wody 2,0 0,1

budownictwo 13,0 0,2

handel hurtowy i detaliczny 40,0 0,3

hotele i restauracje 1,0 0,4

transport, magazynowanie, us"ugi pocztowe,

telekomunikacja

7,0 0,2

us"ugi finansowe i ubezpieczenia 0,1 0,1

nieruchomo%ci (handel i wynajem) 2,0 0,1

edukacja 0,03 0,6

us"ugi zdrowotne i pomoc spo"eczna 2,0 0,2

inne us"ugi spo"eczne, socjalne i osobiste 3,0 0,7

pozosta"e bran#e 9,0 0,3

Źródło: Árendáš (2006).

Uzupe!nienie analizy dotycz&cej oszacowa% dla S!owacji mo'na znale)# w pracach:
/uster (2006), Szel&g (2008), Górska i in. (2008a).

a Z uwagi na małą liczebność próby wyniki dla dużych przedsiębiorstw nie są uważane za
reprezentatywne. W próbie występuje nadreprezentacja przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego
i detalicznego oraz niedostateczna liczba podmiotów z sektorów, takich jak: edukacja, usługi
finansowe i ubezpieczeniowe oraz górnictwo. Wyniki należy zatem traktować jako wielkości
orientacyjne.

Źródło: opracowanie NBP.
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Koszty kampanii informacyjnej

Przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej dla spo!ecze%stwa na temat euro
stanowi warunek konieczny powodzenia procesu wprowadzania wspólnej waluty.
Podzia! kosztów kampanii pomi$dzy poszczególne podmioty (NBP, administracj$
publiczn&, Komisj$ Europejsk& i in.) wymaga odr$bnej decyzji administracyjnej (por.
Szel&g, 2008). Oszacowanie przedstawione poni'ej nie uwzgl$dnia kosztów dzia!a%
informacyjnych, przeprowadzanych dobrowolnie przez prywatne podmioty, takie jak
banki i inne instytucje finansowe, przedsi$biorstwa, czy organizacje pozarz&dowe.

Do"wiadczenia pa%stw strefy euro pokazuj&, 'e skuteczna kampania informacyjna, Dobrze
przeprowadzona
kampania
informacyjna znacz&co
usprawnia proces
wprowadzania euro.

umo'liwiaj&ca obywatelom zapoznanie si$ z wyprzedzeniem z najwa'niejszymi
aspektami wymiany walut, znacznie usprawnia przebieg przedsi$wzi$cia, pozwala
przezwyci$'y# obawy spo!ecze%stwa, wynikaj&ce z niepewno"ci co do konsekwencji
wprowadzenia nowej waluty oraz pomaga eliminowa# zagro'enia, zwi&zane z
wyst&pieniem nieprawid!owow"ci w ca!ym procesie. Ka'dy obywatel powinien by#
informowany w kolejnych etapach wprowadzania euro w Polsce m.in. o kosztach
i korzy"ciach przyj$cia wspólnej waluty, dacie przyst&pienia do strefy euro, kursie
konwersji z!otego na euro, zasadach przeliczania kwot nominowanych w z!otych na euro,
sposobie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, wygl&dzie nowych
banknotów i monet oraz ich zabezpieczeniach.

Kalkulacja kosztów kampanii informacyjnej jest zadaniem szczególnie skomplikowanym,
ze wzgl$du na brak wi&'&cych decyzji dotycz&cych zakresu dzia!a% informacyjnych,
czasu trwania kampanii oraz wyboru narz$dzi komunikacji. Wed!ug zalece% Komisji
Europejskiej kampania informacyjna powinna rozpocz&# si$ wcze"nie, jeszcze przed
ustaleniem ostatecznej daty wst&pienia do strefy euro, aby na ka'dym etapie
przygotowa% do tego przedsi$wzi$cia zapewnia# spo!ecze%stwu niezb$dne informacje.
Wiedza o najwa'niejszych aspektach wprowadzania euro powinna by# dost$pna dla
wszystkich obywateli – tak'e tych, którzy maj& utrudniony dost$p do informacji,
np. osób w podesz!ym wieku, niepe!nosprawnych sensorycznie, wi$)niów czy te'
mniejszo"ci narodowych. Cz$sto podkre"la si$, 'e kampania informacyjna powinna by#
skonstruowana tak, aby dotar!a do ka'dego obywatela, aby nie musia! sam poszukiwa#
informacji.

Realizacja powy'szych celów b$dzie wymaga!a bardzo ostro'nego i dok!adnego Przeprowadzenie
kampanii
informacyjnej z racji
wysokiego stopnia
skomplikowania
przedsi%wzi%cia
implikuje wysokie
koszty, które mo'na
jednak skutecznie
redukowa#.

planowania kampanii informacyjnej oraz zastosowania zró'nicowanych narz$dzi
komunikacji. Skala i stopie% skomplikowania przedsi$wzi$cia, jakim jest informowanie
spo!ecze%stwa o euro, implikuje stosunkowo wysokie jego koszty. Z drugiej strony,
istnieje wiele mo'liwo"ci redukcji ca!kowitych kosztów kampanii, dzi$ki efektywnemu
wykorzystaniu szerokiego spektrum narz$dzi i "rodków docierania do odbiorców
przekazu. Warto równie' podkre"li#, w jaki sposób decyzje dotycz&ce strategii
wprowadzenia euro wp!ywaj& na koszty kampanii. Z punktu widzenia kosztów
komunikacji scenariusz madrycki jest bardziej kosztowny, ni' scenariusz big bang,
poniewa' wymaga wyd!u'enia czasu kampanii oraz przekazania bardziej z!o'onej
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informacji (obja"niaj&cej zagadnienia zwi&zane z rozliczaniem transakcji w dwóch
walutach, czy te' prawnym statucie gotówki euro, potencjalnie pojawiaj&cej si$ w obiegu
gotówkowym – zob. informacje w ramce 4.16). Co wi$cej, koszty rosn& proporcjonalnie
do czasu trwania podwójnego obiegu, w trakcie którego konieczne s& dzia!ania
informacyjne. Mo'na oczekiwa#, 'e kampani$ informacyjn& w Polsce, podobnie jak
w pa%stwach cz!onkowskich strefy euro, wesprze EBC poprzez zapewnienie cz$"ci
materia!ów i publikacji zwi&zanych z euro. Mo'liwe jest tak'e zawarcie kilkuletniej
umowy partnerskiej pomi$dzy Polsk& a Komisj& Europejsk&, w ramach której Komisja
pokrywa!aby nawet do 50% kosztów prowadzonych w Polsce dzia!a% informacyjnych
na temat euro.

Podsumowanie

Wprowadzenie w Polsce euro jest przedsi$wzi$ciem wymagaj&cym nie tylko du'ego
wysi!ku organizacyjnego, ale tak'e jednorazowego poniesienia kosztów szeroko
zakrojonych dzia!a% przygotowawczych. Precyzyjne oszacowanie kosztów mo'liwe
b$dzie dopiero wówczas, gdy podj$te zostan& szczegó!owe decyzje dotycz&ce scenariusza
wej"cia do strefy euro, d!ugo"ci okresu podwójnego obiegu, sposobu zaopatrzenia
w gotówk$, strategii komunikacji oraz wielu innych aspektów analizowanego
procesu. Obecnie mo'liwe jest jedynie przybli'one zidentyfikowanie obszarów, w
których konieczne b$dzie podj$cie dzia!a% wymagaj&cych nak!adów finansowych,
pozwalajce instytucjom pa%stwowym i podmiotom prywatnym rozpocz&# odpowiednie
przygotowania, które pomog& zminimalizowa# koszty ca!ego procesu.

Oszacowania wskazuj&, 'e scenariusz big bang jest najta%szy w implementacji. Niemniej,
niezb$dne s& szczegó!owe analizy w celu okre"lenia, który z mo'liwych scenariuszy
jest optymalny dla kraju rozmiarów Polski. Korzystaj&c z do"wiadcze% innych pa%stw,
nale'y przygotowa# oraz wprowadzi# w 'ycie kompleksowy plan wprowadzenia euro.
Powinien on obejmowa# podj$cie odpowiednich "rodków zaradczych, maj&cych na
celu minimalizacj$ potencjalnych kosztów, zwi&zanych z wymian& walut (Szel&g,
2008). Podsumowanie przybli'onego oszacowania kosztów dla ró'nych podmiotów dla
scenariusza big bang oraz scenariusza z okresem przej"ciowym przedstawia tabela 4.19.

Podkre"li# nale'y, 'e w tym kontek"cie sytuacja Polski jest wyj&tkowa ze wzgl$du
na skal$ obrotu gotówkowego w Polsce (znacznie wi$ksz& ni' w pa%stwach, które
przyjmowa!y euro z zastosowaniem scenariusza big bang), zwi&zan& z du'& liczb&
ludno"ci, uwarunkowaniami obrotu bezgotówkowego, kana!ami dystrybucji gotówki czy
te' wielko"ci& terytorium Polski.

Podsumowanie rozdzia"u
Wp$yw Polski na

decyzje EBC w
sprawie stóp

procentowych b%dzie
ograniczony.

Po przyj$ciu euro Polska przestanie prowadzi# autonomiczn& polityk$ pieni$'n&, za"
poziom stopy procentowej - tak jak w pozosta!ych gospodarkach stefy euro - b$dzie
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Tabela 4.19. Przybli"one koszty wprowadzenia euro do obiegu
gotówkowego i bezgotówkowego w Polsce dla scenariusza big bang oraz
scenariusza z okresem przej!ciowym (mld z$)

Rodzaj podmiotu Scenariusz „big
bang”

Scenariusz z
okresem

przej"ciowym

NBP 1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
administracja publiczna 0,9 1,1
sektor finansowy 2,3 2,6
przedsi!biorstwa 15,7 17,0
Razem 20,4 - 20,9 22,2-22,7

Źródło: Narodowy Bank Polski (2008a).

wyznacza!a Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. W jej sk!ad wejdzie
m.in. Prezes Narodowego Banku Polskiego i b$dzie móg! zabiera# g!os w dyskusji,
jak równie' uczestniczy# w g!osowaniu. Po reformie systemu g!osowania w Radzie
Prezesów EBC nie wszyscy prezesi krajowych banków centralnych b$d& bra# udzia!
w poszczególnych g!osowaniach, jednak zmiana ta nie wp!ynie znacz&co na si!$ Polski.
Ze wzgl$du na to, 'e cz!onkowie Rady Prezesów EBC formalnie kierowa# si$ powinni
interesem strefy euro jako ca!o"ci71, jak równie' z powodu bardzo ograniczonego
wp!ywu przedstawicieli Polski na decyzje w sprawie stóp procentowych w porównaniu
z dzisiejsz& sytuacj&, gdy polityka pieni$'na jest prowadzona w sposób autonomiczny,
zasadne jest pytanie o ryzyko nieadekwatno"ci polityki pieni$'nej EBC do potrzeb
polskiej gospodarki. Skala ewentualnej

nieadekwatno"ci
polityki pieni%'nej
EBC zale'y od
skuteczno"ci kana$u
konkurencyjno"ci...

Nieadekwatno"# ta mo'e si$ wi&za# z d!ugookresowym niedopasowaniem poziomu
stopy nominalnej lub z brakiem synchronizacji cyklicznej Polski i strefy euro
(Clarida i in., 1998). Spadek stopy realnej i wzrost zagregowanego popytu na skutek
prawdopodobnego obni'enia d!ugookresowego poziomu stóp procentowych nie powinien
jednak doprowadzi# do istotnego wzrostu inflacji, zarówno ze wzgl$du na fakt, 'e
znacz&ca cz$"# konwergencji nominalnej w zakresie stóp procentowych ju' si$ dokona!a,
jak i zewn$trzn& presj$ konkurencyjn& w otwartej gospodarce. ...oraz symetrii szoków

i ich transmisji w
przysz$o"ci.Ryzyko niedopasowania cyklicznego wi&'e si$ natomiast z ewentualnym wyst$powaniem

szoków asymetrycznych i ich asymetryczn& transmisj& w gospodarkach Polski i
strefy euro. Badania Adamowicz i in. (2008) pokazuj&, 'e istniej& pewne ró'nice
strukturalne, wskazuj&ce na prawdopodobie%stwo wyst&pienia takich szoków. Wyniki
bada% dotycz&cych dotychczasowej synchronizacji cyklicznej s& silnie uzale'nione od
stosowanej metodyki (por. Skrzypczy%ski 2008; Konopczak 2008a; Adamowicz i in.
2008). Ze wzgl$du na intensyfikacj$ powi&za% handlowych i finansowych nie mo'na
jednak wykluczy# wzrostu tej synchronizacji w czasie (por. Komisja Europejska, 2008a). Koszt dobrobytowy

utraty autonomii
monetarnej jest
szacowany jako
niewielki.

W kategoriach spadku dobrobytu spo!ecznego Gradzewicz i Makarski (2008) szacuj&
koszt utraty autonomicznej polityki pieni$'nej jako równie dotkliwy, jak zmniejszenie

71Kosior i in. (2008) pokazują, że takie rozwiązanie jest optymalne nie tylko dla strefy euro jako
całości, lecz również większości poszczególnych krajów.
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konsumpcji w stanie równowagi o 0,055%. Na tle porównywalnych wyników z literatury,
jak równie' potencjalnych korzy"ci, autorzy oceniaj& ten koszt jako niewielki.Autonomia polityki

pieni%'nej jest
ograniczana przez

post%puj&ce procesy
globalizacyjne.

Dodatkowo, koszt rezygnacji z autonomicznej polityki pieni$'nej obliczony bez
uwzgl$dnienia post$puj&cych zjawisk globalizacyjnych by!by prawdopodobnie wy'szy
ni' przy uwzgl$dnieniu tych procesów. Utrudniaj& one bowiem prowadzenie polityki
pieni$'nej w ma!ej gospodarce z powodu potwierdzonego empirycznie rosn&cego
znaczenia globalnego komponentu inflacji (Borio i Filardo, 2007). W!adze monetarne
w ma!ej, otwartej gospodarce musz& przyjmowa# inflacj$ globaln& za dan&, podczas
gdy Europejski Bank Centralny (zw!aszcza we wspó!pracy z innymi du'ymi
bankami centralnymi) mo'e podejmowa# próby aktywnego wp!ywania na globaln&
inflacj$. Ponadto, globalizacja implikuje konieczno"# poniesienia podobnych kosztów
co integracja walutowa, zw!aszcza z powodu konieczno"ci przeprowadzenia reform
uelastyczniaj&cych rynki.Zmienny nominalny

kurs z$otego jest
zarówno mechanizmem

absorpcji, jak i
+ród$em szoków

Po wst&pieniu do strefy euro Polska nie tylko utraci autonomi$ polityki pieni$'nej, lecz
równie' nieodwo!alnie usztywni kurs z!otego wzgl$dem euro. Wyniki przeprowadzonych
analiz wskazuj& tymczasem, 'e kurs z!otego stanowi mechanizm absorbuj&cy szoki
realne, o ile wyst$puje asymetryczno"# tych szoków pomi$dzy Polsk& i stref& euro.
Je"li nie nast&pi konwergencja w zakresie symetrii szoków realnych, a efektywno"#
dzia!ania alternatywnych mechanizmów dostosowawczych b$dzie niedostateczna,
przyj$cie wspólnej waluty mo'e spowodowa# wzrost zmienno"ci produktu. Z drugiej
strony, rezygnacja z p!ynnego kursu z!otego wi&za!aby si$ z szans& unikni$cia
kosztów, jakie poci&gaj& za sob& wahania nominalnego kursu walutowego niezwi&zane
z czynnikami fundamentalnymi, które w istotny sposób wp!ywaj& na kszta!towanie si$
nominalnego i realnego kursu z!otego.Zagro'enia w "rednim

okresie mog& si%
wi&za# z dynamik&

cen. Oprócz nie podlegaj&cych dyskusji kosztów d!ugookresowych, które mog& by#
zminimalizowane przede wszystkim dzi$ki uelastycznieniu gospodarki, przyj$cie euro
mo'e si$ wi&za# w "rednim okresie z pewnymi zagro'eniami. Nale'y do nich g!ównie
kszta!towanie si$ dynamiki cen niezgodnie ze "cie'k& równowagi oraz konsekwencje tego
zjawiska w sferze realnej gospodarki.Kurs konwersji

niezgodny z kursem
równowagi mo'e w

d$u'szym okresie
doprowadzi# do

przesuni%cia
wzgl%dnego poziomu

cen.

Jednym ze )róde! tego zagro'enia mo'e by# przyj$cie nieoptymalnego kursu konwersji
z!otego na euro. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazuj&, 'e efektem ustanowienia
kursu konwersji na poziomie istotnie ró'nym od kursu równowagi by!oby w krótkim i
"rednim okresie zaburzenie dynamiki produkcji, w d!ugim za" - przesuni$cie wzgl$dnego
poziomu cen (NBP, 2008). Dodatkowo, w miar$ mo'liwo"ci, przy ustalaniu kursu
konwersji nale'y uwzgl$dni# jego wp!yw na efekty cenowe wprowadzenia euro i d&'y#
do tego, by by! mo'liwie okr&g!y (Rozkrut i in., 2008).Ró'nice inflacyjne

mi%dzy krajami mog&
prowadzi# do efektów

procyklicznych w
sferze realnej.

Trwa!e ró'nice inflacyjne mi$dzy Polsk& a innymi krajami strefy euro przy wspólnej
stopie nominalnej mog& za" mie# procykliczne efekty w sferze realnej, gdy' realne stopy
procentowe w krajach o wy'szej inflacji s& niskie i dodatkowo pobudzaj& aktywno"#
gospodarcz&. Z tego wzgl$du najwi$kszym wyzwaniem wydaje si$ proces ujednolicenia
mechanizmów formowania oczekiwa% inflacyjnych w krajach strefy euro (dotychczasowe
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do"wiadczenia wskazuj& na ich znacz&ce ujednolicenie w ostatnim dziesi$cioleciu), jak
równie' eliminacja uporczywo"ci inflacji oraz ró'nic instytucjonalnych (np. sztywno"ci
rynków, mechanizmów automatycznej indeksacji) utrwalaj&cych ró'nice inflacyjne
powsta!e na skutek wstrz&sów asymetrycznych (Torój, 2008). Nale'y jednak pami$ta#,
'e w krótkim okresie zró'nicowanie stóp inflacji mi$dzy krajami strefy euro mo'e
wynika# z efektywnego funkcjonowania kana!u konkurencyjno"ci jako mechanizmu
dostosowawczego. Europejski Bank Centralny podkre"la, 'e wska)niki na poziomie
konkretnych krajów nie s& bezpo"rednim przedmiotem polityki EBC, a jedynym jej
celem pozostaje stabilno"# cen na poziomie ca!ej strefy euro. Zbyt szybki wzrost p$ac

i cen jest ma$o
prawdopodobny, cho#
zale'y od podj%cia
reform strukturalnych.

W d!u'szym horyzoncie ró'nica inflacyjna mi$dzy Polsk& a stref& euro mo'e si$
wi&za# z procesem doganiania przez Polsk$ gospodarek bardziej rozwini$tych. Nale'y
liczy# si$ z wy'sz& inflacj& p!ac i cen, lecz determinowa# j& b$dzie g!ównie proces
konwergencji realnej i wzrost wydajno"ci pracy. B$dzie to jednak zjawisko naturalne
i zgodne z równowag&, a tym samym nie powinno przek!ada# si$ ani na pogorszenie
stabilno"ci gospodarczej, ani mi$dzynarodowej konkurencyjno"ci. Ewentualne ryzyko
zbyt szybkiego wzrostu p!ac w Polsce w stosunku do dynamiki wydajno"ci pracy mo'e
si$ wi&za# z instytucjonalnymi ramami procesu negocjacji p!acowych. Nadmierna ich
centralizacja prowadzi# mo'e do wyrównywania p!ac mi$dzy przedsi$biorstwami lub
ca!ymi bran'ami, mimo potencjalnych ró'nic w dynamice wydajno"ci na poziomie
zdezagregowanym. Czynnikiem ryzyka pozostaje te' niska efektywna poda' pracy
w Polsce, która mo'e przyczynia# si$ do wzrostu jednostkowych kosztów pracy i
pogorszenia pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej. Bank centralny mo'e

przeciwdzia$a#
negatywnemu
wp$ywowi spadku stóp
procentowych na
stabilno"# finansow& i
cykl na rynku
nieruchomo"ci.

Pewne ryzyko nadmiernego wzrostu cen dotyczy rynku aktywów, w tym nieruchomo"ci,
jak równie' spadku stabilno"ci finansowej w wyniku wzrostu akcji kredytowej,
który by!by spowodowany oczekiwanym spadkiem stóp procentowych. Wyniki
przeprowadzonych analiz (*aszek i in., 2008) w ograniczonym stopniu potwierdzaj&
te obawy. Oczekuje si$ wzrostu relacji kredytu dla sektora prywatnego do PKB
(od ok. 39% do ok. 44% w okresie pobytu Polski w ERM II oraz w pierwszym
roku cz!onkostwa w strefie euro), a tak'e wzrostu cen mieszka%. O ile szacowana
skala wzrostu akcji kredytowej nie wskazuje na istotne zagro'enie dla stabilno"ci
finansowej, mo'e jednak wywo!a# zaburzenie cyklu na rynku nieruchomo"ci. Bank
centralny oraz rz&d dysponuj& jednak narz$dziami skutecznej neutralizacji negatywnych
konsekwencji wprowadzenia euro, zwi&zanymi przede wszystkim z zaostrzeniem norm
ostro'no"ciowych. W krótkim okresie

zostan& poniesione
koszty techniczne i
organizacyjne.

W najkrótszym horyzoncie czasowym odczuwalne b$d& koszty techniczne i
organizacyjne, jakie Polska poniesie w zwi&zku z wymian& z!otego na euro. Koszty te
obci&'a# b$d& zarówno administracj$ publiczn&, sektor finansowy, jak i przedsi$biorstwa
niefinansowe, a ich wysoko"# b$dzie uzale'niona od szeregu decyzji dotycz&cych
scenariusza wprowadzania euro oraz uwarunkowa% zewn$trznych. Konieczne b$dzie
przede wszystkim zaopatrzenie w monety i banknoty euro, dostosowanie systemów
informatycznych i systemów p!atno"ci, przygotowanie ogólnokrajowej kampanii
informacyjnej oraz przeprowadzenie szkole% dla pracowników i intensyfikacja ich prac
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w okresie wymiany pieni&dza. Bazuj&c na do"wiadczeniach innych pa%stw, nale'y
pami$ta# o szczególnej sytuacji Polski, wynikaj&cej z du'ej powierzchni kraju (na tle
innych pa%stw, które dotychczas stosowa!y scenariusz big bang) oraz du'ej skali obrotu
gotówkowego.Spe$nienie kryterium

stabilno"ci cen mo'e
wymaga# zastosowania

"rodków polityki
dezinflacyjnej...

Pewne krótkookresowe zagro'enia wynikaj& tak'e z konieczno"ci spe!nienia kryteriów
z Maastricht. Je'eli inflacja nie ukszta!tuje si$ na poziomie poni'ej warto"ci
referencyjnej, b$dzie to wymaga# podj$cia dzia!a% obni'aj&cych tempo wzrostu cen.
Dzia!ania te z kolei mog& w krókim okresie prowadzi# do spadku tempa wzrostu
gospodarczego. Wed!ug szacunków w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, przy
za!o'eniu konieczno"ci obni'ania inflacji a' o 1 pkt proc., tempo wzrostu PKB spadnie
"rednio w okresie dwóch lat o ok. 0,8 pkt proc. Strata spo!ecznego dobrobytu w wyniku
spe!nienia kryteriów z Maastricht nie b$dzie jednak wysoka (Lipi%ska, 2008b)....co mo'e utrudnia#

spe$nienie kryterium
stabilno"ci kursowej. Nie nale'y jednak zapomina# o podporz&dkowaniu polityki pieni$'nej wymogowi

dwuletniego utrzymania kursu z!otego do euro w systemie ERM II, wynikaj&cemu z
trójk&ta niemo'no"ci. Pewne zagro'enia mog& si$ wprawdzie wi&za# z jednoczesnym
spe!nieniem kryterium inflacyjnego i kursowego, co wynika z presji aprecjacyjnej
na realny kurs walutowy w gospodarce doganiaj&cej. Analizy pokazuj& jednak, 'e
prawdopodobie%stwo sukcesu - przy racjonalnie prowadzonej polityce pieni$'nej i
fiskalnej - jest wysokie (por. B$za-Bojanowska i MacDonald 2008; Lipi%ska 2008b;
Koloch 2008).W czasie uczestnictwa

w ERM II zagro'enie
mog& stanowi#

napi%cia na rynkach
finansowych oraz

trudno"ci ze
spe$nieniem

pozosta$ych kryteriów.

Stabilizacj$ kursow& mo'e utrudnia# nie tylko konieczno"# utrzymywania relatywnie
niskiej inflacji, lecz równie' szybkie przep!ywy kapita!owe w przypadku ma!ego rynku
walutowego oraz ewentualne pojawienie si$ kryzysu walutowego. Szczególna podatno"#
polskiego rynku na decyzje inwestorów portfelowych wynika z jednej strony z jego
p!ytko"ci, z drugiej za" - z tego, 'e jest najwi$kszym rynkiem w regionie, co zapewnia im
stosunkowo niskie koszty wej"cia i wyj"cia. Zagro'eniem mo'e pozostawa# spekulacja
na rewaluacj$ parytetu (S!awi%ski, 2008) oraz efekt zara'ania zwi&zany z k!opotami
innych krajów. Do"wiadczenia Grecji pokazuj& jednak, 'e deprecjacja waluty nie musi
zosta# zinterpretowana jako powa'ne napi$cia, o ile wynika ona z sytuacji na rynkach
finansowych, a nie ze s!abych fundamentów gospodarek. Parytet centralny mo'e te'
skutecznie pe!ni# rol$ „magnesu” dla rynkowego kursu walutowego. Dzieje si$ tak jednak
pod warunkiem, 'e rynek jest przekonany co do perspektywy spe!nienia kryteriów
zbie'no"ci i szybkiego przyj$cia euro, a poziom rezerw walutowych jest wysoki.

Kolejne krótkookresowe zagro'enie wi&'e si$ z mo'liwo"ci& wzrostu cen wyra'onychWzrost cen w wyniku
zaokr&gle!, wed$ug

pesymistycznego
scenariusza, nie

powinien przekroczy#
2-3%

w euro w efekcie zaokr&gle%. Oszacowania potencjalnych efektów tego rodzaju w
Polsce wskazuj& w najgorszym przypadku na 2 - 3% wzrost ogólnego poziomu
cen (Rozkrut i in., 2008). Co wi$cej, realizacja pesymistycznych scenariuszy jest
ma!o prawdopodobna, jako 'e na ostateczn& wielko"# efektów cenowych wp!ywaj&
czynniki takie jak: (1) stopie% konkurencji na danym rynku, (2) moment cyklu
koniunkturalnego, na który przypada wymiana waluty, (3) stopie% "wiadomo"ci
spo!ecznej (wyczulenie konsumentów). Co wi$cej, istotn& rol$ w tym zakresie odgrywa
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równie' dzia!alno"# organizacji konsumenckich i instytucji pa%stwowych, polegaj&ca na
monitorowania ruchów cen w okresie kilku miesi$cy przed wymian& i po wymianie
waluty, komunikacji ze spo!ecze%stwem, inicjowaniu porozumie% z przedsi$biorcami
dotycz&cych niewykorzystywania wymiany waluty na niekorzy"# konsumentów czy
stosowaniu odpowiednich narz$dzi instytucjonalnych, w tym nakazu podwójnego
kwotowania. Wzrost cen dóbr i us!ug najcz$"ciej nabywanych mo'e bowiem doprowadzi#
do powstania rozbie'no"ci mi$dzy rzeczywist& i postrzegan& inflacj&, co mo'e prze!o'y#
si$ na gospodark$ realn& poprzez spadek popytu konsumpcyjnego czy zwi$kszone
'&dania p!acowe.
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Rozdzia" 5

Mechanizmy absorpcji wstrz'sów

Cele rozdzia"u

Celem rodzia!u jest wykazanie, 'e o bilansie korzy"ci i kosztów udzia!u w unii
walutowej mo'e w du'ym stopniu decydowa# elastyczno"# mechanizmów rynkowych
i polityki fiskalnej w reagowaniu na wstrz&sy, w tym g!ównie asymetryczne. Przy Ró'norodne +ród$a

szoków
asymetrycznych.braku polityki pieni$'nej i kursowej wzrasta bowiem rola ró'norodnych mechnizmów

dostosowawczych uruchamianych w reakcji na szok. Wspólna, pozostaj&ca w gestii
EBC, polityka pieni$'na, która reaguje na wstrz&sy na poziomie ca!ej strefy euro
(symetryczne), jest oczywi"cie w dalszym ci&gu mechanizmem stabilizuj&cym wahania
luki PKB i inflacji w ca!ej unii walutowej. Mechanizmy przedstawione na schemacie 1,
funkcjonuj&ce na poziomie krajowym, maj& jednak szczególne znaczenie w przypadku
szoków dotycz&cych wy!&cznie jednego kraju (asymetrycznych). Komisja Europejska
(2008a) oraz Langed,k i Roeger (2007) wyró'niaj& ró'ne )ród!a wstrz&sów, z jakimi
poszczególne gospodarki strefy euro musia!y sobie radzi# w pierwszych dziesi$ciu latach
funkcjonowania unii walutowej. Roubini i in. (2007) oraz Treasury (2003b) wyró'niaj&
kilka podstawowych kana!ów makroekonomicznych dostosowa% w unii walutowej,
przedstawionych na schemacie 1:

• polityka fiskalna;

• kana! realnego kursu walutowego;

• kana! finansowy (kredytowy i kapita!owy).

Aby poszczególne kana!y skutecznie dzia!a!y, konieczne jest wyst&pienie okre"lonych
warunków. Na skuteczno"# polityki fiskalnej wp!ywa zarówno dba!o"# o bilansowanie
bud'etu w perspektywie "rednioterminowej, jak i przejrzyste regu!y fiskalne.
O efektywno"ci kana!u realnego kursu walutowego (zwanego te' kana!em
konkurencyjno"ci) decyduje w znacznej mierze stopie% elastyczno"ci rynku pracy
i produktów. Na zdolno"# rynków finansowych do pe!nienia funkcji stabilizatora
wstrz&sów wp!ywa poziom integracji i rozwoju rynków finansowych, w tym zakres
redukcji home bias.
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Schemat 5.1. Mechanizmy dostosowawcze w unii walutowej
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Źródło: opracowanie własne.

5.1. Polityka fiskalna

Rola polityki fiskalnej w unii walutowej

Z przyst&pieniem do strefy euro wi&'e si$ rezygnacja z dwóch wa'nych narz$dziWraz z utrat&
autonomicznej polityki

pieni%'nej i kursowej
ro"nie rola polityki

fiskalnej.

polityki makroekonomicznej – krajowej polityki pieni$'nej i kursowej. Ci$'ar
stabilizacji makroekonomicznej Polski po jej wej"ciu do strefy euro, a szczególnie
absorpcja szoków asymetrycznych, w du'ym stopniu spocznie na polityce fiskalnej.
Stabilizacja makroekonomiczna nie jest jednak jedynym wyzwaniem, przed którym
stoi polityka fiskalna. Powinna ona bowiem stwarza# równie' warunki trwa!ego rozwoju
gospodarczego. Jednocze"nie, system finansów publicznych musi by# tak skonstruowany,
aby deficyt sektora instytucji rz&dowych i samorz&dowych nie przekroczy! 3% PKB, a
d!ug publiczny - 60% PKB. W przypadku kraju przyst$puj&cego do strefy euro troska
o skuteczn& polityk$ fiskaln& sprowadza si$ do dwóch podstawowych zagadnie%:

1. Jak zwi$kszy# mo'liwo"ci dzia!ania automatycznych stabilizatorów koniunktury
(por. ramka 5.1)?

2. Jak kszta!towa# struktur$ dochodów i wydatków bud'etu, aby - zapewniaj&c
odpowiedni& poda' wydatków prowzrostowych - sprosta# wymogom Paktu
Stabilno"ci i Wzrostu, który dyscyplinuje polityk$ fiskaln& krajów UE i strefy
euro?

Odpowiedzi na powy'sze pytania s& ze sob& powi&zane. W strefie euro
warunkiem skuteczno"ci polityki fiskalnej, jako narz$dzia dostosowania do wstrz&sów
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gospodarczych i stabilizacji waha% cyklu koniunkturalnego, jest zapewnienie
odpowiedniej struktury dochodów i wydatków bud'etu, która nie prowadzi
do niekontrolowanego wzrostu deficytu bud'etowego w przypadku pogorszenia
koniunktury gospodarczej. Zgodnie z regu!ami fiskalnymi obwi&zuj&cymi w strefie
euro (zapisanymi w Pakcie Stabilno"ci i Wzrostu) optymalna struktura dochodów i
wydatków to taka, która pozwala gromadzi# oszcz$dno"ci bud'etu w okresie dobrej
koniunktury gospodarczej i dzi$ki temu zwi$ksza# wydatki w okresie jej pogorszenia.
Relatywnie dobra pozycja fiskalna w okresie wchodzenia w faz$ s!abszej koniunktury
nie tylko u!atwia dzia!anie automatycznym stabilizatorom koniunktury, ale równie'
umo'liwia utrzymanie (a nawet antycykliczne zwi$kszenie) wydatków inwestycyjnych i
prowzrostowych, realizowanych w ramach tzw. polityki dyskrecjonalnej.

Ramka 5.1. Automatyczne stabilizatory koniunktury

Automatyczne stabilizatory koniunktury s& mechanizmami wbudowanymi w system
fiskalny, które zwi$kszaj& agregatowy popyt, gdy wzrost gospodarczy maleje i
obni'aj& tempo jego wzrostu w okresie o'ywienia (por. np. McConnell i Brue, 2005,
s. 2018-19) Najwa'niejsz& cech& automatycznych stabilizatorów jest to, 'e w!&czaj&
si$ samoistnie (równolegle ze zmianami koniunktury gospodarczej), bez konieczno"ci
podejmowania 'adnych dodatkowych decyzji.

Najwa'niejsze automatyczne stabilizatory koniunktury to:

• po stronie dochodów – podatki;

• po stronie wydatków – zasi!ki dla bezrobotnych i inne "wiadczenia spo!eczne,
które cz$"ciowo rekompensuj& utracony dochód.

Dzi$ki dzia!aniu automatycznych stabilizatorów w fazie spowolnienia gospodarczego
dochody do dyspozycji mieszka%ców spadaj& wolniej ni' dochody brutto, co
powoduje, 'e popyt w gospodarce spada wolniej. Rezultatem dzia!ania powy'szych
mechanizmów jest zmiana relacji pomi$dzy dochodami a wydatkami bud'etowymi,
czyli samoistne dostosowanie deficytu bud'etowego do waha% koniunktury.

Warto podkre"li#, 'e w okresie spowolnienia gospodarczego niekontrolowany
wzrost strony wydatkowej i spadek dochodowej prowadzi do narastania deficytu,
który napotyka na barier$ finansowania ze strony inwestorów oraz prowadzi do
akumulacji d!ugu. Dlatego te' wypracowanie w okresie dobrej koniunktury rezerwy
oszcz$dno"ci (czyli tzw. funduszy rainy days por. np. Canzoneri i in., 1992, s. 223)
pozwala na jej uruchomienie w sytuacji wstrz&su asymetrycznego przy mniejszym
ryzyku nadmiernego wzrostu deficytu i d!ugu publicznego.

Źródło: opracowanie NBP.
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Wykres 5.1. Deficyt sektora instytucji rz#dowych i samorz#dowych (wg
metodologii ESA’95) i d$ug publiczny w latach 2000 - 2007
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Źródło: Eurostat.

Powy'sze rozwa'ania sk!aniaj& do postawienia pytania o to, w jakim stopniu polska
polityka fiskalna jest przygotowana do wype!niania stawianych przed ni& zada% roli
efektywnego narz$dzia stabilizacji makroekonomicznej po przyst&pieniu Polski do strefy
euro. W szczególno"ci wa'ne s& nast$puj&ce zagadnienia:

• Czy istniej& w Polsce odpowiednie warunki do swobodnego dzia!ania
automatycznych stabilizatorów koniunktury?

• Jaka jest skuteczno"# poszczególnych stabilizatorów wbudowanych w polski
system finansów publicznych?

• Czy polityka fiskalna w Polsce jest prowadzona odpowiedzialnie (antycyklicznie)?

• Czy uwarunkowania strukturalne polskich finansów publicznych zapewniaj&
mo'liwo"# prowadzenia efektywnej polityki fiskalnej bez szkody dla rozwoju
gospodarczego Polski po jej przyst&pieniu do strefy euro?

Jako!' polityki fiskalnej w Polsce

Ogólnej oceny jako"ci polityki fiskalnej dokonuje si$ zwykle przez pryzmatPrzez wi%kszo"# okresu
od pocz&tku

transformacji deficyt
bud'etowy w Polsce by$

wy'szy ni' 3% PKB.

kszta!towania si$ salda finansów publicznych. Poza latami 1999 i 2000, w ca!ym
okresie od pocz&tku transformacji do 2006 r., polska gospodarka charakteryzowa!a
si$ deficytem bud'etowym (sektora instytucji rz&dowych i samorz&dowych)
przekraczaj&cym referencyjne 3% PKB. Dla kraju „doganiaj&cego” wysoki deficyt
bud'etowy jest w pewnym stopniu uzasadniony m.in. komplementarno"ci& w wielu
obszarach inwestycji publicznych i prywatnych (oraz w przypadku Polski – un,nych).
Inwestycje te s& z kolei istotne jako uwarunkowania rozwoju gospodarczego.

Mierz&c stabilno"# polskiego systemu finansów publicznych aktualn& wielko"ci& deficytu
bud'etowego, mo'na powiedzie#, 'e na tle zarówno (cz$"ci) krajów strefy euro, jak i
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pozosta!ych nowych krajów cz!onkowskich Polska wypada relatywnie dobrze (por. te' Obecnie deficyt jest
ni'szy, co w du'ej
mierze wynika z
korzystnej koniunktury
gospodarczej,
utrzymuj&cej si% w
latach 2003-2008.

Darvas i Szapáry, 2008). W 2007 r. nast&pi!o ograniczenie deficytu sektora instytucji
rz&dowych i samorz&dowych do poziomu 2,0% PKB1, czyli a' o 1,8 pkt proc. w stosunku
do 2006 r., czemu sprzyja!a korzystna sytuacja makroekonomiczna. W lipcu 2008 r.
roku Rada Unii Europejskiej zdecydowa!a o uchyleniu procedury nadmiernego deficytu,
któr& Polska by!a obj$ta od 5 lipca 2004 r. Co równie' istotne, zatrzymano tendencj$
wzrostu d!ugu publicznego, obserwowan& a' do 2003 r., dzi$ki czemu zagro'enie
osi&gni$cia poziomu 60% PKB zosta!o oddalone. Tym samym, negatywne konsekwencje
wysokiego zad!u'enia (por. ramka 5.2) wci&' dotycz& Polski w mniejszym stopniu ni'
wiele krajów nale'&cych do strefy euro. Kszta!towanie si$ salda bud'etu oraz d!ugu
publicznego "wiadczy w pewnym stopniu o ogólnej kondycji finansów publicznych oraz
odpowiedzialno"ci polityki fiskalnej, ale nie przes&dza, na ile skuteczna jest ona w
stabilizowaniu gospodarki.

Ramka 5.2. Negatywne nast%pstwa nadmiernego zad$u"enia

Negatywne nast$pstwa nadmiernego udzia!u sektora publicznego w redystrybucji
wytworzonego PKB przedstawia si$ najcz$"ciej w postaci nast$puj&cych
argumentów (Afonso i Furceri 2008 - EBC No 849, Schuknecht 2004 - EBC No.421,
0abi%ska 2002, Lutkowski 2004):

• Wraz ze wzrostem udzia!u pa%stwa w redystrybucji PKB rosn& wydatki
publiczne, a mniej "rodków finansowych pozostaje do dyspozycji prywatnych
podmiotów, co powoduje zmniejszenie prywatnych inwestycji tworz&cych
nowe miejsca pracy. Du'y udzia! pa%stwa w PKB i rosn&ce wydatki publiczne
powoduj& zmniejszenie roli mechanizmu rynkowego. Mo'e to prowadzi# do
b!$dnej alokacji "rodków, spowolnienia zmian strukturalnych i os!abienia
ogólnogospodarczej dynamiki wzrostu.

• Przy znacznym udziale pa%stwa w gospodarce, rz&d aby móg! prawid!owo
zarz&dza# dobrami publicznymi i dzieli# "rodki - musi rozbudowywa#
administracj$ pa%stwow&. Przyk!adowo, Grecja lokuje si$ na 152 miejscu w
zakresie swobody prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej wg Doing Business i
jednocze"nie charakteryzuje si$ najwi$kszymi wydatkami na administracj$ -
oko!o 10% PKB.

• Du'y udzia! pa%stwa w PKB mo'e rodzi# trudne do skorygowania zmiany
zachodz&ce w "wiadomo"ci i zachowaniach ludzi zwi&zane g!ównie z postawami

1Według metodologii stosowanej przez polskie Ministerstwo Finansów deficyt ten byłby niższy o 1,4%
PKB. Polska metodologia obliczania deficytu budżetowego została jednak zakwestionowana decyzją
Eurostatu z września 2004 r. W jej wyniku OFE zostały wyłączone z sektora finansów publicznych po
upłynięciu wyznaczonego okresu przejściowego (por. Ministerstwo Finansów, 2005b).
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roszczeniowymi, które s& charakterystyczne dla spo!ecze%stw, w których
pa%stwo rozporz&dza i dzieli ponad po!ow$ PKB.

• Rosn&ce wydatki publiczne niemaj&ce pokrycia we wp!ywach bud'etowych
powoduj& wzrost deficytów bud'etowych i ich kumulowanie si$ w d!ugich
okresach w formie wzrostu zad!u'enia publicznego. Wysoki poziom zad!u'enia
krajów prowadzi bowiem do wysokich kosztów jego obs!ugi i w ten sposób
wp!ywa na zmniejszenie swobody dzia!ania rz&du w zakresie polityki fiskalnej.

• Du'e deficyty bud'etowe wi&'& si$ równie' na ogó! z tzw. efektem
wypychania sektora prywatnego przez sektor publiczny z rynku kredytowego
na skutek oferowania przez bud'et wysokiego oprocentowania za udzielany
kredyt (crowding–out e!ect). Finansowanie deficytu, który ma pobudza#
gospodark$ poprzez emisj$ papierów skarbowych na rynku finansowym, mo'e
powodowa# wzrost stopy procentowej i t!umienie dzia!alno"ci inwestycyjnej
przedsi$biorstw.

• Przekroczenie pewnego progu zad!u'enia bud'etu pa%stwa mo'e wywo!ywa#
oczekiwania, 'e, aby go sp!aci#, rz&d b$dzie zmuszony podnie"# podatki, co
mo'e zmniejsza# poziom wydatków na konsumpcj$ i zwi$ksza# sk!onno"ci do
oszcz$dzania w oczekiwaniu na wi$ksze obci&'enia w przysz!o"ci. Zatem efekt
zwi$kszania ekspansji fiskalnej mo'e by# negatywny i nie zwi$ksza# popytu.
Wed!ug nowej ekonomii klasycznej, je"li d!ug publiczny jest stosunkowo du'y
i jego obs!uga jest ci$'arem dla gospodarki, to redukcja deficytu nawet w
okresie recesji b$dzie dzia!a# pobudzaj&co na wzrost gospodarczy. Efekt ten
okre"la si$ mianem non–keynesian e.ect. Przyczynia si$ on do usuni$cia
obaw przed mo'liwymi d!ugofalowymi skutkami powi$kszania zad!u'enia i
wzrostu stóp procentowych, zwi$kszaj&c zaufanie do polityki gospodarczej
oraz stabilizuj&c oczekiwania inflacyjne.

Źródło: opracowanie NBP.

Skuteczno"# polskiej polityki fiskalnej w stabilizowaniu waha% koniunkturalnychSkuteczno"#
automatycznych

stabilizatorów
koniunktury w Polsce
jest relatywnie niska.

zale'y od efektywno"ci automatycznych stabilizatorów koniunktury oraz od jako"ci
dyskrecjonalnej polityki fiskalnej. Z przeprowadzonych analiz wynika, 'e automatyczne
stabilizatory koniunktury w latach 1995-2007 wyg!adza!y w Polsce !&cznie oko!o
14% waha% PKB (por. Mackiewicz i Krajewski, 2008). Podobn& si!$ oddzia!ywania
automatycznych stabilizatorów oszacowano przy pomocy modelu Bundesbanku dla
W!och i Holandii, natomiast nieco wi$ksz& dla Francji (19%), Niemiec (23%) i
Wielkiej Brytanii (24%) (por. Creel i Saraceno, 2008)2. Skala zwi$kszenia lub
zmniejszenia deficytu finansów publicznych w reakcji na wahania koniunktury zale'y

2Należy jednak przyznać, że szacunki efektywności automatycznych stabilizatorów różnią się dosyć
istotnie w zależności od wykorzystywanego modelu.
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Tabela 5.1. Skuteczno!' automatycznych stabilizatorów koniunktury w
Polsce

Kategoria bud$etowa Wp(yw zwi&kszenia kategorii bud$etowej
o 1% PKB w reakcji na zmniejszenie

waha! PKB (w %)

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 2,98
Podatek od warto%ci dodanej (VAT) 0,54
Pasywne formy przeciwdzia"ania bezrobociu 0,39
Podatek akcyzowy 0,26
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 0,12
Sk"adki na fundusze celowe 0,08

Źródło: Mackiewicz i Krajewski (2008).

od jego elastyczno"ci na zmiany produkcji. Si!a tej reakcji zale'y od elastyczno"ci
poszczególnych kategorii bud'etowych wzgl$dem PKB (por. Narodowy Bank Polski,
2004a).

Z przeprowadzonych na potrzeby Raportu bada% wynika, 'e skuteczno"# poszczególnych Najefektywniejszym
automatycznym
stabilizatorem w
Polsce jest CIT – PIT
wyg$adza wahania
koniunktury w
mniejszym stopniu.

kategorii dochodowych i wydatkowych w roli automatycznych stabilizatorów
koniunktury jest w Polsce zró'nicowana (por. tabela 5.1)3. Zdecydowanie
najefektywniejszym stabilizatorem okaza! si$ podatek CIT, co by!o wyró'nikiem
Polski tak'e we wcze"niejszych badaniach (por. Narodowy Bank Polski, 2004a). Z
punktu widzenia wyg!adzania cyklu koniunkturalnego skutecznym dzia!aniem by!oby
zwi$kszenie udzia!u tej kategorii w dochodach bud'etowych. Nale'y jednak pami$ta# o
du'o wi$kszych negatywnych skutkach zwi$kszania stawek podatku CIT, gdy chodzi o
aktywno"# gospodarcz&, w tym przede wszystkim atrakcyjno"# inwestowania w Polsce
(Mackiewicz i Krajewski, 2008). Jak wynika z tabeli 5.1, w du'o mniejszym stopniu
funkcj$ stabilizuj&c& wahania koniunkturalne wype!niaj& pozosta!e badane kategorie,
w tym podatek od osób fizycznych (PIT). Mo'e to wynika# z rozbie'no"ci pomi$dzy
nominalnymi a efektywnymi stawkami podatku dochodowego (wynikaj&cymi m.in. z
licznych ulg i odlicze% podatkowych), które !agodz& progresj$ opodatkowania, a tak'e
z wielokrotnego indeksowania progów podatkowych w okresie obj$tym analiz& (lata
1995-2007).

Ze wzgl$du na to, 'e automatyczne stabilizatory wyg!adzaj& maksymalnie do Dyskrecjonalna
polityka fiskalna przez
ostatnie kilkana"cie lat
cz%sto bywa$a
procykliczna.

oko!o 1/3 negatywnych skutków waha% cyklicznych, du'e znaczenie dla ogólnej
efektywno"ci polityki fiskalnej w stabilizacji waha% makroekonomicznych ma charakter
dyskrecjonalnej polityki fiskalnej. Z bada% prowadzonych na potrzeby Raportu wynika,
'e w pocz&tkowym okresie transformacji polska polityka fiskalna by!a procykliczna i
niwelowa!a niecykliczne dzia!ania automatycznych stabilizatorów koniunktury. Wyniki
analiz dotycz&cych pó)niejszych lat nie s& ju' jednoznaczne. Mackiewicz i Krajewski
(2008) dowodz&, 'e poprawa jako"ci dyskrecjonalnej polityki fiskalnej nast&pi!a w 1997

3Zestawione w tabeli 5.1 krótkookresowe elastyczności poszczególnych kategorii względem PKB
powinny być jednak interpretowane z ostrożnością ze względu na prawdopodobną, niewyeliminowaną
niestacjonarność szeregów czasowych, na podstawie których elastyczności te były szacowane
(Mackiewicz i Krajewski, 2008).
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Wykres 5.2. Cykliczno!' polityki fiskalnej w Polsce w latach 1995 - 2007
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Źródło: Jędrzejowicz i in. (2008).

r., i wi&'& ten fakt z wprowadzeniem nowej konstytucji, w której zapisano regu!$ d!ugu
publicznego. J$drzejowicz i in. (2008) sugeruj& jednak, 'e polityka fiskalna by!a w Polsce
procykliczna w okresie o'ywienia drugiej po!owy lat 90. XX w. Co ciekawe, przyczyny
tej procykliczno"ci autorzy upatruj& tak'e we wspomnianej konstytucyjnej regule d!ugu
publicznego, która (jak argumentuj&) mog!a wymusza# zacie"nienie fiskalne w fazie
spowolnienia gospodarczego.

Wobec niejednoznacznych wniosków p!yn&cych z przeprowadzonych analiz dotycz&cych
cech polityki fiskalnej od roku 1997, konieczne staje si$ odwo!anie do innych opracowa%.
Na temat polskiej polityki fiskalnej powsta!o dotychczas kilka bada% empirycznych.
Na podstawie analiz prowadzonych m.in. przez instytucje mi$dzynarodowe (OECD,
MFW) w latach 2002-2007 mo'na postawi# hipotez$, 'e dyskrecjonalna polityka fiskalna
by!a w Polsce raczej procykliczna (por. J$drzejowicz i in., 2008). Warto jednak
zauwa'y# tendencj$ wzrostu dyscypliny fiskalnej po przyst&pieniu do Unii Europejskiej
(por. te' wykres 5.2), które na!o'y!o na Polsk$ zobowi&zania wynikaj&ce z PSW,
a czego wymiernym efektem by!o obj$cie Polski procedur& nadmiernego deficytu.
Antycykliczno"# dyskrecjonalnej polityki fiskalnej nie zosta!a jednak ugruntowana –
pojawiaj&ce si$ sygna!y wskazuj& na procykliczne rozlu)nienie polityki fiskalnej w 2008
r. (por. OECD, 2008c, s. 63).

Uwarunkowania stabilizacyjnej i prowzrostowej roli polityki fiskalnej w
Polsce

Efektywno"# dzia!ania automatycznych stabilizatorów koniunktury wymaga takiejSwobod% dzia$ania
automatycznym

stabilizatorom
koniunktury

zapewni$oby obni'enie
strukturalnego deficytu
z 2,5% do 1,5% PKB.

kondycji finansów publicznych, aby w fazie spowolnienia gospodarki nie zosta!a
naruszona zapisana w PSW regu!a nominalnego deficytu na poziomie 3% PKB. Zgodnie
ze zmianami do PSW, przyj$tymi w 2005 r., "redniookresowy cel w zakresie salda
bud'etu (ang: medium-term objective, MTO, por. ramka 5.4) zobowi&zuje Polsk$
do osi&gni$cia strukturalnego komponentu deficytu sektora instytucji rz&dowych i
samorz&dowych na poziomie 1% PKB. Deficyt tej wysoko"ci jest najbardziej liberalnym
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Wykres 5.3. Cykliczny i strukturalny deficyt bud"etowy w Polsce i strefie
euro (% PKB)
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celem dopuszczanym jako MTO i dotyczy krajów z wysokim potencja!em wzrostu oraz
relatywnie niskim zad!u'eniem. Z bada% Komisji Europejskiej wynika, 'e w przypadku
Polski ju' obni'enie strukturalnego deficytu do poziomu 1,5% PKB umo'liwi swobod$
dzia!ania automatycznym stabilizatorom koniunktury (por. J$drzejowicz i in., 2008).
Tymczasem w 2007 r., mimo znacznej poprawy w tym zakresie w ostatnich latach,
strukturalny komponent deficytu by! wci&' na poziomie oko!o 2,5% PKB, a w 2008
r. (jak wynika z szacunków Eurostatu) zostanie jeszcze pog!$biony (por. wykres 5.3).
Oznacza to, 'e warunki do skutecznego oddzia!ywania automatycznych stabilizatorów
koniunktury nie s& zapewnione i w okresach spowolnienia polityka fiskalna w Polsce
mo'e stawa# si$ procykliczna na skutek wymuszonego rosn&cym deficytem zacie"nienia.

Jak ju' wspomniano, do najwa'niejszych czynników determinuj&cych skuteczno"#
polityki dyskrecjonalnej nale'y struktura finansów publicznych po stronie wydatków.
Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej ma obecnie relatywnie korzystn&
struktur$ wydatków (por. wykres 5.4). Jedynie w republikach ba!tyckich, ba!ka%skich
pa%stwach cz!onkowskich oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii udzia! wydatków
sztywnych jest wyra)nie ni'szy ni' w Polsce. Przeci$tny udzia! wydatków sztywnych
jest w strefie euro wysoki, g!ównie za spraw& Francji i Niemiec.

Udzia! sektora finansów publicznych w PKB, mierzony udzia!em wydatków Udzia$ wydatków w
PKB jest w Polsce
poni'ej "redniej dla
krajów strefy euro...

bud'etowych w PKB, kszta!tuje si$ w Polsce na podobnym, jak w wi$kszo"ci krajów
strefy euro i nowych krajów cz!onkowskich, poziomie (w 2007 r. wyniós! on 42,4%
PKB, por. wykres 5.4 i by! o 5 pkt. proc ni'szy ni' w roku 2003). Najwy'szy udzia!
sektora rz&dowego w PKB cechuje Francj$ oraz kraje skandynawskie: Szwecj$ i Dani$.
W tych krajach udzia! sektora publicznego przekracza! wyra)nie 50% PKB (co mia!o
z kolei pozytywny wp!yw na skuteczno"# automatycznych stabilizatorów koniunktury
(por. J$drzejowicz i in., 2008). Spo"ród krajów regionu tak wysoki odsetek notowany
by! jedynie na W$grzech (50,1% PKB). Najni'szy udzia! wydatków rz&dowych w PKB
cechuje natomiast kraje ba!tyckie: Litw$ i Estoni$ (odpowiednio 35,6% i 33,7% PKB).

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.4. Wydatki bud"etowe (w % PKB) i ich struktura w krajach
UE-27 w 2007 r.
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*Wydatki sztywne s& definiowane jako suma: wydatków socjalnych, wynagrodze% sfery
bud'etowej, subsydiów oraz odsetek (por. Mattina i Gunnarsson, 2007).
Źródło: Eurostat.

Powy'sze, optymistyczne wnioski burzy porównanie udzia!u wydatków bud'etowych w...ale jest wy'szy ni'
analogiczne udzia$y w

tych krajach w okresie,
gdy by$y one na

poziomie rozwoju
podobnym do obecnie

wyst%puj&cego w
Polsce.

PKB mi$dzy Polsk& a rozwini$tymi gospodarkami europejskimi w okresie, gdy by!y
one na poziomie rozwoju podobnym do obecnie wyst$puj&cego w Polsce. Okazuje si$,
'e w zdecydowanej wi$kszo"ci pa%stw w okresie, w którym mia!y one zbli'ony poziom
dochodów do wyst$puj&cego obecnie w Polsce, udzia! wydatków publicznych w PKB
by! znacznie ni'szy (por. tabela 5.2).

Kolejnym wa'nym obszarem, który wp!ywa na efektywno"# polityki fiskalnej
w stabilizowaniu waha% i absorpcji szoków asymetrycznych jest otoczenie
polityczno-instytucjonalne. Wprawdzie w porównaniu z innymi krajami jako"#
otoczenia polityczno-instytucjonalnego jest relatywnie niska, to jednak post$p
dokonany od pocz&tku lat 90. XX w. jest zauwa'alny (por. Mackiewicz i Krajewski,
2008; ramka 5.3).
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5.1. Polityka fiskalna

Tabela 5.2. Wydatki publiczne w Polsce i krajach rozwini%tych w okresie
zbli"onego poziomu PKB per capita

Kraj Rok

PKB per capita
(USD wed!ug
parytetu si!y

nabywczej z 2000
r.)

Wydatki sektora
finansów

publicznych (%
PKB)

Hiszpania 1973 11915 23,6
Norwegia 1963 11442 32,0
Szwecja 1961 11637 33,4
Włochy 1968 11887 33,5
Francja 1965 11849 38,7
Polska 2005 12052 43,3

Irlandia 1981 11643
54,7

(ale 34,1 w 2006 r.)
Źródło: FOR (2007).

Ramka 5.3. Instytucjonalne uwarunkowania antycyklicznej polityki
dyskrecjonalnej w Polsce

Wykres. Instytucjonalne uwarunkowania cykliczno!ci polityki fiskalnej
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Źródło: por. Mackiewicz i Krajewski, 2008.

Niektóre teorie dowodz&, 'e wa'n& przyczyn& procykliczno"ci polityki fiskalnej s&
s!abo"ci instytucjonalne (por. np. Wyplosz, 2002; Hallerberg i Wol., 2006). Np.
w modelu Alesiny i Tabelliniego (za: Mackiewicz i Krajewski, 2008) g!ównym
czynnikiem odpowiedzialnym za procykliczn& polityk$ fiskaln& jest korupcja. Z
przeprowadzonych bada% wynika, 'e otoczenie instytucjonalne, kwantyfikowane
przy pomocy wska)nika jako"ci instytucji prawnych, b$d&cego komponentem

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Indeksu Wolno"ci Ekonomicznej, ma istotny wp!yw na stopie% procykliczno"ci
polityki fiskalnej. Pogorszenie jako"ci instytucji odpowiadaj&ce jednemu odchyleniu
standardowemu indeksu z ca!ej badanej próby skutkowa!oby spadkiem cyklicznej
elastyczno"ci salda bud'etowego o 0,3-0,4. Indeks jako"ci instytucji prawnych Polski
wskazywa! tymczasem na jego dynamiczn& popraw$ niemal w ca!ym okresie mi$dzy
1990 a 2005 r. (wyj&tek stanowi!y lata 2001-2003).

Źródło: por. Mackiewicz i Krajewski (2008).

Podsumowuj&c, warunki wyj"ciowe w zakresie strukturalnych uwarunkowa% sferyUwarunkowania
strukturalne polskich
finansów publicznych

s& wzgl%dnie
korzystne...

finansów publicznych, z punktu widzenia mo'liwo"ci zapewnienia skuteczno"ci polityki
fiskalnej jako narz$dzia stabilizacji makroekonomicznej, mo'na oceni# jako wzgl$dnie
korzystne, aczkolwiek nale'y podj&# wysi!ki, aby struktura wydatków bud'etowych
nie ewoluowa!a w kierunku „usztywnienia”, a tendencja redukcji poziomu wydatków
publicznych w relacji do PKB nie zosta!a odwrócona....ale efektywno"#

publicznych wydatków
jest niska... Polityka fiskalna, która musi by# prowadzona na drodze do strefy euro, wymaga

zachowania dyscypliny i efektywnych wydatków. Tymczasem relatywnie korzystne
strukturalne uwarunkowania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej w Polsce nie s& dobrze
wykorzystywane, bior&c pod uwag$ efektywno"# wydatków bud'etowych. Wprawdzie
udzia! wydatków bud'etowych w PKB w Polsce jest, w porównaniu z innymi krajami
Unii Europejskiej, relatywnie niski, ale niezadowalaj&ca jest efektywno"# sektora
rz&dowego w wydawaniu funduszy, mierzona np. wska)nikiem Government E-ciency
(GE), opracowanym przez Bank (wiatowy (por. Kaufmann i in., 2008). We wska)niku
GE uwzgl$dnia si$ percepcj$ jako"ci us!ug i s!u'b publicznych, ich niezale'no"ci od
nacisków politycznych, a tak'e jako"ci i wiarygodno"ci podejmowanych przez rz&d
dzia!a%. Warto"# wska)nika GE plasuje Polsk$ na jednym z ostatnich (jedynie przed
Bu!gari& i Rumuni&) miejsc w rozszerzonej Unii Europejskiej. Co wi$cej, Polska
uzyska!a w 2007 r. najni'sz& warto"# tego wska)nika od 1996 r., kiedy to rozpocz$to
jego publikacj$ (por. Kaufmann i in., 2008).

Jednym z najwa'niejszych problemów strukturalnych dotycz&cym finansów publicznych...a wydatki
prowzrostowe maj&

niski priorytet. w Polsce jest tak'e bardzo niski udzia! wydatków prowzrostowych, kszta!tuj&cych
jako"# czynników produkcji, na co zwracano ju' uwag$ w innych raportach (por. np.
Boni, 2008). Udzia! wydatków na sfer$ badawczo-rozwojow&, który kszta!tuje si$ na
poziomie poni'ej 0,6% PKB, czyli trzykrotnie mniej ni' "rednio w Unii Europejskiej4.

Polityka fiskalna na drodze do strefy euro

Na drodze do strefy euro polska polityka fiskalna musi sprosta# wyzwaniom dwojakiego
rodzaju. Po pierwsze, do momentu akcesji do strefy euro system finansów publicznych

4Dane za 2006 r., źródło: Eurostat.
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5.1. Polityka fiskalna

powinien sta# si$ skutecznym narz$dziem stabilizacji makroekonomicznej, odpornym
na pokusy zwi$kszania wydatków i jednocze"nie uzyska# struktur$ zapewniaj&c&
odpowiedni dop!yw wydatków prowzrostowych do gospodarki. Po drugie, polityka
fiskalna ju' w okresie obecno"ci w ERM II musi by# odpowiedzialna i przewidywalna,
aby nie stwarza# zagro'enia niewype!nienia poszczególnych kryteriów konwergencji
oraz nieutrzymania kursu z!otego w dopuszczalnym pa"mie waha%. Jednocze"nie,
wype!nienie i trwa!e utrzymanie deficytu bud'etowego na poziomie nie wi$kszym ni' 3%
PKB b$dzie w Polsce wymaga!o znacznego ograniczenia strukturalnego komponentu
deficytu (por. J$drzejowicz i in., 2008), co jest zreszt& elementem rz&dowej strategii
bud'etowej, którego realizacj$ zaplanowano na 2011 r. Redukcja deficytu

poprzez obni'enie
wydatków bud'etowych
okazywa$a si% bardziej
trwa$a i prowzrostowa
ni' poprzez
zwi%kszenie podatków.

Dotychczasowe obserwacje wskazuj&, 'e w krajach aspiruj&cych do strefy euro du'o
!atwiej by!o dora)nie wype!ni# kryteria konwergencji nominalnej ni' zapewni# ich
trwa!o"#. W wielu przypadkach (szczególnie Grecji i Portugalii) podstawowe znaczenie
dla poprawy wska)ników fiskalnych mia!a dobra koniunktura gospodarcza, wyst$puj&ca
w czasie wype!niania kryteriów konwergencji. Sprzyja!o to wzrostowi dochodów i
obni'a!o presj$ na dzia!ania dyscyplinuj&ce wydatkow& stron$ bud'etu. Mniejszy ci$'ar
fiskalny wynika! ponadto ze zdarze% jednorazowych, takich jak skokowe obni'enie
kosztów obs!ugi d!ugu w efekcie spadku stóp d!ugoterminowych (por. wykres 5.5), a
tak'e z przychodów z prywatyzacji. Tymczasem, jak wskazuj& wyniki badania Alesiny i
Perotti’ego (1996), redukcja deficytu fiskalnego osi&gni$ta poprzez obni'enie wydatków
bud'etowych jest bardziej trwa!a i prowzrostowa ni' ta, osi&gni$ta wskutek zwi$kszenia
podatków. W praktyce wnioski te potwierdza niska jako"# dostosowa% fiskalnych w
Portugalii i brak ich trwa!o"ci strefy euro (Portugalia dwukrotnie zosta!a poddana
procedurze nadmiernego deficytu: w 2001 i 2005 r.). Po zakwalifikowaniu do strefy euro
wysi!ki reformatorskie wygas!y, a przywi&zanie do stabilno"ci cen, o któr& tak zabiegano
przed rozpocz$ciem wdra'ania trzeciego etapu UGW, znacznie si$ zmniejszy!o5. W
przypadku takich wielko"ci jak stopa inflacji, poziom deficytu i d!ugu publicznego
rozpocz&! si$ proces dywergencji.

Obserwacja do"wiadcze% krajów peryferyjnych: Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Irlandii Im mniejsza
wiarygodno"# krajowej
polityki fiskalnej, tym
wi%ksza u'yteczno"#
tzw. kotwicy z
Maastricht.

pozwala twierdzi#, 'e im d!u'szy dystans mia!y do pokonania poszczególne kraje
na drodze do spe!nienia kryteriów konwergencji oraz im mniej wiarygodna by!a
uprzednio ich krajowa polityka makroekonomiczna, tym u'yteczniejsze stawa!y si$
kryteria konwergencji, pe!ni&ce rol$ kotwicy nominalnej. Stanowi!y one mechanizm
dyscyplinuj&cy badane kraje w wysi!kach restrukturyzacji gospodarek i reform
instytucjonalnych (Leiner-Killinger i in., 2007).

5Do osłabienia bodźców na rzecz reform przyczyniła się również niemal idealna konwergencja stóp
długoterminowych krajów strefy euro, niezależnie od wiarygodności kredytowej wyrażonej ratingiem.
Na temat konwergencji i ujednolicenia stóp długoterminowych na drodze do strefy euro i w okresie
późniejszym zob. Grodzicki (2008).
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Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.5. D$ug publiczny i p$atno!ci odsetkowe w krajach strefy euro

D!ug publiczny w 2007 r. (jako % PKB) i jego zmiany w latach 
1998-2007
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Źródło:Eurostat.

Ramka 5.4. Ewolucja Paktu Stabilno!ci i Wzrostu

Zgodnie z zapisami Paktu Stabilno"ci i Wzrostu (PSW) z 1997 r. wszystkie kraje
zosta!y zobowi&zane do utrzymywania w "rednim okresie bliskiego zrównowa'enia
b&d) nadwy'kowego (close to balance or in surplus) salda sektora finansów
publicznych (ang: medium term objective – MTO).

W 2002 r. do PSW wprowadzono m.in. zapis doprecyzowuj&cy, 'e MTO nale'y
rozumie# jako saldo skorygowane o zmiany wynikaj&ce z cyklu koniunkturalnego.
MTO by! zatem jednakowy dla wszystkich krajów, jego celem by!o utrzymywanie
salda na poziomie bliskim zrównowa'eniu. Eurogrupa postanowi!a te', 'e kraje,
które nie spe!niaj& warunków w zakresie MTO, powinny co roku podejmowa#
dzia!ania dostosowawcze obni'aj&ce deficyt o co najmniej 0,5% PKB.

Reforma PSW z 2005 r. wprowadza!a zmiany. W celu wype!nienia regu!y deficytu
bud'etowego (maksimum 3% PKB), zapewnienia stabilno"ci finansów publicznych
oraz niezb$dnego pola dzia!ania dla automatycznych stabilizatorów koniunktury,
kraje zosta!y zobowi&zane do osi&gni$cia i utrzymywania indywidualnego MTO,
który jest okre"lany wed!ug wzoru: MTO = -3% + margines bezpiecze%stwa.

Margines bezpiecze%stwa dla ka'dego kraju jest ustalany osobno, na podstawie
wielu czynników, przy czym najmniej ambitny cel, je"li chodzi o wielko"# MTO
dla krajów strefy euro i uczestnicz&cych w ERM II wyznaczono jako deficyt
strukturalny wynosz&cy 1% PKB. Wed!ug najnowszych szacunków (z 2007 r.) MTO
dla poszczególnych krajów strefy euro zawieraj& si$ w przedziale od -1% PKB do
+1,6% PKB.

Od 2009 r. szacunki MTO ulegn& zmianie, gdy' przy jego obliczaniu uwzgl$dniane
b$d& dodatkowe zmienne, w tym dotycz&ce starzenia si$ spo!ecze%stwa.

Źródło: opracowanie NBP.
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5.1. Polityka fiskalna

Mimo, 'e Traktat z Maastricht stawia wymóg trwa!ego spe!nienia kryteriów
nominalnych, to jedynym realnym instrumentem dyscyplinuj&cym prowadzenie polityki
gospodarczej po wprowadzeniu euro pozosta! Pakt Stabilno"ci i Wzrostu. Jak si$
okaza!o, g!ównie ze wzgl$dów politycznych, jego przestrzeganie w najwi$kszych
pa%stwach cz!onkowskich okaza!o si$ bezskuteczne, co podwa'y!o jego wiarygodno"#.
Pogarszaj&ca si$ kondycja gospodarek zmniejsza!a szanse na kontynuacj$, bardzo cz$sto
wst$pnych, reform zapocz&tkowanych w celu osi&gni$cia kryteriów z Maastricht. W
wielu krajach zabrak!o silnej zewn$trznej kotwicy instytucjonalnej, która pomog!aby
krajom w dalszej restrukturyzacji gospodarek.

Cho# powszechne jest przekonanie, 'e najpierw kryteria z Maastricht, a nast$pnie Pakt Skuteczno"# PSW by$a
w przesz$o"ci
kwestionowana i
doprowadzi$a do jego
zreformowania.

Stabilno"ci i Wzrostu zwi$kszy!y przejrzysto"# i antycykliczno"# polityki fiskalnej w
krajach strefy euro (von Hagen i Wyplosz 2008, KE 2007) to jednak pod wieloma
wzgl$dami PSW by! krytykowany, co zaowocowa!o kolejnymi reformami paktu (por.
ramka 5.4). Znacznie skuteczniejsze w zakresie dyscypliny okaza!y si$ bowiem kryteria
konwergencji nominalnej, których wype!nienie otwiera!o drog$ do pos!ugiwania si$
walut& euro. Pakt Stabilno"ci i Wzrostu nie oferuje takiej nagrody, jednocze"nie
nak!adaj&c kary, które (by# mo'e z powodu roz!o'enia w d!ugim okresie) nie okaza!y
si$ wystarczaj&cym bod)cem do wdra'ania reform. Od 2005 r. PSW zaleca zapewnienie
na tyle niskiego poziom zad!u'enia w fazie wzrostu gospodarczego, aby stanowi!o bufor
umo'liwiaj&cy, bez ryzyka niestabilno"ci bud'etu, skokowe zmniejszenie dochodów i
zwi$kszenie wydatków w okresie pogorszenia koniunktury.

Z do"wiadcze% m.in. krajów Unii Europejskiej wynika, 'e trwa!e zabezpieczenie Odpowiednio
skonstruowane regu$y
fiskalne mog& by#
skutecznym
narz%dziem
dyscyplinuj&cym
wydatki.

finansów publicznych przed nadmiernym zwi$kszaniem wydatków w sferach
zapewniaj&cych znaczne korzy"ci polityczne mo'e by# osi&gni$te dzi$ki odpowiednim
regu!om fiskalnym (por. ramka 5.5). Ich zadaniem jest wyeliminowanie uznaniowo"ci
polityki fiskalnej, która przejawia si$ w dostosowywaniu celów polityki gospodarczej
do bie'&cej sytuacji, co mo'e sprawia#, i' kszta!t polityki makroekonomicznej nie jest
wynikiem reakcji na zmiany cyklu koniunkturalnego, a raczej zmiany cyklu wyborczego.
W konsekwencji mo'e to prowadzi# do wielu negatywnych nast$pstw nadmiernego
zad!u'enia (por. ramka 5.2).

Ramka 5.5. Regu$y fiskalne

Regu!y fiskalne trwale ograniczaj& dzia!ania w sferze fiskalnej. Przyjmuj& form$
limitów ilo"ciowych oraz odpowiednich ram proceduralnych, instytucjonalnych i
kontrolnych w zakresie polityki fiskalnej (por. J$drzejowicz i in., 2008). W praktyce
g!ównym celem stosowania regu! jest powstrzymywanie polityków od nadmiernego
zwi$kszania wydatków w fazie o'ywienia gospodarczego, gdy' wykreowany w ten
sposób deficyt bud'etowy utrudnia prowadzenie ekspansywnej polityki fiskalnej w
fazie spowolnienia gospodarczego. Mog& one polega# np. na:
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• okre"leniu maksymalnej dopuszczalnej wysoko"ci deficytu bud'etowego lub
d!ugu publicznego,

• okre"leniu maksymalnej stopy wzrostu wydatków rz&dowych,

• zrównowa'eniu bud'etu w ramach cyklu,

• ustaleniu dopuszczalnego salda bud'etowego skorygowanego cyklicznie (por.
Mackiewicz i Krajewski, 2008).

Przyk!adem regu!y fiskalnej o szerokim zastosowaniu jest zapisany w PSW górny
limit deficytu bud'etowego dla krajów strefy euro, ustalony na poziomie 3% PKB.

Innym przyk!adem regu!y fiskalnej jest polska regu!a konstytucyjna dotycz&ca
wysoko"ci d!ugu publicznego. Wed!ug niej „nie wolno zaci&ga# po'yczek lub udziela#
gwarancji i por$cze% finansowych, w nast$pstwie których pa%stwowy d!ug publiczny
przekroczy 60% warto"ci rocznego PKB (art. 216 Konstytucji RP). Istniej& trzy
progi ostro'no"ciowe, których przekroczenie wymusza podj$cie okre"lonych dzia!a%.
Gdy wysoko"# d!ugu publicznego przekroczy (por. J$drzejowicz i in., 2008):

• 50% PKB – Rada Ministrów jest zobowi&zana uchwali# projekt ustawy
bud'etowej, która zapewni, 'e relacja deficytu do dochodów bud'etu nie
b$dzie wy'sza ni' analogiczna relacja z bie'&cego roku;

• 55% PKB – Rada Ministrów jest zobowi&zana do przyj$cia takiego projektu
ustawy bud'etowej, aby relacja d!ugu publicznego do PKB nie zwi$kszy!a si$
w porównaniu do roku bie'&cego;

• 60% PKB – jednostki sektora finansów publicznych trac& prawo do
udzielania por$cze% i gwarancji. Uchwalona na kolejny rok ustawa bud'etowa
oraz ustawy bud'etów jednostek samorz&du terytorialnego nie mog&
zawiera# deficytu. Co wi$cej, Rada Ministrów musi przedstawi# program
sanacyjny, które rezultatem b$dzie obni'enie d!ugu publicznego do poziomu
nieprzekraczaj&cego 60% PKB.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Jędrzejowicz i in. (2008) oraz Mackiewicz i Krajewski
(2008).

Regu!y zwi$kszaj& skuteczno"# polityki fiskalnej w wyg!adzaniu cykluSkuteczno"# regu$
fiskalnych znajduje

odzwierciedlenie w ich
coraz wi%kszej
popularno"ci.

koniunkturalnego, aczkolwiek odbywa si$ to kosztem zmniejszenia jej elastyczno"ci.
Mimo to liczba regu! fiskalnych w Unii Europejskiej wzros!a w latach 1990-2005 z 13
do 57, przy czym najcz$"ciej stosowanymi by!y regu!y dotycz&ce deficytu bud'etowego
(22), zad!u'enia (16) i wydatków rz&dowych (14) (por. Debrun i in., 2008).
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Z analiz przeprowadzonych na potrzeby Raportu, uwzgl$dniaj&cych tak'e do"wiadczenia
pa%stw zachodnioeuropejskich wynika, 'e szczególnie skuteczne mo'e okaza# si$
wprowadzenie do systemu planowania bud'etowego regu!y wydatkowej. Podobnie Szczególnie pozytywnie

oceniana jest
efektywno"# regu$
wydatkowych.

Bruck i Zwiener (2006) wskazuj&, 'e rozwi&zaniem, które uskuteczni!oby prac$
automatycznych stabilizatorów jest przyj$cie regu!y opartej nie na deficycie
bud'etowym, a odwo!uj&cej si$ do poziomu wydatków. Wynika to g!ównie z tego, 'e
powszechnie wydatki (w dominuj&cej mierze sztywne) s& mniej zmienne ni' dochody
uzale'nione g!ównie od bie'&cej koniunktury gospodarczej. Do tej pory jedyn& prób&
na!o'enia ograniczenia na wydatki publiczne w Polsce by!a tzw. regu!a Belki, zgodnie
z któr& wydatki bud'etu pa%stwa mia!y rosn&# w tempie nie wy'szym ni' inflacja plus
1 punkt procentowy (por. J$drzejowicz i in., 2008). Po przyst&pieniu do strefy euro i
rezygnacji z krajowej polityki pieni$'nej regu!a wydatkowa mo'e zapobiega# sytuacji, w
której procykliczne zacie"nienie polityki fiskalnej w sytuacji spowolnienia gospodarczego
dotyczy w pierwszej kolejno"ci wydatków inwestycyjnych. Wniosek ten mo'e by#
istotny w zwi&zku z potrzeb& zapewnienia w Polsce odpowiedniego wspó!finansowania
inwestycji ze "rodków UE, równie' w warunkach spowolnienia gospodarczego. Praktyka
krajów takich jak Szwecja czy Holandia wskazuje, 'e skuteczne regu!y wydatkowe
s& zwykle wi&'&cymi, wieloletnimi limitami wydatków publicznych, które nast$pnie
stanowi& punkt wyj"cia przy pracach nad rocznymi bud'etami na kolejne lata. Limity
te maj& cz$sto form$ umów politycznych, przyjmowanych na okres kadencji koalicji
rz&dz&cej.

Reformy zwi$kszaj&ce elastyczno"# polityki fiskalnej i jej zdolno"# do wspierania Odpowiedzialna i
wiarygodna polityka
fiskalna pozwol&
unikn&# wielu zagro'e!
w okresie przebywania
w ERM II.

wzrostu gospodarczego po akcesji Polski do strefy euro s& podstaw& d!ugookresowego
rozwoju. Nie nale'y jednak zapomina# o wyzwaniach prowadzenia polityki fiskalnej w
okresie przebywania Polski w systemie ERM. Do"wiadczenie uczy, 'e w ca!ym okresie
przebywania w ERM II spraw& najwa'niejsz& jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki
fiskalnej i nadania du'ej wiarygodno"ci podejmowanym dzia!aniom (por. Abreu, 2003).

Polityka fiskalna Polski po wej"ciu do strefy euro b$dzie prowadzona w nowym
otoczeniu instytucjonalnym i ekonomicznym, które charakteryzuje si$ innymi regu!ami.
Przede wszystkim na wi$ksz& skal$ ujawnia# si$ b$d& efekty zewn$trzne polityki
gospodarczej (w tym fiskalnej). Polegaj& one na tym, 'e polityka prowadzona w
jednym pa%stwie cz!onkowskim w pewnym stopniu przek!ada si$ na pozosta!e kraje
unii walutowej (por. np. Beetsma i Uhlig, 1999; Fatás i Mifov, 2007; J$drzejowicz i in.,
2008). Ponadto konstrukcja instytucjonalnych ram funkcjonowania polityki fiskalnej w
UE sprawia, 'e mo'liwa jest tzw. jazda na gap$ (interest free ride), która oznacza, i'
kraje nie s& dostatecznie karane (wzrostem stóp d!ugoterminowych) za brak w!a"ciwej
polityki makroekonomicznej. Oznacza to, 'e w unii walutowej mo'e wyst$powa# pokusa
nadu'ycia w postaci wi$kszej sk!onno"ci do prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki
fiskalnej, gdy' jej koszty przenoszone s& cz$"ciowo na inne pa%stwa cz!onkowskie (por.
J$drzejowicz i in., 2008). Z do"wiadcze% strefy euro wynika, 'e zmniejszenie dyscypliny
przez rynki finansowe wobec pa%stw nale'&cych do unii walutowej sprawi!o, 'e os!ab!y
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bod)ce na rzecz reform poprawiaj&cych sytuacj$ finansów publicznych6. Prowadzi to
do wniosku, 'e wszelkie reformy poprawiaj&ce jako"# polityki fiskalnej, w tym jej
pozycj$ wzgl$dem cyklu, powinny zosta# przeprowadzone w warunkach p!ynnego kursu
walutowego, gdy' jak wynika z prowadzonych bada% s& one wówczas mniej kosztowne
ni' po jego trwa!ym usztywnieniu (por. Lane, 2005a).

D$ugookresowe reformy systemowe

Wprowadzenie euro przyczyni!o si$ do wzrostu znaczenia zrównowa'onych finansów
publicznych. Zapobieganie nadmiernemu obci&'eniu bud'etów w d!ugim okresie jest
konieczne, poniewa' poszczególne pa%stwa – mimo ogranicze% fiskalnych na!o'onych
przez Pakt Stabilno"ci i Wzrostu – maj& wtedy wystarczaj&ce pole manewru w finansach
publicznych, aby umo'liwi# dzia!anie automatycznych stabilizatorów bud'etowych w
sytuacji wyst&pienia negatywnych szoków asymetrycznych.

Polityka fiskalna w strefie euro, cho# wida# ogóln& popraw$ w tym zakresie w
ostatnich latach, budzi pewne obawy. Niektóre pa%stwa strefy euro, mimo niedawnego
okresu dobrej koniunktury, nie by!y w stanie trwale osi&gn&# i utrzymania# silnej
pozycji fiskalnej. Trudno"ci z trwa!ym zrównowa'eniem bud'etów pa%stw strefy
euro niepokoj& szczególniew zwi&zku z wyzwaniami fiskalnymi, jakie stoj& przed
tymi pa%stwami w kolejnych latach. Du'e znaczenie dla perspektyw zrównowa'enia
finansów publicznych ma przede wszystkim starzenie si$ spo!ecze%stw. Starzenie si$
spo!ecze%stw wraz ze spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym w relacji do
liczby osób w wieku poprodukcyjnym b$dzie mia!o powa'ne skutki, je"li chodzi o
potencja!u wzrostu gospodarczego, równowag$ finansów publicznych, funkcjonowanie
rynków pracy i rynków finansowych oraz dystrybucji dochodu narodowego. Niepokoj&ca
jest zw!aszcza perspektywa narastaj&cego obci&'enia systemów emerytalnych, a tym
samym dotkliwego wzrostu kontrybucji na ten cel ze strony aktywnej zawodowo cz$"ci
populacji (Komisja Europejska, 2008a).

Wed!ug najnowszych szacunków Komisji Europejskiej i Komitetu Polityki Gospodarczej
UE w latach 2004 - 2050 w strefie euro nast&pi wzrost wydatków publicznych na
emerytury i renty, opiek$ zdrowotn& oraz opiek$ d!ugotrwa!& nad osobami starszymi
"rednio o 4,7% PKB. Jednak'e w krajach takich jak Cypr, Portugalia, S!owenia
czy Hiszpania, brak zdecydowanych dzia!a% powstrzymuj&cych wzrost wydatków
zwi&zanych ze wzrostem odsetka osób w podesz!ym wieku, spowoduje znacznie
dotkliwsze zmiany obci&'eniu bud'etu (zob. tabela 5.3). Perspektywy polskich
finansów publicznych na tle innych pa%stw europejskich prezentuj& si$ w "wietle
wspomnianych prognoz nadzwyczaj optymistycznie. Polska jest krajem z najwy'szym

6Dążenie do uniknięcia takiej sytuacji było przyczyną konstrukcji PSW. Istotne znaczenie miało
również tworzenie odpowiednich warunków dla działania automatycznych stabilizatorów koniunktury.
Z badań Jędrzejowicz i in., 2008 wynika, że kraje, które utrzymywały zbyt wysoki deficyt strukturalny,
prowadziły procykliczną politykę fiskalną, co mogło mieć związek z koniecznością procyklicznego
zacieśnienia w obliczu nominalnego deficytu budżetowego zbliżającego się do referencyjnej wartości
3% PKB.
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Tabela 5.3. Prognozowane zmiany wybranych wska&ników wydatków
zwi#zanych ze starzeniem si% spo$ecze(stw w relacji do PKB (w latach
2004 - 2050)

#wiadczenia
emerytalne

Opieka
zdrowotna

Opieka
d(ugoterminowa

Ogó(em

KE/EPC OECD KE/EPC OECD KE/EPC OECD KE/EPC OECD
Belgia 5,1 5,1 1,4 3,3 0,9 1,9 7,4 10,3
Niemcy 1,7 2,0 1,2 3,6 1,0 1,9 3,9 7,5
Irlandia 6,4 6,5 2,0 4,0 0,6 3,8 9,0 14,3
Grecja - 3,9 1,7 3,9 - 2,7 1,7 10,5
Hiszpania 7,1 7,0 2,2 4,1 0,5 2,4 9,8 13,5
Francja 2,0 2,1 1,8 3,5 0,2 1,7 4,0 7,3
W"ochy 0,4 0,4 1,3 3,8 0,7 2,9 2,4 7,1
Cypr 12,9 d.n. 1,1 d.n. d.n. d.n. 14,0 d.n.
Luksemburg 7,4 7,4 1,2 1,4 0,6 3,1 9,2 11,9
Malta -0,4 d.n. 1,8 d.n. 0,2 d.n. 1,6 d.n.
Holandia 3,5 3,8 1,3 3,8 0,6 2,0 5,4 9,6
Austria -1,2 -1,0 1,6 3,8 0,9 2,0 1,3 4,8
Portugalia 9,7 9,3 0,5 4,2 0,4 2,0 10,6 15,5
S"owenia 7,3 d.n. 1,6 d.n. 1,2 d.n. 10,1 d.n.
Finlandia 3,1 3,3 1,4 3,6 1,8 2,4 6,3 9,3
strefa euro 2,6 3,0 1,5 3,7 0,6 2,2 4,7 8,9
Polska -5,9 d.n. 1,4 d.n. 0,1 d.n. -4,4 d.n.
S"owacja 1,8 d.n. 1,9 d.n. 0,6 d.n. 4,3 d.n.
USA d.n. 1,8 d.n. 3,4 d.n. 1,7 d.n. 7.0

Źródło: Europejski Bank Centralny (2008a); Economic Policy Committee (2006); OECD (2007a).

prognozowanym spadkiem wydatków na "wiadczenia emerytalne spo"ród wszystkich
pa%stw cz!onkowskich UE7. Równie' prognozowany wzrost wydatków z tytu!u opieki
zdrowotnej oraz opieki d!ugoterminowej wydaje si$ umiarkowany w porównaniu z
wyzwaniami fiskalnych stoj&cymi przed pozosta!ymi pa%stwami europejskimi(Economic
Policy Committee, 2006).

Wi$kszo"# krajów strefy euro przeprowadzi!a mniej lub bardziej zdecydowane reformy,
które mia!y zapewni# d!ugookresow& równowag$ w finansach publicznych w zwi&zku
z post$puj&cym starzeniem si$ spo!ecze%stw. Do tego rodzaju reform zalicza si$
przede wszystkim zmiany w systemach emerytalnych, systemach opieki zdrowotnej
oraz w coraz wi$kszym stopniu reformy systemów opieki d!ugoterminowej nad osobami
starszymi. Wspomniane zmiany instytucjonalne przybiera!y ró'ne formy pocz&wszy
od niewielkich zmian parametrów istniej&cych systemu do ca!kowitej ich przebudowy
(Komisja Europejska, 2008a). Kolejny punkt (Reformy systemu opieki zdrowotnej)
przybli'y zakres oraz charakter zmian przeprowadzonych w tym zakresie.

Reformy systemu emerytalnego zapocz&tkowano w krajach strefy euro w latach 90.,
w du'ej mierze pod wp!ywem kryteriów z Maastricht. W wi$kszo"ci przypadków

7Prognoza ta została sporządzona przy odważnym założeniu dotyczącym wzrostu aktywności
zawodowej, zwłaszcza wśród osób w wieku 55 - 64 lat (z około 30% w 2004 r. do niemal 50% w
2050 r.).
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reformy systemów emerytalnych zachowa!y ich podstawow& struktur$, ograniczaj&c si$
do prób powstrzymania lawinowego wzrostu wydatków poprzez zmiany parametrów
tych systemów, np. ustawowego wieku przej"cia na emerytur$, stopy zast&pienia, zasad
indeksacji "wiadcze%. Rozwi&zaniami wspólnymi dla wi$kszo"ci krajów strefy euro by!y:
podniesienie wieku przej"cia na emerytur$ tak, aby dostosowa# go do wzrastaj&cej
przeci$tnej d!ugo"ci 'ycia8, zmiany stopy kumulacji "wiadcze%, sposobu naliczania
wysoko"ci pensji b$d&cej podstaw& do okre"lenia wysoko"ci "wiadcze%9, jak równie'
metody ich waloryzacji i indeksacji.

W niektórych krajach wprowadzono tak'e zmiany w sposobie finansowania systemu
emerytalnego. Oprócz podniesienia stóp kontrybucji, zwi$kszono powi&zanie pomi$dzy
wysoko"ci& "wiadczenia a wk!adem do systemu w ci&gu ca!ego 'ycia zawodowego.
Ponadto d&'ono do tego, by finansowanie z indywidualnie zgromadzonych "rodków w
publicznych systemach emerytalnych zyska!o na znaczeniu w stosunku do finansowania
ze "rodków publicznych. W kilku krajach utworzono specjalne fundusze rezerw
emerytalnych, które maj& umo'liwi# gromadzenie "rodków na poczet przysz!ego
wzrostu wydatków w ramach systemu. Oprócz tego reformy systemów emerytalnych
w niektórych krajach UE (lecz w znacznie mniejszym stopniu w krajach strefy euro)
mia!y tak'e za zadanie zwi$kszenie znaczenia w finansowaniu emerytur "rodków
prywantnych, jako )róde! suplementarnych, w stosunku do )róde! publicznych. Szwecja
oraz wi$kszo"# nowych krajów cz!onkowskich przyj$!a rozwi&zania, w my"l których
cz$"# obowi&zkowych sk!adek emerytalnych jest umieszczana w prywatnych funduszach
emerytalnych. W"ród krajów strefy euro tylko w Niemczech wprowadzono tego rodzaju
rozwi&zania (zob. ramka 5.6).

Ramka 5.6. Reformy systemu emerytalnego w Niemczech

Niemiecki system emerytalny na skutek reformy wprowadzonej w 1972 r. sta! si$
jednym z hojniejszych na "wiecie. Charakteryzowa! si$ wysok& stop& zast&pienia
oraz umo'liwia! stosunkowo wczesne przechodzenie na emerytur$ (w praktyce na
emerytur$ mo'na by!o przej"# pomi$dzy 60 a 65 rokiem 'ycia). W efekcie Niemcy
maj& drugi co do wielko"ci bud'et emerytalny w krajach OECD (po W!oszech),
stanowi&cy w 2001 r. 11,8% PKB. Prócz zwi$kszania transferów do systemu,
w!adze niemieckie by!y zmuszone systematycznie podnosi# sk!adk$ emerytaln&
p!acon& przez osoby pracuj&ce. Niekorzystne trendy demograficzne to powa'ny
problem wzrostu obci&'e% z tytu!u "wiadcze% emerytalnych w wielu krajach, jednak
tendencje, z jakimi musi zmierzy# si$ niemiecki system s& szczególnie niekorzystne.

8Przykładowo w Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii wiek emerytalny został podniesiony powyżej
65 roku życia. W Finlandii i Portugalii natomiast całkowicie zniesiono przepisy określające konkretny
wiek przechodzenia na emeryturę. Ponadto w Hiszpanii i Irlandii wprowadzono elastyczny wiek
emerytalny, któremu towarzyszą wynagrodzenia za dodatkowe lata spędzone w pracy. W wielu krajach
ograniczono ponadto możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

9Pod uwagę brana jest wysokość zarobków w ciągu wszystkich lat zatrudnienia, a nie z okresu gdy
były one najwyższe lub z ostatnich lat poprzedzających przejście na emeryturę.
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Po pierwsze, w Niemczech oczekuje si$ gwa!towniejszej ni' w innych krajach zmiany
struktury wiekowej spo!ecze%stwa (wskutek opó)nienia procesów demograficznych
wzgl$dem innych pa%stw europejskich). Po drugie, wed!ug projekcji demograficznej
OECD, najni'szy po W!oszech i Hiszpanii wska)nik p!odno"ci kobiet przyczni si$
niemal'e do podwojenia wska)nika obci&'enia demograficznego z poziomu 24% w
2000 r. do 43% w 2030 r.

Reformowanie niemieckiego systemu emerytalnego rozpocz$!o si$ w 1992 r. i trwa!o
pi$tna"cie lat. Najwa'niejsze zmiany wprowadzono podczas trzech du'ych reform:

• Reforma z 1992 r. po"rednio zmniejszy!a obci&'enie finansów publicznych z
tytu!u emerytur poprzez zmian$ podstawy naliczania "wiadcze% (pod uwag$
wzi$to zarobki netto, zamiast brutto), wprowadzaj&c w ten sposób powi&zanie
wydatków na emerytury z obci&'eniem spo!ecze%stwa z tytu!u sk!adek
na ubezpieczenia spo!eczne oraz element solidarno"ci mi$dzypokoleniowej.
Ponadto reforma wprowadzi!a dostosowania aktuarialne "wiadcze% do wieku
przej"cia na emerytur$, które nie zach$caj& do rezygnacji z przedwczesnego
ko%czenia aktywno"ci zawodowej. Zmiana ta zbli'y!a niemiecki system
zdefiniowanych "wiadcze% do systemu zdefiniowanych kontrybucji.

• Celem reformy z 1999 r. by!o obni'enie stopy zast&pienia w zale'no"ci od tzw.
czynnika demograficznego, który odzwierciedla! m.in. oczekwian& d!ugo"#
'ycia. Ten element zosta! jednak zniesiony w krótkim czasie przez nowy
socjaldemokratyczny rz&d. Konsekwencj& cz$"ci reformy, która pozosta!a
w mocy, jest stopniowe podnoszenie wieku uprawniaj&cego do przej"cia
na emerytur$ dla kobiet oraz osób bezrobotnych - z 60 do 65 lat, jak
równie' zaostrzenie zasad uprawniaj&cych do przechodzenia na wcze"niejsze
emerytury. Nowe zasady wejd& w 'ycie w pe!ni do 2017 r. i zwi$ksz& efektywny
wiek przchodzenia na emerytur$ z 60 do oko!o 62 lat.

• W 2001 r. wprowadzono tzw. reform$ Riestera, która fundamentalnie zmieni!a
niemiecki system emerytalny. Jej zasadniczy element stanowi cz$"ciowe
zast&pienie finansowania na zasadzie pay-as-you-go (PAYG) przez emerytury
kapita!owe. Reforma mia!a osi&gn&# trzy podstawowe cele: Po pierwsze,
stabilizacj$ stopy kontrybucji do systemu, w celu zapewnienia bardziej
sprawiedliwego mi$dzypokoleniowego podzia!u obci&'e% oraz zahamowanie
wzrostu pozap!acowych kosztów pracy. Wed!ug przyj$tego prawa, wysoko"#
stopy kontrybucji do publicznego systemu ubezpieczenia emerytalnego nie
mo'e przekroczy# 20% do 2020 r., a po tej dacie do 2030 r. musi
pozostawa# poni'ej 22%, podczas gdy minimaln& dopuszczaln& stop"
zast&pienia ustalono na poziomie 67%. Po drugie, reforma mia!a ustabilizowa#
wysoko"# emerytur, jednocze"nie zmniejszaj&c stop$ zast&pienia z 70%
do 67 - 68%. Dodatkowo jednak zosta!a zmieniona procedura obliczania
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referencyjnej wysoko"ci zarobków (odejmowane jest 4% wysoko"ci zarobków
brutto, które hipotetycznie mia!yby by# przeznaczone na inwestowanie w
ramach prywatnych suplementarnych emerytur kapita!owych), co jeszcze
bardziej zmniejsza wysoko"# "wiadcze% wyp!acanych z cz$"ci systemu
finansowanego na zasadach PAYG. Trzecim zasadniczym celem reformy
by!o wprowadzenie mechanizmów, które pozwol& zrekompensowa# spadek
wysoko"ci "wiadcze% z publicznego systemu emerytalnego suplementarnymi
programami oszcz$dzania na emerytur$ w ramach dobrowolnych prywatnych
lub pracowniczych programów emerytalnych. Programy te podlegaj& w
zwi&zku z tym zwolnieniu z opodatkowania lub s& subsydiowane przez
pa%stwo.

• Reformy przeprowadzone do 2001 r. okaza!y si$ niewystarczaj&ce, aby
zapobiec trudno"ciom w finansowaniu emerytur, dlatego w 2003 r.
zaproponowano kolejne zmiany w systemie. Do najwa'niejszych elementów tej
reformy nale'&: podniesienie standardowego wieku emerytalnego z 65 do 67 lat
oraz modyfikacja zasady indeksacji, która wi&'e "wiadczenia z wska)nikiem
obci&'enia demograficznego. Ten drugi element wi&'e wysoko"# "wiadcze% z
ogóln& sytucj& demograficzn&, zamiast wy!&cznie z przewidywan& d!ugo"ci&
'ycia, jak równie' z sytuacj& na rynku pracy.

Źródło: (Bo orsch-Supan i in., 2007).

Reformy systemu opieki zdrowotnej

Szybko narastaj&ce koszty opieki zdrowotnej w krajach strefy euro stanowi& kolejne
zagro'enie dla utrzymania równowagi fiskalnej w d!ugim okresie. Przez ostatnie
dekady tempo wzrostu wydatków na opiek$ zdrowotn& w przeliczniu na mieszka%ca
w wi$kszo"ci krajów strefy euro przekracza!o tempo wzrostu PKB. Czynniki
demograficzne, cho# nie stanowi& jedynej przyczyny wzrostu kosztów zwi&zanych z
systemem opieki zdrowotnej, to jednak odgrywaj& wa'n& rol$ w tym zakresie, a
w przysz!o"ci znaczenie tego czynnika z pewno"ci& b$dzie wzrasta#. Nale'y tak'e
zaznaczy#, 'e prognozowany wzrost liczby osób w podesz!ym wieku10 spowoduje
wyra)ny wzrost popytu na d!ugoterminow& opiek$, której zapewnienie ju' teraz
jest powa'nym problemem w krajach europejskich. W przysz!o"ci konieczne b$dzie
nie tylko zapewnienie wi$kszego dost$pu do tego rodzaju us!ug, ale tak'e w!a"ciwe
po!&czenie ró'nych ich form (opieka pozainstytucjonalna, opieka domowa, opieka
zinstytucjonalizowana), tak aby zoptymalizowa# jej koszty. Konieczne b$dzie tak'e
zapewnienie w!a"ciwej równowagi pomi$dzy finansowaniem ze "rodków prywatnych oraz
publicznych (Komisja Europejska, 2008a).

10Przewiduje się, że do 2050 r. wielkość populacji osób powyżej 80-tego roku życia potroi się (Komisja
Europejska, 2008a).
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Ramka 5.7. Reformy strukturalne w Irlandii

W latach 80. na irlandzkim rynku pracy panowa!o wysokie bezrobocie po!&czone z
nisk& stop& aktywno"ci zawodowej. Tymczasem od pocz&tku obecnej dekady kraj
tenma jeden z najni'szych odsetków osób pozostaj&cych bez pracy. W du'ej mierze
sukces ten Irlandia zawdzi$cza reformom zapocz&tkowanym w po!owie lat 80.:

• Obni'enie tempa wzrostu p!ac nominalnych. Godzinowy koszt pracy po
skorygowaniu o wzrost wydajno"ci oraz czynniki sezonowe spad! o 20%
dzi$ki zmianom zasad ustalania p!ac ustalonych w ramach negocjacji
pomi$dzy partnerami spo!ecznymi. Jednocze"nie rz&d irlandzki zobowi&za! si$
zrekompensowa# nisk& dynamik$ p!ac,obni'aj&c podatki od dochodu z pracy.

• Redukcja klina podatkowego. Pomi$dzy pocz&tkiem lat 80. a pocz&tkiem
obecnej dekady klin podatkowy zmniejszono o 14 pkt proc., podczas gdy
w Unii Europejskiej jego "rednia wysoko"# nieznacznie wzros!a. Ponadto
wyra)nie obni'ono najwy'sze stawki podatku od dochodu z pracy oraz
podniesiono poszczególne progi podatkowe.

• Reforma systemu zasi!ków. W Irlandii "wiadczenia z bud'etu pa%stwa od
pocz&tku by!y umiarkowane, jednak w omawianym okresie ich wysoko"# w
stosunku do dochodów zosta!a obni'ona, a kryteria przyznawania zaostrzone.
Wzmocniono w ten sposób bod)ce sprzyjaj&ce podejmowaniu zatrudnienia.

• Obni'enie wydatków na wynagrodzenia w sferze bud'etowej. Dokonane
zosta!o g!ównie poprzez ograniczenie zatrudnienia oraz wzrostu p!ac w
sektorze publicznym.

Źródło: opracowanie NBP.

5.2. Kana" realnego kursu walutowego w unii walutowej

Przywrócenie równowagi w gospodarce dotkni$tej wstrz&sem asymetrycznym i nie Kana$ realnego kursu
walutowego jest
rynkowym
mechanizmem
dostosowawczym.

maj&cej autonomii w zakresie polityki pieni$'nej i kursowej nie musi polega# jedynie na
zastosowaniu narz$dzi fiskalnych. Kana! realnego kursu walutowego (zwany te' kana!em
konkurencyjno"ci) jest sk!adow& procesu dostosowa% opart& wy!&cznie na dzia!aniu
mechanizmów rynkowych.

Przyst&pienie kraju do unii walutowej nie zmienia faktu, 'e o cenowej konkurencyjno"ci Dynamika realnego
kursu walutowego
wynika z ró'nicy
poziomów cen.

gospodarki wzgl$dem zagranicy decyduje realny kurs walutowy. Jednak bior&c pod
uwag$ jego definicj$ (5.1):
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Rt = Et ·
Pt∗
Pt

(5.1)

gdzie E - nominalny kursu walutowy wzgl$dem zagranicy, mo'na zauwa'y#, 'e o
dynamice realnego kursu walutowego (R) wzgl$dem pozosta!ych krajów strefy euro
decyduje ju' tylko wzgl$dna dynamika cen w kraju (P) i za granic& (P*). Poziom cen
we wspólnej walucie staje si$ zatem jedynym wyznacznikiem pozycji konkurencyjnej
wzgl$dem innych krajów unii walutowej. Nominalny kurs euro wzgl$dem innych
walut w dalszym ci&gu steruje oczywi"cie dynamik& nominalnego efektywnego kursu
walutowego. Dzieje si$ tak dla strefy euro jako ca!o"ci zgodnie z równaniem (5.1)
oraz dla poszczególnych krajów - w takim stopniu, w jakim handluj& one z krajami
spoza strefy euro. Szczegó!owe zestawienie informacji na temat kursów walutowych w
kontek"cie integracji walutowej zawiera ramka 5.8.

Ramka 5.8. Kursy walutowe w unii monetarnej

Tabela zawiera zestawienie ró'nych typów kursów walutowych, o jakich mo'emy
mówi# po integracji kraju z uni& walutow&. W kolumnie pierwszej uwzgl$dniono
kursy walutowe dla unii walutowej jako ca!o"ci (co jest analogiczne do sytuacji
pojedynczego kraju poza uni&). Druga i trzecia kolumna zawieraj& opis kursów dla
pojedynczego kraju, odpowiednio wzgl$dem krajów nie nale'&cych i nale'&cych do
wspólnego obszaru walutowego. W wierszach wyró'niono kursy nominalne i realne
oraz dwustronne i efektywne (indeksy oparte na "redniej kursów nominalnych danej
waluty wa'onej udzia!ami innych obszarów walutowych w jej handlu zagranicznym).

Wspólna waluta ma oczywi"cie wspóln& warto"# zewn$trzn&, zarówno wzgl$dem
poszczególnych innych walut, jak i w kategoriach efektywnego kursu walutowego
strefy euro. Dywergencje mi$dzy krajami strefy euro w zakresie kszta!towania
ró'nych kategorii kursu walutowego mog& jednak mie# miejsce. Ich przyczyny
oznaczono w tabeli na czerwono. Dwustronne realne kursy walutowe krajów X
i Y wzgl$dem kraju Z mog& si$ ró'ni# z uwagi na ró'nice w dynamice cen
w krajach X i Y. Dywergencje realnych efektywnych kursów walutowych mog&
by# dodatkowo pog!$biane przez ró'ne udzia!y partnerów handlowych w handlu
zagranicznym ka'dej z gospodarek. Analogiczne rozumowanie dotyczy realnych
kursów dwustronnych i efektywnych z krajami nie nale'&cymi do unii walutowej.
W tym przypadku dodatkowym )ród!em ró'nic mo'e by# odmienna dynamika
kursów ró'nych walut wzgl$dem euro. Dzieje si$ tak w sytuacji, gdy ró'ne udzia!y
poszczególnych obszarów walutowych "wiata w handlu zagranicznym ró'nych
krajów strefy euro wp!ywaj& na dywergencje w zakresie nominalnego efektywnego
kursu walutowego poszczególnych krajów.

W kontek"cie kana!u realnego kursu walutowego jako mechanizmu dostosowawczego
wewn&trz unii walutowej interesuje nas w niniejszym rozdziale realny efektywny
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kurs walutowy poszczególnych krajów wzgl$dem reszty unii walutowej, zawarty w
prawej dolnej komórce tabeli.

Tabela. Kursy walutowe w unii monetarnej

Dla ca(ej unii

wzgl&dem reszty

"wiata

Dla

poszczególnych

krajów unii

wzgl&dem reszty

"wiata

Dla

poszczególnych

krajów unii

wzgl&dem reszty

unii

Nominalny dwustronny wspólne nominalne kursy walutowe z

innymi obszarami walutowymi %wiata

nieodwracalnie

usztywnione

Nominalny efektywny wspólne nominalne

kursy walutowe

wspólne nominalne

kursy walutowe

nieodwracalnie

usztywnione

agregatowe wagi asymetryczne wagi

(por. wykres 5.10b)

–

Realny dwustronny wspólne nominalne

kursy walutowe

wspólne nominalne

kursy walutowe

nieodwracalnie

usztywnione

zagregowany deflator

wewn!trzny

asymetryczne

deflatory wewn!trzne

asymetryczne

deflatory wewn!trzne

wspólny deflator

zagraniczny

wspólny deflator

zagraniczny

wspólny deflator

zagraniczny

Realny efektywny wspólne nominalne

kursy walutowe

wspólne nominalne

kursy walutowe

nieodwracalnie

usztywnione

agregatowe wagi asymetryczne wagi asymetryczne wagi

zagregowany deflator

wewn!trzny

asymetryczne

deflatory wewn!trzne

asymetryczne

deflatory wewn!trzne

wspólny deflator

zagraniczny

wspólne deflatory

zewn!trzne

wspólne deflatory

zewn!trzne

Uwaga: wspólny = równy dla wszystkich członków unii walutowej; asymetryczny = różny
dla poszczególnych członków unii walutowej; zagregowany = średnia ważona wartości dla
poszczególnych członków unii walutowej.

Źródło: opracowanie NBP.
Nominalny kurs
walutowy nie przestaje
wyznacza#
konkurencyjno"ci
wzgl%dem krajów poza
uni& walutow&, w
zale'no"ci od struktury
handlu.

Tabela w ramce 5.8 zawiera zestawienie ró'nych typów kursów walutowych, zarówno
na poziomie ca!ej unii walutowej, jak i poszczególnych krajów. Wspólna waluta
ma oczywi"cie wspóln& warto"# zewn$trzn&, zarówno wzgl$dem innych walut, jak i
w kategoriach efektywnego kursu walutowego ("rednia kursów nominalnych wa'ona
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zgodnie z udzia!em innych obszarów walutowych w wymianie handlowej ca!ej unii
walutowej). Nominalne efektywne kursy walutowe poszczególnych krajów mog& jednak
odbiega# od wspólnej warto"ci zewn$trznej euro z uwagi na odmienn& struktur$ handlu
zagranicznego ró'nych pa%stw. Z kolei na realne dwustronne kursy walutowe krajów
strefy euro wzgl$dem pa%stwa spoza strefy euro wp!ywaj&, obok kursu euro wzgl$dem
jego waluty, równie' dynamika cen w tym pa%stwie oraz w kraju nale'&cym do strefy
euro. +ród!em dywergencji w tego typu kursach mi$dzy krajami strefy euro mo'e by#
wy!&cznie ró'na dynamika cen. Realny efektywny kurs walutowy kraju cz!onkowskiego
unii walutowej to najlepsza miara konkurencyjno"ci cenowej i zarazem najbardziej
z!o'ony przypadek: sk!adaj& si$ na niego wzgl$dna dynamika cen w odniesieniu do
pozosta!ych krajów strefy euro (zgodnie z ich udzia!em w handlu) oraz wzgl$dna
dynamika cen w handlu poza uni& walutow& po!&czona ze zmianami zewn$trznej
warto"ci wspólnej waluty. Dywergencje mog& w tym ostatnim przypadku wynika# z
ró'nej dynamiki cen w kraju, ró'nej struktury handlu wewn&trz unii walutowej, a tak'e
udzia!u oraz kompozycji handlu z krajami poza stref& euro (przez ró'ny wp!yw zmian
kursów euro wzgl$dem innych walut oraz dynamiki cen w krajach poza uni& walutow&).Kana$ realnego kursu

walutowego ma
przywraca# równowag%

makroekonomiczn& w
unii walutowej.

Dostosowania za pomoc& kana!u realnego kursu walutowego zwi&zane s& z kursem
realnym wzgl$dem pozosta!ych krajów unii walutowej, uj$tym w prawej dolnej komórce
tabeli z ramki (5.8). Kraj, w którym szybko rosn& ceny, traci cenow& konkurencyjno"#
wzgl$dem pozosta!ych cz!onków unii walutowej i nie mo'na z!agodzi# tego efektu
przez nominaln& deprecjacj$ krajowej waluty (por. ramka 5.9). Ci$'ar przywrócenia
równowagi rynkowej spoczywa wi$c na cenach krajowych. Utrata konkurencyjno"ci
powoduje spadek krajowej produkcji wzgl$dem produkcji potencjalnej z uwagi na utrat$
udzia!ów rynkowych eksporterów, co przywraca równowag$ na rynku dóbr.

Ramka 5.9. Kana$ realnego kursu walutowego a absorpcja szoków
asymetrycznych

Wstrz&s popytowy w jednym z krajów unii walutowej poci&ga za sob& wzrost
presji inflacyjnej i w konsekwencji cen. Luka PKB pocz&tkowo utrzymuje si$ na
podwy'szonym poziomie, ze wzgl$du na w!asn& inercj$, ewentualn& autokorelacj$
wstrz&su oraz efekt realnej stopy procentowej (zob. podrozdzia! 4.2.3). Jednak
skumulowany wzrost cen os!abia stopniowo konkurencyjno"# krajowych podmiotów
i luka PKB stopniowo si$ domyka. Gdy luka PKB i inflacja s& wewn$trznie
uporczywe, poziomy równowagi mog& zosta# „przestrzelone“. Polityka pieni$'na
reaguje na ten wstrz&s w bardzo ograniczonym zakresie.

Wstrz&s poda'owy (egzogeniczny wzrost inflacji) natychmiast pogarsza cenow&
konkurencyjno"# kraju i powoduje, 'e luka popytowa staje si$ ujemna. Takie
wstrz&sy s& szczególnie gro)ne w ma!ej gospodarce bez w!asnej polityki pieni$'nej.
Jedynym narz$dziem stabilizacji pozostaje przed!u'ona recesja powoduj&ca
dezinflacj$ i odzyskanie konkurencyjno"ci. Proces stabilizacyjny jest wspierany
przez wy'sz& antycypacyjno"# podmiotów gospodarczych.
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Schemat. Kana$ konkurencyjno!ci w unii walutowej


 
















 

   


 


   


 


 
















 

   


 


   


 

Wykres. Reakcja na wstrz#s asymetryczny w kraju nale"#cym do unii
walutowej

(a) po szoku popytowym (b) po szoku podażowym

      stopa inflacji
      luka PKB
      realny kurs walutowy
      nominalna stopa procentowa

      

      stopa inflacji
      luka PKB
      realny kurs walutowy
      nominalna stopa procentowa

      

Reakcja luki PKB, realnego kursu walutowego i inflacji w kraju oraz nominalnej stopy procentowej
w unii walutowej po jednostkowym szoku popytowym (lewy panel) i podażowym (prawy panel),
w punktach procentowych odchylenia od ścieżki równowagi.

Źródło: Torój (2008).

Komisja Europejska (2006b, 2008a) zwraca szczególn& uwag$ na zastosowanie Dzi%ki realnej
deprecjacji Niemcy
odzyska$y cenow&
konkurencyjno"#.

w!a"ciwego deflatora do oceny cenowej konkurencyjno"ci kraju. W kategoriach cen
konsumenta najsilniejszej realnej aprecjacji w latach 1999 - 2007 dozna!a Irlandia, a
w dalszej kolejno"ci - Hiszpania i Portugalia (wykres 5.6)11. Systematyczna deprecjacja
dokonywa!a si$ za" w Niemczech. Realny kurs walutowy obliczony na podstawie innych

11Na wykresie 5.6 przedstawiono dynamikę realnych efektywnych kursów walutowych obliczonych w
dwunastu krajach strefy euro (bez Słowenii, Malty i Cypru) przy zastosowaniu różnych deflatorów. Dane
pochodzą z bazy Eurostat, kurs na podstawie PPI został obliczony jako iloraz PPI kraju do indeksu
cen producenta w całej unii walutowej. Wszystkie szeregi zostały przeskalowane tak, by styczeń 1999
r. oznaczał 100. Panel (d) przedstawia skumulowaną zmianę od I kwartału 1999 r.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

315



Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.6. Dywergencje realnego kursu walutowego krajów strefy euro

















        













(a) realny efektywny kurs walutowy, partnerzy
handlowi ze strefy euro, deflator: CPI, I
kwartał 1999=100



















        













(b) realny efektywny kurs walutowy, partnerzy
handlowi ze strefy euro, deflator: jednostkowe
koszty pracy, I kwartał 1999=100



















       














(c) PPI kraju w relacji do PPI strefy euro, I
kwartał 1999=100
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(d) skumulowana zmiana realnych kursów
walutowych od I kwartału 1999 do IV kwartału
2007

Źródła: Eurostat, obliczenia NBP.

deflatorów mo'e jednak prowadzi# do odmiennych konkluzji. Ró'ny stopie% ekspozycji
na presj$ konkurencyjn& mo'e powodowa# przewag$ tempa wzrostu wydajno"ci pracy
w sektorze dóbr wymienialnych wzgl$dem sektora dóbr niewymienialnych w zwi&zku
z efektem Balassy-Samuelsona. Wówczas realny efektywny kurs walutowy oparty na
inflacji konsumenta czy nawet jednostkowych kosztach pracy w ca!ej gospodarce nie jest
idealnym miernikiem zewn$trznej konkurencyjno"ci kraju. Zjawisko „dualnej inflacji“
(Lopez-Salido i in., 2005) sugeruje raczej ocen$ zewn$trznej konkurencyjno"ci kraju
poprzez dynamik$ cen w sektorze dóbr wymienialnych.Realna aprecjacja

mia$a miejsce w
Portugalii i Irlandii,
ale w Irlandii szybko

ros$a wydajno"# pracy.
W przypadku realnego kursu walutowego opartego na jednostkowych kosztach pracy
(p!ace skorygowane o tempo wzrostu wydajno"ci) najbardziej wyra)na jest aprecjacja w
przypadku Portugalii i Holandii, Irlandia za" do!&czy!a do tego grona dopiero oko!o 2004
r. Równie' w tym uj$ciu najsilniejszej realnej deprecjacji w latach 1999 - 2007 w"ród
krajów strefy euro dozna!y Niemcy. Na wykresie 5.7 zestawiono zmiany wydajno"ci
pracy (w punktach procentowych ró'nicy wzgl$dem "redniej w strefie euro) oraz
realnego kursu walutowego opartego na CPI (w procentach) w latach 1999-2007. Oba
kraje, które do"wiadczy!y wysokiej inflacji konsumenckiej w tym okresie, tj. Irlandia i
Portugalia, mia!y ró'n& dynamik$ wydajno"ci pracy: w przypadku Irlandii odnotowano
wyra)ny wzrost, podczas gdy w Portugalii nie mo'na zaobserwowa# znacz&cych zmian
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5.2. Kana" realnego kursu walutowego

Wykres 5.7. Zmiana wydajno!ci pracy i realnego kursu walutowego
wzgl%dem !redniej dla strefy euro (1999 - 2007)



















      


































Wydajność pracy na osobę zatrudnioną, przyrost w latach 1999 - 2007 względem średniej w strefie euro.
Realny efektywny kurs walutowy względem pozostałych krajów strefy euro (REER12), oparty na CPI,
przyrost w latach 1999 - 2007, wzrost oznacza aprecjację.
Źródła: Eurostat, obliczenia NBP.

wzgl$dem "redniej w strefie euro. Wysok& dynamik& wydajno"ci pracy przy wolniejszej
aprecjacji realnej cieszy!a si$ równie' Grecja. Niemcy z kolei dozna!y realnej deprecjacji
w uj$ciu CPI przy niezmienionej wydajno"ci na jednego zatrudnionego. Najbardziej
niekorzystne tendencje odnotowano we W!oszech, gdzie realnej aprecjacji towarzyszy!
wyra)ny spadek wydajno"ci pracy. Wzrost cen w Irlandii

by$ skoncentrowany w
sektorze dóbr
niewymienialnych.Realny kurs walutowy obliczony na podstawie ilorazu cen producenta do "redniej dla

unii walutowej wskazuje na bardzo szybk& realn& aprecjacj$ i utrat$ konkurencyjno"ci
Portugalii po 1999 r. Uwag$ zwraca natomiast !agodna realna aprecjacja, a od 2003 r.
deprecjacja Irlandii. Wskazuje to na koncentracj$ wzrostu cen w Irlandii w sektorze dóbr
niewymienialnych, a wi$c po"rednio na efekt Balassy-Samuelsona zwi&zany z szybko
rosn&c& wydajno"ci& pracy w sektorze dóbr wymienialnych. Indeksy cen producenta
sugeruj& równie' !agodn& deprecjacj$ Francji, Austrii i w mniejszym stopniu Niemiec
od 1999 r.

Podsumowuj&c, ocena zmiany cenowej pozycji konkurencyjnej mo'e by# uzale'niona
od wyboru deflatora do realnego kursu walutowego. W przypadku Niemiec i Austrii
ró'ne mierniki zgodnie wskazuj& realn& deprecjacj$ w okresie funkcjonowania strefy
euro, z kolei dla Portugalii, Hiszpanii, Holandii czy W!och - realn& aprecjacj$. W
Irlandii natomiast wzrost cen w ca!ej gospodarce prawdopodobnie nie poci&ga! za
sob& znacznej utraty konkurencyjno"ci za granic&. Zauwa'alne dywergencje realnych
kursów walutowych mog& "wiadczy# o istnieniu ró'nic strukturalnych w gospodarkach,
jak równie' wyst&pieniu ró'nego rodzaju szoków asymetrycznych i przebiegu procesów
dostosowawczych.
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Skuteczno"# kana!u realnego kursu walutowego w stabilizowaniu gospodarek po
wyst&pieniu asymetrycznych szoków wi&'e si$ z dwoma czynnikami. Pierwszym z nichKana$

konkurencyjno"ci jest
skuteczny pod

warunkiem
elastycznych rynków i

gospodarki wra'liwej
na realny kurs

walutowy.

jest szybko"# reakcji luki PKB na nadmiern& aprecjacj$ lub deprecjacj$ realnego kursu
walutowego. Drugi z nich to elastyczno"# rynku, czyli szybka reakcja poziomu cen na
pozycj$ cykliczn& kraju. Powoduje ona realn& aprecjacj$ lub deprecjacj$ w gospodarce,
której wspólna polityka pieni$'na nie jest w stanie skutecznie stabilizowa# z uwagi na
asymetryczn& sytuacj$ makroekonomiczn&.

Si!$, z jak& realny kurs walutowy wp!ywa na ró'nic$ luki PKB kraju wzgl$dem resztyWyniki estymacji
potwierdzaj& efektywne
funkcjonowanie kana$u

konkurencyjno"ci...
unii walutowej, poddano panelowej analizie ekonometrycznej w raportach Komisji
Europejskiej (2006e; 2008a). Obliczenia potwierdzaj&, 'e kraj o wy'szej wzgl$dnej luce
PKB doznaje realnej aprecjacji wzgl$dem reszty unii walutowej. Jednak elastyczno"#
cen w wi$kszo"ci krajów obecnej strefy euro nie jest wysoka na tle oszacowa% dla
USA12. Wp!yw niskiej elastyczno"ci rynków na obni'enie efektywno"ci dostosowa%
obrazuje wykres 5.12. Sztywne rynki wp!ywaj& zarówno na przed!u'enie procesów
dostosowawczych, jak i wzrost wariancji zmiennych realnych.

Wyniki estymacji Komisji Europejskiej wskazuj& jednocze"nie na ró'ne reakcje realnego...ale akomodacja
wstrz&sów

wymagaj&cych realnej
deprecjacji jest

trudniejsza.

kursu walutowego na wstrz&s asymetryczny w zale'no"ci od tego, czy akomodacja tego
wstrz&su wymaga realnej aprecjacji, czy deprecjacji. Realna aprecjacja przy dodatniej
wzgl$dnej luce PKB jest silniejsza ni' realna deprecjacja, gdy wzgl$dna luka PKB jest
ujemna13. Roubini i in. (2007) zwracaj& uwag$, 'e nominalne sztywno"ci cen w dó!
powoduj& znaczne przed!u'enie okresu dostosowa% po okresie o'ywienia gospodarczego
i wzrostu cen zwi&zanego np. ze spadkiem stóp procentowych. Realna deprecjacja
mo'liwa jest g!ównie dzi$ki powolnemu ich wzrostowi, przy jednoczesnym szybszym
wzro"cie w innych krajach cz!onkowskich unii walutowej. Taki scenariusz jest najcz$"ciej
przypisywany Portugalii (por. Roubini i in., 2007; Pisani-Ferry i in., 2008).

Silniejsza reakcja luki PKB na odchylenie realnego kursu walutowego od "cie'kiReakcje na
asymetryczne szoki

popytowe i poda'owe
ró'ni& si% od siebie.

równowagi zapewnia szybsze dostosowania (por. wykres 5.8). Mo'e to np. wynika#
z wysokiego stopnia otwarto"ci gospodarki. Hoeller i in. (2004) pisz& o trudno"ciach
w procesie dostosowawczym, z jakimi musz& si$ mierzy# przede wszystkim du'e kraje,
takie jak Niemcy, Francja czy W!ochy. Warto jednak zwróci# uwag$ na pocz&tkowy
okres dostosowa% po szoku poda'owym. Wydaj& si$ one wprawdzie szybsze, ale z
perspektywy krótkiego okresu tak'e bardziej kosztowne. Kombinacja nieelastycznych
rynków i luki PKB niewra'liwej na utrat$ cenowej konkurencyjno"ci gospodarki
jest najgorsza wy!&cznie w przypadku szoku popytowego. Przy negatywnym szoku
poda'owym najwy'sze straty (w sensie zmienno"ci produkcji) ponosi gospodarka
nieelastyczna, lecz silnie wyeksponowana na zewn&trz.

Wa'n& rol$ w przebiegu procesów dostosowawczych odgrywa równie' stopie%Efektywno"#
dostosowa! jest tym
wy'sza, im bardziej

racjonalne oczekiwania
podmiotów.

12Mediana istotnych oszacowań parametru ! wśród krajów strefy euro w badaniu Torój (2008)
ukształtowała się poniżej konsensusu w literaturze (por. np. Lindé 2005, Galí i Gertler 1999), zaś
w wielu przypadkach wpływ bieżącej luki PKB okazał się nieistotny.

13Jako względną lukę PKB Komisja Europejska traktuje odchylenie luki PKB w kraju od średniej w
strefie euro.
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Wykres 5.8. Efektywno!' kana$u konkurencyjno!ci przy ró"nej wra"liwo!ci
luki PKB na realn# aprecjacj%/deprecjacj%
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Linie odpowiadają różnej wrażliwości luki PKB na nadmierną aprecjację/deprecjację kursu
walutowego w krzywej IS (parametr "c w badaniu Torój, 2008)
Źródło: Torój (2008).

antycypacyjno"ci podmiotów i waga racjonalnych oczekiwa% w kszta!towaniu inflacji.
Wykres 5.9 wskazuje na du'e znaczenie racjonalnych oczekiwa% dotycz&cych zarówno
przysz!ych warto"ci luki PKB, jak i (w szczególno"ci) inflacji. Im mniejsza waga
tak formowanych oczekiwa% w kszta!towaniu dynamiki cen i produkcji, tym wy'sza
zmienno"# produkcji po szoku asymetrycznym14. Istniej& dowody na

skuteczne dzia$anie
kana$u realnego kursu
walutowego.Autorzy analiz empirycznych (por. Roubini i in., 2007; Pisani-Ferry i in., 2008;

Langed,k i Roeger, 2007; Komisja Europejska, 2006b) wskazuj& na Niemcy jako kraj,
który o'ywienie gospodarcze po okresie stagnacji zawdzi$cza oddzia!ywaniu kana!u
konkurencyjno"ci. Systematyczna deprecjacja jest uznawana za )ród!o powodzenia
kraju, za" u jej pod!o'a znalaz!y si$ umiarkowany wzrost p!ac i reformy strukturalne.
Realnej deprecjacji, tak'e w Austrii i Finlandii, towarzyszy!a poprawa salda obrotów
bie'&cych i o'ywienie gospodarcze.

Do grona krajów, którym w literaturze przypisuje si$ najbardziej charakterystyczne
"cie'ki dostosowa%, zaliczy# nale'y równie' Irlandi$ i W!ochy, cho# charakteryzowa!y
si$ odmienn& dynamik& wydajno"ci pracy. W przypadku Irlandii, dynamiczny wzrost
wydajno"ci by! skoncentrowany g!ównie w sektorze dóbr wymienialnych, przez co
realna aprecjacja kursu walutowego opartego na deflatorze dla ca!ej gospodarki nie
spowodowa!a znacz&cej utraty wewn$trznej konkurencyjno"ci w pierwszych latach
funkcjonowania unii walutowej. Wydajno"# pracy we W!oszech dozna!a z kolei
negatywnych wstrz&sów, co os!abi!o konkurencyjno"# tej gospodarki na zewn&trz,
zw!aszcza w obliczu narastaj&cej globalnej konkurencji w wytwarzaniu wyrobów
pracoch!onnych (Langed,k i Roeger, 2007). Oba kluczowe parametry okaza!y si$
nieistotne w przypadku Portugalii, która w wyniku dynamicznego wzrostu cen w unii

14Nawet niewielkie przyrosty parametru przy oczekiwaniach inflacyjnych w hybrydowej krzywej
Phillipsa skutkują znacznym wzrostem szybkości dostosowań i zmniejszeniem skali skutków szoku
asymetrycznego.
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Wykres 5.9. Dostosowania produkcji do poziomu równowagi przy ró"nej
wadze racjonalnych oczekiwa( w decyzjach podmiotów gospodarczych
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Linie odpowiadają różnym wagom racjonalnych oczekiwań w krzywej IS.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5
Output response to a unit output shock

0.45
0.5
0.55
0.7
0.8
0.9

(c) Luka PKB po jednostkowym
zaburzeniu popytowym

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5
Output response to a unit inflation shock

0.45
0.5
0.55
0.7
0.8
0.9

(d) Luka PKB po jednostkowym
zaburzeniu podażowym

Linie odpowiadają różnym wagom racjonalnych oczekiwań w krzywej Phillipsa.
Źródło: Torój (2008).
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walutowej stopniowo traci!a zewn$trzn& konkurencyjno"#, by nast$pnie d!ugo zmaga#
si$ ze stagnacj&. Na rynkach

niekonkurencyjnych
eksporterzy mog&
obni'a# swoje mar'e
zamiast podnosi# ceny.

Skuteczno"# kana!u realnego kursu walutowego w absorpcji asymetryczncyh szoków ma
tak'e uwarunkowania mikroekonomiczne w zakresie strategii cenowych eksporterów na
wewn$trznym rynku unii walutowej oraz struktury tego rynku. Komisja Europejska
(2006b) zwraca uwag$, 'e mechanizm dostosowawczy mo'e by# mniej skuteczny w
sytuacji, gdy rynki nie s& doskonale konkurencyjne. Eksporterzy w kraju dotkni$tym
silnym wzrostem jednostkowych kosztów czynników produkcji (np. pracy) mog& obni'y#
swoje mar'e zysku zamiast podnosi# ceny na rynkach zagranicznych. Powodem takiego
post$powania mia!oby by# unikni$cie utraty udzia!u w rynku. Z porównania dynamiki
realnych kursów walutowych opartych na indeksie cen eksportu oraz jednostkowych
kosztach pracy (Komisja Europejska, 2006b) wynika, 'e najbardziej przenosi!y wzrost
jednostkowych kosztów pracy na ceny w!oskie i greckie firmy, nara'aj&c si$ w ten sposób
na utrat$ udzia!ów w rynkach. Z kolei w Holandii, Portugalii i Hiszpanii ceny eksportu
ros!y wolniej ni' jednostkowe koszty pracy, co sugeruje, 'e eksporterzy redukowali swoje
mar'e. Zyski eksporterów niemieckich zwi$ksza!y si$, jako 'e ceny eksportu spada!y w
tym kraju wolniej ni' jednostkowe koszty pracy. Otwarta gospodarka z

wysokim udzia$em
handlu poza uni&
walutow& jest
nara'ona na wstrz&sy
ze strony kursu
nominalnego.

W przypadku krajów o wysokim udziale handlu spoza stref& euro nie mo'na
bezpo"rednio wnioskowa# o zmianach ich pozycji konkurencyjnej wy!&cznie na
podstawie bilateralnych ró'nic inflacyjnych. Istotna jest bowiem wci&' zmienno"#
nominalnego kursu walutowego euro wzgl$dem innych walut (por. tabel$ z ramki 5.8).
Z jednej strony, wahania nominalnego kursu euro mog& zaburza# efektywno"# kana!u
konkurencyjno"ci jako mechanizmu dostosowawczego w tych krajach. Z drugiej strony,
zmienno"# nominalnego kursu walutowego euro wzgl$dem innych walut mo'e stanowi#
)ród!o szoków. Lane (2005b) zwraca uwag$, 'e efekty te mog& by# szczególnie silne
w przypadku ma!ych gospodarek otwartych w znacznym stopniu na handel z krajami
spoza strefy euro, takich jak Irlandia. Nale'y jednak pami$ta#, 'e si!$ tych wstrz&sów
ogranicza rola euro jako waluty fakturowania. Gospodarkami silnie

otwartymi na zewn&trz
strefy euro s& Irlandia
i Finlandia.Wykres 5.10 zawiera informacje o udziale handlu zagranicznego w PKB (traktowanego

w literaturze jako miara otwarto"ci gospodarki) oraz udziale partnerów handlowych
ze strefy euro w ca!o"ci wymiany danego kraju. (redni udzia! wymiany handlowej w
PKB w latach 1998 - 2006 by! najwi$kszy w przypadku Luksemburga, Irlandii, Belgii i
Holandii (ponad 50%), najmniejszy za" w gospodarkach stosunkowo du'ych (Hiszpania,
Francja, W!ochy) oraz Grecji. Obliczony w powy'szy sposób stopie% otwarto"ci Niemiec
by! wprawdzie umiarkowany, nale'y jednak pami$ta#, 'e to najwi$ksza gospodarka
strefy euro. Wymieniana jest te' w literaturze jako kraj, w którym to w!a"nie kana!
konkurencyjno"ci przyczyni! si$ w ostatnich latach do przywrócenia równowagi (por.
Roubini i in., 2007 oraz wykres 5.6). Z kolei kraje, które najmniej handluj& w ramach
strefy euro to Finlandia i Irlandia. W!a"nie takie gospodarki - ma!e i handluj&ce
g!ównie z krajami spoza unii monetarnej - pozostawa!y najbardziej nara'one na wahania
wspólnej zewn$trznej warto"ci euro.
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Wykres 5.10. Stopie( otwarto!ci gospodarek i udzia$ handlu ze stref# euro
(!rednia w latach 1998 - 2006)

         

























(a) udział handlu z krajami strefy euro w
handlu zagranicznym, odchylenia oznaczają
udział obliczony wyłącznie przy użyciu
eksportu lub importu












































































(b) udział eksportu, importu oraz całego
handlu zagranicznego w PKB

Źródło: OECD ICTS, Eurostat, obliczenia NBP.

Wykres 5.11. Nominalny efektywny kurs walutowy strefy euro i
poszczególnych krajów w latach 1999 - 2007 (I kwarta$ 1999 = 100)
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Źródło: Eurostat.

Zgodnie z oczekiwaniami, jakie mo'na sformu!owa# na podstawie wykresu 5.10,Istniej& ró'nice w
nominalnym

efektywnym kursie
walutowym krajów

strefy euro

zmiany nominalnej warto"ci euro przek!adaj& si$ najbardziej na nominalny efektywny
kurs dla Irlandii, jak równie' - nieco mniej wyra)nie - Niemiec (zob. wykres 5.11).
Zmienno"# nominalnej warto"ci euro jest mniej widoczna w nominalnych efektywnych
kursach walutowych Portugalii, Belgii czy Finlandii. Obraz wp!ywu tej dynamiki na
konkurencyjno"# poszczególnych krajów jest oczywi"cie niekompletny, gdy' nale'y go
uzupe!ni# o wzgl$dne zmiany cen w poszczególnych krajach. Warto jednak pami$ta# o
tym aspekcie, oceniaj&c polsk& struktur$ handlu zagranicznego w kontek"cie integracji
walutowej.
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5.3. Elastyczno!# rynku produktów

Znaczenie elastyczno!ci rynku produktów. Jak podkre"lono w poprzednich Elastyczny rynek
produktów sprzyja
dobremu
funkcjonowaniu
pa!stw unii
walutowej...

punktach, aby kana! konkurencyjno"ci w kraju nale'&cym do unii walutowej dzia!a!
poprawnie konieczna jest wysoka elastyczno"# rynku dóbr i us!ug. Zapewnia ona nie
tylko lepsze funkcjonowanie kana!u konkurencyjno"ci, ale tak'e pozytywnie wp!ywa
na funkcjonowanie rynku pracy. Z tego punktu widzenia kraj przyst$puj&cy do unii
walutowej powinien przede wszystkim przeprowadzi# niezb$dne reformy, które zapewni&
sprawne funkcjonowanie rynku dóbr i us!ug. ...dlatego wst&pieniu

do unii walutowej
powinny towarzyszy#
reformy.

W literaturze wskazuje si$ na wyst$powanie wspó!zale'no"ci pomi$dzy reformami
rynku produktów i reformami rynku pracy. Przeprowadzenie w pierwszej kolejno"ci
reform uelastyczniaj&cych rynek produktów, mo'e bowiem u!atwia# reformowanie
rynku pracy15 (por. m.in. Duval i Elmeskov, 2006; Fiori i in., 2008). Poza tym,
korzy"ci z reform rynku pracy mog& si$ okaza# ograniczone w warunkach silnie
regulowanych rynków produktów. Niski stopie% konkurencji mo'e bowiem przyczyni#
si$ do zaabsorbowania wi$kszo"ci korzy"ci wynikaj&cych z obni'enia kosztów pracy
przez przedsi$biorstwa w postaci wy'szych zysków(European Commission, 2006).

Ramka 5.10. Elastyczno!' rynku produktów

Elastyczno"# rynku produktów okre"la zdolno"# rynku produktów do pe!nienia
roli skutecznego mechanizmu dostosowawczego w w sytuacji szoków oraz
d!ugookresowych zmian strukturalnych w gospodarce, jak równie' jego zdolno"#
do szybkiego powrotu do stanu równowagi.

Elastyczny rynek to rynek, na którym po wyst&pieniu zaburzenia
makroekonomicznego (np. szoku terms of trade lub produktywno"ci) gospodarka
relatywnie szybko przechodzi do nowego stanu równowagi, zasoby s& p!ynnie
realokowane pomi$dzy najbardziej efektywne przedsi$biorstwa, za" firmy
nierentowne ograniczaj& skal$ dzia!alno"ci lub wr$cz opuszczaj& rynek
(Lewandowski i in., 2008).

Dostosowania na rynku produktów odbywaj& si$ przede wszystkim poprzez kana!
cenowy (poprzez elastyczne ceny dóbr i us!ug). Elastyczno"# cen oznacza wi$ksz&
zdolno"# przedsi$biorstw do szybkiego dostosowywania cen wytwarzanych przez
siebie dóbr i us!ug po pojawieniu si$ wstrz&su o charakterze asymetrycznym. Oprócz
dostosowa% cenowych, elastyczno"# rynku produktów mierzy si$ równie' szybko"ci&
dostosowywania wielko"ci produkcji do warunków po wyst&pieniu szoków cenowych.

Źródło: Lewandowski i in., 2008.

15Mechanizm, który stoi za zaobserwowaną prawidłowością oparty jest na argumentach wywodzących
się z ekonomii politycznej. Występowanie rent monopolistycznych powoduje, że istniejące grupy
interesów mogą się przeciwstawiać reformom rynku pracy, ponieważ te mogłyby naruszyć ich
uprzywilejowaną pozycję w procesie podziału tychże rent. Reformy rynku dóbr i usług intensyfikujące
konkurencję powodują redukcję rent monopolistycznych, tym samym usuwając przyczynę opozycji
przeciwko reformowaniu rynku pracy (Berger, Danninger, 2006, CESifo Working Paper).
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W kontek"cie przyst&pienia kraju do strefy euro, elastyczne ceny b$d& oznacza#
równie' zdolno"# podmiotów gospodaruj&cych do szybkiego dostosowania si$ do
zwi$kszonej konkurencji na rynku dóbr i us!ug po wej"ciu do wspólnego obszaru
walutowego. W gospodarce z p!ynnym kursem walutowym, w przypadku wyst&pienia
szoku asymetrycznego, ceny towarów i us!ug mog& ulec natychmiastowej zmianie na
skutek zmian nominalnego kursu walutowego. Gdy nominalny kurs walutowy nie
istnieje, natychmiastowa zmiana wszystkich cen w celu przywrócenia równowagi na
rynku jest niemo'liwa, gdy' nie wszyscy producenci mog& sobie pozwoli# na ponowne
ustalenie optymalnych cen w ka'dym okresie16. W przypadku wyst$powania sztywno"ci
cenowych si!a reakcji cen na luk$ PKB jest niewielka, a dostosowania przebiegaj&
wówczas poprzez kana! realnej stopy procentowej oraz kana! konkurencyjno"ci (Komisja
Europejska, 2008a).

Torój (2008) analizuje dynamik$ dostosowania luki PKB w ramach stylizowanegoZarówno w strefie
euro, jak i w Polsce

dostosowania
przebiegaj& relatywnie

wolno.

modelu nowokeynesistowskiego krajów, które utworzy!y heterogeniczn& uni$ walutow&.
Ponadto, szacuje warto"# parametrów krzywej Philipsa dla krajów strefy euro.
Otrzymane w badaniu wyniki pokazuj&, 'e elastyczno"# rynków w tych krajach
jest niska, co skutkuje relatywnie d!ugim okresem dostosowa% do szoków
makroekonomicznych. Prowadzone analizy skali i tempa reakcji produktu na szoki
cenowe w Polsce na tle nowych krajów cz!onkowskich wskazuj&, 'e jest ona równie'
do"# niska (Lewandowski i in., 2008). Jako g!ówny czynnik determinuj&cy relatywnie
wolne procesy dostosowawcze w Polsce wskazuje si$ wysoki, na tle pozosta!ych krajów
Unii Europejskiej, stopie% regulacji rynku produktów. Najbardziej elastyczne w badanej
grupie okaza!y si$ gospodarki Estonii, *otwy i S!owacji.

Ustalanie cen w strefie euro

Sztywno"ci cenowe s& wyró'nikiem modeli nowokeynesistowskich, a jako ich
uzasadnienie mikroekonomiczne szczególn& popularno"# zdoby! tzw. mechanizm Calvo,
bazuj&cy na za!o'eniu, 'e sta!y odsetek producentów w ka'dym okresie nie mo'e (z
dowolnego powodu) zmieni# ceny i musi utrzyma# j& na bie'&cym poziomie (zob. ramka
5.15). Warto"# parametru Calvo wp!ywa na si!$ reakcji inflacji na luk$ PKB w krzywej
Phillipsa. Modelow& analiz$ wra'liwo"ci "cie'ki dostosowa% w modelu opisanym w Torój
(2008) przedstawia wykres 5.12. Pokazuje on "cie'k$ dostosowa% rynków w reakcji
na szoki w zale'no"ci od wielko"ci parametru przy luce PKB w hybrydowej krzywej
Phillipsa17. Im ni'sza jest warto"# parametru przy luce PKB, tym mniej elastyczne
s& krajowe rynki. Przek!ada si$ to na znacznie d!u'sz& zarówno amplitud$ waha% luki
PKB, jak i d!u'szy czas dostosowa%.Sztywno"# rynku

produktów mo'na
oceni# analizuj&c

sztywno"# cen. 16Sztywności rynku produktów są głównym tematem badań poświęconych procesom dostosowawczym
następującym po wstrząsach asymetrycznych (por. m.in. Deroose i in., 2004, Hoeller i in., 2002, Hoeller
i in., 2004 czy Torój, 2008).

17Poniższe wykresy przedstawiają ścieżkę dostosowań luki PKB dla różnych wartości parametru w
kraju z wagą 0,1 w unii walutowej (por. Torój, 2008).
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Wykres 5.12. Rola elastyczno!ci rynków (parametr #) w przebiegu
procesów dostosowawczych
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Źródło: Torój (2008).

Reakcje cen na szoki makroekonomiczne maj& szczególnie istotne znaczenie z punktu
widzenia kraju nale'&cego do unii walutowej. Schemat ustalania cen detalicznych i
producenckich w gospodarce, a w szczególno"ci cz$stotliwo"# ich zmian, traktuje si$
jako swoisty miernik elastyczno"ci rynku dóbr i us!ug.

W literaturze podkre"la si$, 'e szczególn& rol$ w mechanizmie dostosowawczym krajów
nale'&cych do unii walutowej odgrywa elastyczno"# cen dóbr niewymienialnych (w"ród
których znaczn& cz$"# stanowi& us!ugi). Dobra wymienialne podlegaj& silnej presji
konkurencyjnej ze strony zagranicznych producentów, co sprawia, 'e ich ceny zwykle
wykazuj& du'& elastyczno"#18. Dobra niewymienialne takiej presji nie podlegaj&, st&d
kszta!towanie si$ ich cen zale'y g!ównie od regulacji i stopnia konkurencji na rynkach
krajowych (Komisja Europejska, 2008a). Wyniki bada% empirycznych wskazuj&, 'e
w strefie euro elastyczno"# cen dóbr niewymienialnych jest wyra)nie mniejsza ni'
pozosta!ych produktów. Ceny dóbr i us$ug w

strefie euro wykazuj&
zró'nicowan&
elastyczno"#, "rednio
ni'sz& ni' w USA.

Dhyne i in. (2005) dokonali analizy zmienno"ci cen pi$#dziesi$ciu w&sko zdefiniowanych
produktów, reprezentatywnych dla ca!ego koszyka dóbr i us!ug, który stosuje si$ do
wyznaczania indeksu cen konsumpcyjnych w krajach strefy euro19 oraz przeprowadzili
porównanie wyników z analogicznym badaniem dotycz&cym Stanów Zjednoczonych.
Wyniki badania wskazuj&, 'e cz$stotliwo"# zmian cen20 w strefie euro (oszacowana na
oko!o 15%) jest wyra)nie ni'sza ni' w Stanach Zjednoczonych (oko!o 25%). Wyniki
badania wskazuj& równie', 'e wyst$puje wyra)ne zró'nicowanie w zmienno"ci cen
pomi$dzy poszczególnymi sektorami: ceny produktów zwi&zanych z energi& oraz ceny
'ywno"ci nieprzetworzonej maj& wysok& zmienno"#, podczas gdy ceny pozosta!ych

18W szczególności obowiązuje w ich przypadku prawo jednej ceny.
19Dane dotyczyły cen konsumenckich zebranych w punktach detalicznych w Austrii, Belgii, Finlandii,

Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii oraz Hiszpanii.
20Częstotliwością zmian cen określa się odsetek cen, który w danym okresie uległ zmianie. W

omawianym badaniu okresem tym jest 1 miesiąc.
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Wykres 5.13. Cz%stotliwo!' zmian cen detalicznych w wybranych krajach
strefy euro i w Stanach Zjednoczonych

ywno  nieprzetworzona
wyno  przetworzona

Energia (produkty ropopochodne)
Produkty przemysłowe (bez energii)
Usługi

Uwaga: badania zmienności cen dla poszczególnych krajów odbywały się w różnych przedziałach
czasowych, z których najdłuższy obejmował okres od stycznia 1989 r. do grudnia 2001 r. (dla Belgii),
a najkrótszy od listopada 1998 r. do kwietnia 2003 r. (dla Holandii).
Źródło: Dhyne i in., 2005.

produktów przemys!owych i us!ug zmieniaj& si$ stosunkowo rzadko. Ró'nice w
cz$stotliwo"ci zmian cen wyst$puj& tak'e pomi$dzy poszczególnymi krajami, jednak s&
one wyra)nie mniejsze ni' zró'nicowanie w przekroju sektorowym (por. wykres 5.13).
W badaniu nie wykazano istnienia sztywno"ci cen w dó!, gdy' "rednio 40% zmian cen
stanowi& ich obni'ki. Wyj&tkiem jest sektor us!ug, gdzie cz$stotliwo"# zmian cen ogó!em
wynosi jedynie 6%, a jedynie 20% z tych zmian stanowi& obni'ki (co stanowi wynik
wyra)nie odbiegaj&cy od odsetka obni'ek cen w pozosta!ych sektorach).Ceny dóbr

niewymienialnych s&
sztywniejsze ni' ceny
dóbr wymienialnych.

Stopa inflacji w sektorze us!ug w krajach strefy euro w ostatniej dekadzie zwykle
przekracza!a analogiczny wska)nik dla dóbr, co mo'e potwierdza# istnienie sztywno"ci
cen w dó! w sektorze us!ug (Komisja Europejska, 2008a). Zjawisko to jest niepokoj&ce,
zwa'ywszy na du'& rol$, jak& sektor us!ug odgrywa w gospodarkach krajów strefy euro
- odpowiada za oko!o 70% PKB i zatrudnienia w tych krajach (Komisja Europejska,
2006f).
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Vermeulen i in. (2007) przeprowadzili analogiczn& analiz$ z wykorzystaniem danych
dotycz&cych cen producentów w wybranych krajach strefy euro21, która w du'ym
stopniu potwierdzi!a wyniki uzyskane przez Dhyne i in. (2005). Oszacowana "rednia
cz$stotliwo"# zmian cen producenckich okaza!a si$ nieco wy'sza ni' w przypadku cen
konsumenckich (21%)22, jednak ogólne prawid!owo"ci wykryte w obu badaniach s&
te same. Równie' w przypadku cen producentów wyst$puje znaczne zró'nicowanie
ich zmienno"ci w zale'no"ci od analizowanego sektora, jednocze"nie w poszczególnych
krajach rankingi sektorów pod wzgl$dem cz$stotliwo"ci zmian cen okaza!y si$ podobne.

Ramka 5.11. Sztywno!ci Calvo w krajach strefy euro

Rumler (2007) ocenia elastyczno"# rynków bezpo"rednio, estymuj&c na podstawie
szeregów czasowych z lat 1980-2003 parametry Calvo dla poszczególnych krajów
strefy euro. Autor oblicza równie' (w miesi&cach) implikowany przez takie warto"ci
parametrów "redni czas mi$dzy zmianami cen w poszczególnych krajach. Szczególnie
wysoki stopie% sztywno"ci wykaza! w tym badaniu rynek niemiecki, za" Grecja i
Holandia mia!y rynki produktów bardziej elastyczne ni' "rednio w strefie euro.
Nale'y jednak podkre"li#, 'e próba, na podstawie której autor dokonuje estymacji,
jest stosunkowo d!uga i reformy strukturalne zwi&zane z przygotowaniami do
utworzenia unii walutowej prawdopodobnie nie pozostaj& bez wp!ywu na prawdziwe
warto"ci parametrów obecnie. Niemcy s& ponadto przyk!adem kraju o niskich –
historycznie rzecz ujmuj&c – stopach inflacji, co mo'e przyczynia# si$ do oszacowania
d!ugiego okresu mi$dzy zmianami cen niekoniecznie zwi&zanego ze sztywno"ciami
na rynku.

Wykres 1. Sztywno!' cen wed$ug schematu Calvo w krajach strefy euro
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Źródło: Rumler (2007).

21Są to Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia i Portugalia.
22Wskaźniki te nie są jednak porównywalne ze względu na różną zawartość koszyków dóbr

stosowanych do szacowania wskaźników cen konsumpcyjnych i producenckich.
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Badania ankietowe przeprowadzone przez Fabiani i in. (2005) na temat sposobówZa sztywno"ci& cen
stoj& nieodpowiednie

regulacje. kszta!towania cen przez przedsi$biorców dzia!aj&cych w strefie euro wyja"niaj& niektóre
przyczyny sztywno"ci cen w pa%stwach cz!onkowskich. Fabiani i in. (2005) wskazuj&,
'e przyczyn& rzadkich dostosowa% poziomu cen s& przede wszystkim ch$# utrwalenia
d!ugoterminowych relacji dostawców z klientami, kontrakty zapobiegaj&ce zmianom cen
oraz stosowane strategie cenowe23. Jednak najwa'niejszymi przyczynami sztywno"ci
na rynkach us!ug s& uwarunkowania instytucjonalne, które os!abiaj& konkurencj$ na
rynku produktów (Komisja Europejska, 2008a). Potwierdzaj& to wyniki bada% (Fabiani
i in., 2005), wed!ug których ceny produktów sprzedawanych przez przedsi$biorstwa
dzia!aj&ce w "rodowisku silnie konkurencyjnym znacznie cz$"ciej by!y analizowane i
dostosowywane.

Elastyczno!' cen w Polsce na tle krajów strefy euro

Prowadzone w Narodowym Banku Polskim badania elastyczno"ci cen wskazuj&,Cz%stotliwo"# analiz i
zmian cen w Polsce

jest przeci%tnie wy'sza
ni' w krajach strefy

euro.

'e istnieje wiele podobie%stw pomi$dzy zachowaniem przedsi$biorstw w Polsce i
w pa%stwach cz!onkowskich strefy euro (Jankiewicz i Ko!odziejczyk, 2008 oraz
Fabiani i in., 2005). Istniej&ce ró'nice zmniejszaj& si$, przez co zachowania polskich
przedsi$biorstw, w zakresie kszta!towania cen staj& si$ coraz bardziej podobne do
dzia!ania firm strefy euro24.

Gdy sztywno"# cen w Polsce mierzy si$ cz$stotliwo"ci& ich zmian, okazuje si$, 'e
mediana liczby zmian cen dokonywanych w ci&gu roku w polskich przedsi$biorstwach
jest na tym samym poziomie, co w krajach strefy euro. W Polsce i wi$kszo"ci
krajów strefy euro wynosi 1. Wykorzystanie drugiej metody (cz$stotliwo"ci analiz cen
przez przedsi$biorstwa) potwierdza, 'e w porównaniu z krajami strefy euro, stopie%
sztywno"ci cen w Polsce jest ni'szy. Przedsi$biorstwa polskie analizuj& ceny przeci$tnie
raz w miesi&cu, przedsi$biorstwa w krajach strefy euro - przeci$tnie raz do roku.

Inne wyniki uzyskuje si$ jednak przy porównaniu stopnia sztywno"ci cen w Polsce na tle
krajów strefy euro, wykorzystuj&c trzeci& metod$ tj. porównuj&c udzia! przedsi$biorstw
stosuj&cych w analizach cen metod$ „regularnie” w stosunku do ilo"ci przedsi$biorstw
weryfikuj&cych ceny w reakcji na szoki. Tak mierzony stopie% sztywno"ci jest bowiem
wy'szy ni' w krajach strefy euro, co wskazuje, 'e ocena stopnia sztywno"ci cen
w Polsce i w krajach strefy euro nie jest w pe!ni jednoznaczna. Wyniki bada%
potwierdzaj& jednak'e, 'e odsetek przedsi$biorstw badaj&cych ceny regularnie maleje,
ro"nie natomiast udzia! przedsi$biorstw analizuj&cych ceny w reakcji na szoki. Ponadto,

23Dominującą strategią cenową w strefie euro jest ustalanie ceny przewyższającej koszt zmienny o
stałą lub zmienną marżę. Powszechna jest także dyskryminacja cenowa (Fabiani i in., 2005).

24Badania te przeprowadzono metodą ankietową na reprezentacyjnej próbie przedsiębiorstw sektora
niefinansowego. Sztywność cen jest mierzona trzema metodami: poprzez częstość zmian cen (mierzona
jako średni okres pomiędzy zmianami cen lub liczba korekt cen w ciągu roku), poprzez częstość
analiz cen (mierzona jako średni okres pomiędzy analizami cen lub liczba analiz cen w ciągu roku)
oraz jako odsetek przedsiębiorstw stosujących przy weryfikacji cen metodę „w reakcji na szoki”
(state-dependent) w relacji do udziału firm wykorzystujących metodę „regularnie” (time-dependent)
(Jankiewicz i Kołodziejczyk, 2008) oraz materiały wewnętrzne NBP).
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wzrós! odsetek przedsi$biorstw, które najrzadziej weryfikuj& ceny, spad! za" udzia! tych
firm, które badaj& poziom cen najcz$"ciej. Zarówno analizy, jak i zmiany cen s& nadal
cz$stsze, ni' w innych krajach europejskich, jednak ta ró'nica si$ zmniejsza. Mo'e to jednak

wynika# z wy'szej
stopy inflacji.Jak podkre"lano wcze"niej, porównuj&c cz$stotliwo"# zarówno analiz, jak i zmian cen

dokonywanych przez przedsi$biorców w Polsce oraz w krajach strefy euro, trzeba mie#
na uwadze dotychczasowe polskie do"wiadczenia. Przedsi$biorcy w Polsce byli przez
wi$kszo"# okresu transformacji przyzwyczajeni do wy'szej, ni' w krajach strefy euro
stopy inflacji, co wymusza!o zarówno cz$stsze analizy, jak i cz$stsze zmiany cen. Stopie! sztywno"ci cen

jest zró'nicowany.
Stopie% sztywno"ci cen w Polsce, podobnie jak w krajach strefy euro, jest zró'nicowany
w podziale bran'owym. Zmiany cen s& najcz$stsze w sektorze handlowym (ponad
po!owa przedsi$biorstw zmienia ceny co najmniej raz na kwarta!). W przypadku
us!ug zmiany cen s& rzadsze, co jest zbie'ne z wynikami otrzymanymi w wi$kszo"ci
krajów strefy euro. Zmienno"# cen w poszczególnych sektorach w Polsce jest zwi&zana
z ró'n& presj& konkurencyjn& otoczenia. Przedsi$biorstwa, które silniej odczuwaj&
konkurencj$ cz$"ciej dokonuj& korekt swoich cen. Jak podkre"lano wcze"niej, s!absza
presja konkurencyjna w sektorze us!ugowym mo'e do pewnego stopnia t!umaczy# ni'sz&
elastyczno"# cen w tym sektorze. Wysoka sztywno"# cen w us!ugach wynika równie' z
relatywnie wysokiego udzia!u kosztów pracy (Jankiewicz i Ko!odziejczyk, 2008).

Wyniki te s& wa'ne w kontek"cie przysz!ego wej"cia Polski do strefy euro. Spodziewany
po przyst&pieniu do strefy euro wzrost konkurencji bowiem mo'e prze!o'y# si$ na wzrost
elastyczno"ci cen. Oznacza to, 'e stopie% elastyczno"ci rynku produktów mo'e by#
endogeniczny. Ponadto, jak wskazuj& wyniki bada%, istotne znaczenie dla elastyczno"ci
cen mog& mie# równie' dalsze zmiany struktury produkcji w Polsce.

Stopie( regulacji rynku produktów w krajach strefy euro i w Polsce

Jak wynika z poprzedniego punktu, prowadzone analizy zmienno"ci cen wskazuj& na Istotne znaczenie dla
elastyczno"ci cen maj&
czynniki
instytucjonalne.

wyst$powanie sztywno"ci cen w pewnych obszarach rynku dóbr i us!ug zarówno w
Polsce, jak i w krajach strefy euro. W literaturze wymienia si$ wiele czynników,
które mog& uniemo'liwia# b&d) wyd!u'a# dostosowania cen: stopie% regulacji
rynku produktów25, stopie% konkurencji, stopie% dywersyfikacji sektorowej produkcji,
jak równie' otwarto"# gospodarki i struktur$ handlu zagranicznego (por. m.in.
Lewandowski i in., 2008). Czynniki te wzajemnie oddzia!uj& poprzez wp!yw na rynek
dóbr, na funkcjonowanie gospodarki jako ca!o"ci.

Regulacje rynku produktów determinuj& warunki prowadzenia dzia!alno"ci
gospodarczej i maj& wp!yw na decyzje przedsi$biorców dotycz&ce zarówno
wielko"ci produkcji, jak i cen produkowanych dóbr i us!ug. Szczególnie wa'ne
dla stopnia elastyczno"ci cen, s& przede wszystkim te regulacje, które wp!ywaj& na

25Mianem regulacji rynku produktów są określane regulacje, które wpływają na zachowanie
przedsiębiorstw na rynkach oraz na decyzje przedsiębiorców w zakresie wejścia na rynek lub opuszczenia
go, cen oferowanych dóbr i usług, wielkości inwestycji itp.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

329



Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

stopie% konkurencji: bariery wej"cia na rynek, ograniczenia wolno"ci gospodarczej i
wyst$powanie barier w rozwoju przedsi$biorczo"ci.

W przypadku konkurencji doskona!ej, elastyczne ceny automatycznie dostosowuj&Sztywno"ci cen
utrudniaj& efektywne

dostosowania
makroekonomiczne w

unii walutowej.

si$ do zmieniaj&cych si$ warunków (por. Snowdon i in., 1998). Na niedoskonale
konkurencyjnym rynku, decyzj$ dotycz&c& zmiany ceny podejmuj& sami przedsi$biorcy.
Zmiana ta wi&'e si$ jednak'e z poniesieniem pewnych kosztów (por. Romer, 2000).
S& one zwi&zane ze zbieraniem informacji, drukowaniem „menu” i przeprowadzaniem
powtórnych negocjacji z partnerami handlowymi. W sytuacji, gdy koszty zmiany
ceny s& du'e, mo'e sta# si$ dla przedsi$biorcy nieop!acalna. W konsekwencji
pozostawia on niezmienione ceny, dostosowuje za" wielko"# produkcji. Je'eli wszystkie
przedsi$biorstwa zachowuj& si$ podobnie, koszty nominalnych sztywno"ci w skali
makroekonomicznej s& du'o wy'sze ni' w przypadku pojedynczego przedsi$biorstwa
i wi&'& si$ ze spadkiem wielko"ci !&cznej produkcji i zatrudnienia w gospodarce (por.
m.in. Snowdon i in., 1998, s. 313 oraz Darvas i Szapáry, 2008, s. 54).

Nadmierne regulacje rynku dóbr i us!ug, ograniczaj&ce rol$ konkurencji, niekorzystnie
oddzia!uj& na alokacj$ zasobów, wydajno"# pracy i tempo wzrostu gospodarczego
(Komisja Europejska, 2008a). Dodatkowo w pa%stwach uczestnicz&cych w unii
walutowej utrudniaj& one prawid!owe funkcjonowanie alternatywnych mechanizmów
dostosowawczych. Deregulacja rynku dóbr, polegaj&ca na wprowadzaniu u!atwie% w
zak!adaniu i dzia!alno"ci firm, sprzyja spadkowi bezrobocia i wzrostowi realnych
wynagrodze%. Wi$ksza liczba przedsi$biorstw na rynku prowadzi bowiem do obni'ania
mar' i cen sprzedawanych dóbr (por. m.in. Wojciechowski, 2008). Prowadzone badania
(por. m.in. Schiantarelli, 2005) wskazuj& na wyst$powanie statystycznie istotnej
zale'no"ci pomi$dzy stopniem regulacji rynków produktów a wielko"ci& mar' oraz
efektywno"ci& alokacji czynników produkcji i tym samym poziomem wydajno"ci pracy
i PKB per capita.

Ocen$ restrykcyjno"ci regulacji umo'liwiaj& miary, takie jak wska)nik regulacji rynku
produktów OECD (por. ramka 5.12), wska)nik wolno"ci gospodarczej (Economic
Freedom of the World) oraz wska)nik !atwo"ci prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej
Banku (wiatowego (Doing Business).

Ramka 5.12. Wska&nik regulacji rynku produktów

Wska)nik regulacji rynku produktów (Product Market Regulation, PMR)
opracowany przez OECD umo'liwia porównanie w mi$dzynarodowej skali wielu
wska)ników mierz&cych stopie% konkurencji na tych rynkach produktów, na których
wyst$powanie konkurencji jest mo'liwe. Wska)nik bierze pod uwag$ regulacje na
szczeblu krajowym, jak równie' otoczenie rynkowe w krajach OECD w 1998 i 2003
r. (po 2003 r. nie zosta! on zaktualizowany).

Dzi$ki zastosowanej metodologii warto"ci wska)ników porównywalne s& zarówno w
czasie, jak i pomi$dzy poszczególnymi krajami (Nicoletti i in., 2000 oraz Conway
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i in., 2005). Wska)nik regulacji rynku produktów OECD obrazuje restrykcyjno"#
regulacji rynku produktów w skali od 1 (najmniej restrykcyjne regulacje) do 6.

Wska)nik uwzgl$dnia regulacje dotycz&ce nast$puj&cych obszarów:
kontrola pa%stwa dotycz&ca przedsi$biorczo"ci, prawne i administracyjne
bariery prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej oraz utrudnienia w handlu
mi$dzynarodowym i w inwestycjach.

Źródło: oraz Conway i in., 2005.

Porównanie zmian warto"ci wska)nika regulacji rynku produktów w badanym okresie
(por. wykres 5.14) pokazuje, 'e w latach 1999 - 2003 nast&pi!a wyra)na deregulacja
rynku dóbr i us!ug w strefie euro. Widoczna jest tak'e mi$dzynarodowa konwergencja
w kierunku bardziej liberalnych regulacji. Zmniejszy!o si$ ponadto zró'nicowanie
analizowanego wska)nika mi$dzy krajami, g!ównie dzi$ki najwi$kszej intensywno"ci
reform w krajach o najbardziej uregulowanych rynkach produktów, takich jak W!ochy,
Grecja, Francja i Hiszpania. Szczególnie znacz&cy spadek warto"ci wska)nika mia!
miejsce w Finlandii, która w 2003 r. zajmowa!a drugie – po Irlandii – miejsce pod
wzgl$dem niskiego stopnia uregulowania rynków. Najbardziej uregulowane, w"ród
krajów strefy euro pozostaj& rynki w!oski, francuski i grecki.

Wykres 5.14. Wska&nik regulacji rynku produktów OECD
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Uwaga: EA-12 oznacza średnią dla dwunastu pierwszych państw członkowskich strefy euro. Pierwsza
zaprezentowana na wykresie wielkość jest średnią ważoną PKB poszczególnych państw, natomiast druga
wielkość jest zwykłą średnią arytmetyczną. Trzecia liczba, średnia dla Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii,
także jest średnią arytmetyczną.
Źródło: Conway i in. (2005).
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Za spadek "redniego wska)nika regulacji dla strefy euro odpowiadaj& przede wszystkim
zmiany w zakresie stopnia kontroli gospodarki przez pa%stwo (w szczególno"ci
ograniczenie bezpo"redniej kontroli nad przedsi$biorstwami oraz regulacji cen), jak
równie' barier w inwestycjach i handlu (zw!aszcza zmniejszenie ce! oraz redukcja
barier dla zagranicznych inwestorów). Mimo zmian, jakie odnotowano po 1998 r.,
rynki produktów w strefie euro wed!ug bada% OECD pozosta!y silniej uregulowane
ni' rynki zachodnioeuropejskich krajów UE pozostaj&cych poza stref&, czy te' rynki
innych pa%stw wysoko rozwini$tych.Stopie! regulacji

rynku produktów w
Polsce jest bardzo

wysoki. Na tle pa%stw nale'&cych do strefy euro, jak i pozosta!ych nowych krajów cz!onkowskich
UE, stopie% regulacji rynku produktów w Polsce jest oceniany jako bardzo wysoki. W
2003 r. stopie% regulacji rynku produktów w Polsce by! najwy'szy na tle wszystkich
analizowanych krajów OECD26, przy czym ró'nice w stosunku do pozosta!ych
gospodarek by!y do"# znaczne. Warto"# indeksu dla Polski w 2003 r. by!a na poziomie
2,8 (por. 5.15), a w przypadku pozosta!ych, s!abo pod tym wzgl$dem ocenianych,
gospodarek: w$gierskiej, w!oskiej i greckiej kszta!towa!a si$ na poziomie odpowiednio:
2; 1,9 i 1,8 (patrz równie': Conway i in., 2005). Oznacza to, 'e przed wst&pieniem do
UE, stopie% regulacji w Polsce wyra)nie odbiega! od i tak restrykcyjnych standardów
obowi&zuj&cych w pa%stwach cz!onkowskich.

Analizuj&c pozycj$ Polski w badanych poprzez indeks obszarach mo'na zauwa'y#, 'e
w 2003 r. Polska zajmowa!a ostatnie miejsce spo"ród wszystkich obj$tych badaniem
krajów zarówno w obszarze kontroli pa%stwa w zakresie prowadzenia przedsi$biorczo"ci,
jak i w obszarze istniej&cych utrudnie% w handlu mi$dzynarodowym i inwestycjach.
Tylko w obszarze prawnych i administracyjnych barier prowadzenia dzia!alno"ci
gospodarczej wy'sz& warto"# indeksu mia!a gospodarka turecka.

Z punktu widzenia funkcjonowania unii walutowej szczególnie wa'na jest ocena regulacjiW unii walutowej
szczególnie istotna jest

ocena regulacji rynku
produktów

niewymienialnych.

rynku produktów niewymienialnych, które w wi$kszym stopniu podlegaj& regulacjom
krajowym. Sektor us!ug stanowi oko!o dwóch trzecich zatrudnienia oraz PKB w krajach
UE. Jednocze"nie udzia! tego sektora w handlu wewn&trz UE jest nieproporcjonalnie
ma!y (na poziomie oko!o 20%; de Bru,n i in. (2008))27. Porównanie stopnia regulacji
wybranych bran' us!ugowych w krajach strefy euro na tle innych pa%stw wysoko
rozwini$tych (por. rysunek 5.15) wskazuje, 'e ró'nice w restrykcyjno"ci regulacji w
tych bran'ach s& znacznie wi$ksze ni' w przypadku wska)ników uwzgl$dniaj&cych
ca!o"# gospodarki, pomimo wyra)nego spadku warto"ci wska)ników w strefie euro
na prze!omie dekad. Nadal jednak zakres dzia!a%, jakie kraje strefy euro podj$!y w

26Należy podkreślić, że najnowszy dostępny indeks regulacji rynku produktów został opublikowany
przez OECD w 2003 r. Bieżąca ocena polskiej gospodarki mogłaby być zatem różna od tej, jaka była
obserwowana w ostatnim badaniu.

27Częściowo wynika to z samej istoty usług, z których wiele stanowi dobra niewymienialne.
Jakkolwiek, jak wskazują Kox i in. (2004), zintegrowanie krajowych rynków usług pozwoliłoby zwiększyć
wewnętrzny handel usługami w UE o 30 - 60%, co byłoby równoważne zwiększeniu całkowitego handlu
w granicach UE o 2 - 5%. Obecnie świadczenie usług poza granicami kraju pochodzenia oznacza dla
przedsiębiorstw pokonanie licznych barier. Przeszkodę stanowi nie tylko restrykcyjność przepisów, ale
także znaczne ich zróżnicowanie w poszczególnych krajach strefy euro.
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Wykres 5.15. Wska&nik regulacji rynku produktów OECD w sektorach
us$ugowych
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Uwaga: średnie wartości wskaźników dla strefy euro zostały obliczone bez danych dla Luksemburga
w przypadku kategorii „handel detaliczny” i „branże sieciowe” i bez danych dla Grecji w przypadku
kategorii „usługi specjalistyczne” w 1996 r.
Źródło: Conway i Nicoletti, 2006.

celu deregulacji rynku us!ug, pozostaje ograniczony28, czego dowodzi opisane wcze"niej
wyst$powanie sztywno"ci cen w dó! oraz relatywnie wysokiej inflacji w sektorze
us!ug. Dane dotycz&ce stopnia regulacji produktów niewymienialnych w Polsce s&
niekompletne, jednak'e porównanie warto"ci wska)ników restrykcyjno"ci regulacji w
2003 r. wskazuje, 'e regulacje us!ug specjalistycznych w Polsce by!y na podobnym
poziomie, co w krajach strefy euro (por. rysunek 5.15). W przypadku handlu, stopie%
restrykcyjno"ci regulacji w Polsce by! wy'szy.

Nowsze dane dotycz&ce stopnia regulacji rynku produktów w poszczególnych
krajach zawiera publikowany corocznie przez Bank (wiatowy wska)nik !atwo"ci
prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej (Doing Business). Zawiera informacje o

28Warta uwagi jest dyrektywa dotycząca rynku usług przyjęta w 2006 r., która miała uwolnić
rynek usług w strefie euro. Pierwsza oficjalna propozycja treści dyrektywy w sprawie usług na rynku
wewnętrznym powstała w styczniu 2004 r. Propozycja jej treści w pierwotnym brzmieniu wywołała
ogromne kontrowersje, w szczególności dotyczące najważniejszego jej elementu, czyli zasady kraju
pochodzenia. Po dokonaniu licznych zmian dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski
oraz Radę UE dopiero w grudniu 2006 r. W zmodyfikowanej wersji została pozbawiona wspomnianej
wyżej zasady kraju pochodzenia, co radykalnie zmniejszyło jej oddziaływanie na funkcjonowanie rynku
usług.
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uwarunkowaniach instytucjonalnych u!atwiaj&cych b&d) komplikuj&cych prowadzenie
dzia!alno"ci gospodarczej w poszczególnych krajach29.

W"ród pa%stw cz!onkowskich strefy euro w pierwszej dziesi&tce rankingu DoingWi%kszo"# krajów
strefy euro ma

stosunkowo
restrykcyjne regulacje

dzia$alno"ci
gospodarczej.

Business 2009 znalaz!a si$ jedynie Irlandia, któr& wyprzedzaj& Dania i Wielka Brytania.
Oznacza to, 'e wi$kszo"# krajów strefy euro ma stosunkowo restrykcyjne regulacje
utrudniaj&ce dzia!alno"# gospodarcz&. Kraje takie jak Finlandia, Belgia, Niemcy i
Holandia wypadaj& tylko nieznacznie gorzej ni' kraje europejskie z czo!ówki rankingu.
Jednak'e wyniki Grecji, W!och, Hiszpanii i Portugalii wyra)nie odbiegaj& od wyników
pa%stw, których regulacje najbardziej sprzyjaj& przedsi$biorczo"ci30.

Porównanie wska)nika Doing Business w Polsce na tle krajów strefy euro i regionu
wskazuje, 'e stopie% regulacji rynku produktów w Polsce jest nadal bardzo wysoki. W
obszarze !atwo"ci prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej Polska w 2008 r. znalaz!a si$
na 76. miejscu na 181 krajów, co oznacza spadek o cztery pozycje w porównaniu z
rokiem poprzednim. W grupie krajów Unii Europejskiej ni'ej znajduje si$ tylko Grecja,
a wszystkie nowe kraje cz!onkowskie okaza!y si$ lepsze od Polski (Doing Business
2009, 2008). Skala przeregulowania polskiej gospodarki jest szczególnie widoczna w
uzyskiwaniu pozwole% budowlanych i egzekwowaniu kontraktów (por. wykres 5.16).
Wybudowanie budynku magazynowego w Polsce wymaga przej"cia przez 30 formalnych
procedur, które zajmuj& "rednio 308 dni (Doing Business 2009, 2008). Dla porównania,
w Danii i Szwecji wystarczy mniej ni' dziesi$# procedur formalnych. Je'eli chodzi o
s&dowe wyegzekwowanie kontraktu, to w Polsce w 2008 r. trzeba by!o na to przeznaczy#
przeci$tnie 830 dni. Stawia to Polsk$ na 68. miejscu w grupie 181 krajów (Doing
Business 2009, 2008).

Kolejny z analizowanych wska)ników – wska)nik wolno"ci gospodarczej (Economic
Freedom of the World) ocenia regulacje obowi&zuj&ce w poszczególnych pa%stwach
w skali od 1 do 10 (maksymalny poziom wolno"ci gospodarczej). Jeden z jego
komponentów obrazuje w szczególno"ci regulacje odnosz&ce si$ do prowadzenia
dzia!alno"ci gospodarczej31. Lewa cz$"# wykresu 5.17 pokazuje, 'e we wszystkich
obszarach obj$tych analiz& kraje cz!onkowskie strefy euro wypadaj& gorzej ni'
("rednio) kraje UE-3 (Dania, Szwecja, Wielka Brytania). W porównaniu z innymi
pa%stwami wysoko rozwini$tymi strefa euro w wi$kszo"ci rozwa'anych podkategorii
tak'e ma gorsze wyniki. Wyj&tek stanowi& regulacje dotycz&ce zak!adania nowych

29Są to w szczególności regulacje dotyczące zakładania działalności gospodarczej, wydawania
licencji, zatrudniania i zwalniania pracowników, rejestrowania własności, zasad otrzymywania kredytów,
ochrony inwestorów, opłacania podatków, handlu transgranicznego, egzekwowania umów oraz
zamykania działalności przedsiębiorstwa.

30Grecja, chociaż w ostatnim rankingu zajmuje bardzo niską 96. pozycję, to jednak osiągnęła wynik
znacznie lepszy niż przed rokiem. Od czasu ostatniego badania poprawiła znacząco swoje wyniki w
najsłabiej ocenianych obszarach, tj. ochronie inwestorów, zakładaniu przedsiębiorstw oraz zatrudnianiu
pracowników. Prócz tego bardzo wyraźną poprawę regulacji odnotowano w obszarze dotyczącym
podatków.

31Komponent ten obejmuje informacje dotyczące kontroli cen, procedur administracyjnych,
czasu poświęcanego na procedury biurokratyczne, stopnia skomplikowania procedury zakładania
przedsiębiorstw oraz konieczności dokonywania nieregularnych opłat.
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Wykres 5.16. Prowadzenie dzia$alno!ci gospodarczej w Polsce na tle
krajów strefy euro i nowych pa(stw cz$onkowskich*
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Uwaga: * oznacza wartości przeciętne w latach 2004 - 2008. Wartości w poszczególnych obszarach
powstały poprzez uśrednienie znormalizowanych do przedziału (0,1) subindeksów, przy czym wartości
bliższe 1 oznaczają warunki bardziej sprzyjające elastyczności.
Źródło: Lewandowski i in., 2008.

przedsi$biorstw oraz koszty biurokracji, gdzie wszystkie analizowane kraje wysoko
uprzemys!owione plasuj& si$ na zbli'onych pozycjach.

Na podstawie analizowanego wska)nika mo'na stwierdzi#, 'e w Polsce zakres wolno"ci Zakres wolno"ci
gospodarczej w Polsce
jest znacznie ni'szy
ni' w krajach Europy
Zachodniej.

gospodarczej jest znacznie ni'szy ni' w krajach Europy Zachodniej. Pod wzgl$dem
wolno"ci prowadzenia dzia!alno"ci gospodarczej lepiej ni' Polska zosta!y ocenione
tak'e inne nowe pa%stwa UE, tj. Estonia, Litwa, *otwa, S!owenia, S!owacja, Czechy,
Rumunia. Najni'sze oceny dotycz& kategorii zwi&zanych z uci&'liwo"ci& wymogów
administracyjnych oraz zakresem kontroli cen. Stosunkowo wysoki wynik Polska
osi&gn$!a w obszarze zwi&zanym z zak!adaniem nowych przedsi$biorstw, jednak tak'e
pod tym wzgl$dem plasowa!a si$ na niskiej - 96. pozycji spo"ród oko!o 140 ocenianych
pa%stw.

Na przestrzeni niemal trzech ostatnich dekad UE zainicjowa!a wiele dzia!a% maj&cych
na celu zmniejszenie regulacji rynków dóbr i us!ug w krajach cz!onkowskich oraz
zintensyfikowanie handlu pomi$dzy nimi. Pomimo tego rynki produktów w strefie
euro s& postrzegane jako przeregulowane i niesprzyjaj&ce konkurencji. Nadal wyst$puj&
istotne ró'nice w zakresie restrykcyjno"ci regulacji pomi$dzy krajami strefy euro a
pa%stwami UE-3, USA, Australi&, Now& Zelandi& czy te' Japoni&, co obrazuje powy'sza
analiza. Z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki w unii walutowej, stopie%
regulacji rynku dóbr i us!ug w strefie euro nadal wymaga reform zwi$kszaj&cych
elastyczno"#.
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Wykres 5.17. Wska&nik wolno!ci gospodarczej w 2006 r.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Kon
rol

a c
en

Wym
og

i a
dm

inis
tra

cyj
ne

Kos
zty

 bi
uro

kra
cji

Roz
po

cz
cie

 dz
iał.

 go
sp

.

Dod
atk

ow
e o

pła
ty/

ko
rup

cja

Kon
ce

sjo
no

wan
ie

Kos
zty

 pr
ze

str
ze

ga
nia

 pr
aw

a p
od

atk
.

rednia wa ona EA-12
rednia DK/UK/SE

USA
Japonia
Australia
Nowa Zelandia
Polska

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

EA-12
 (

r. w
a

on
a)

  D
K/UK/SE

  U
SA

Ja
po

nia

Aus
tra

lia 

Now
a Z

ela
nd

ia
Pols

ka

Uwaga: lewy wykres prezentuje wyniki osiągnięte przez wybrane państwa w poszczególnych kategoriach
uwzględnionych we wskaźniku wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Prawy wykres obrazuje
zagregowany wskaźnik wolności prowadzenia działalności gospodarczej.
Źródło: Gwartney i in. (2008).

Wp$yw euro na regulacje rynków produktów
Oczekiwano, 'e
wspólna waluta

przyczyni si% do
intensyfikacji reform...

Cz$sto podkre"la si$, 'e reformy rynku produktów32, poprzez wzmocnienie integracji,
efektywno"ci oraz elastyczno"ci rynku dóbr, mog& przyczyni# si$ do lepszego
funkcjonowania mechanizmów dostosowawczych w obr$bie unii walutowej. Zgodnie
z analiz& zaprezentowan& w poprzedniej sekcji, elastyczno"# rynków dóbr i us!ug
w strefie euro jest niedostateczna, zw!aszcza w sektorze us!ug. Tworzeniu strefy
euro towarzyszy!y oczekiwania, 'e wspólna waluta sk!oni pa%stwa cz!onkowskie do
znacznego uelastycznienia rynków dóbr i us!ug....poniewa' to

podstawowy sposób
zneutralizowania

ryzyka zwi&zanego z
utrat& autonomicznej

polityki pieni%'nej i
kursowej.

Najwa'niejszym argumentem za silniejszymi bod)cami do przeprowadzania reform
strukturalnych w unii walutowej, w tym reform rynku dóbr i us!ug, jest to, 'e elastyczne
rynki s& podstaw& mechanizmów dostosowawczych w sytuacji asymetrycznych szoków.
Ponadto wspólna waluta mia!a zapewni# wi$ksz& przejrzysto"# (np. dzi$ki !atwo"ci
porównywania cen na rynkach pa%stw cz!onkowskich), eksponuj&c tym samym
koszty b$d&ce rezultatem nieelastyczno"ci i ograniczonej konkurencji, które znajduj&
odzwierciedlenie w cenach produktów i us!ug.Rzeczywisty wp$yw

euro na reformy
wymaga bada!
empirycznych.

Wskutek intensyfikacji wymiany handlowej spowodowanej wprowadzeniem wspólnej
waluty, spodziewano si$ równie' nasilenia konkurencji na rynkach dóbr finalnych.
Presja konkurencyjna ze strony producentów z innych pa%stw strefy euro mia!a
doprowadzi# do redukcji dotychczasowych rent monopolistycznych, co z kolei

32Jako reformy rynku produktów określa się zmiany w zakresie regulacji determinujących
funkcjonowanie rynku dóbr i usług, w szczególności dotyczące rynku wewnętrznego UE, polityki
konkurencji, regulacji branż sieciowych (transport kolejowy, lotniczy i miejski, zaopatrywanie w energię,
gaz i wodę, telekomunikacja, usługi pocztowe), stopnia ingerencji państwa w gospodarkę oraz tworzenia
otoczenia przyjaznego przedsiębiorczości (European Commission, 2006).

336



5.3. Elastyczno!# rynku produktów

usun$!oby wa'n& przyczyn$ opozycji wobec liberalizacji rynków produktów (Duval
i Elmeskov, 2006). Jednocze"nie nale'y podkre"li#, 'e w literaturze pojawi!o si$
wiele teorii dowodz&cych negatywnego wp!ywu unii walutowej na bod)ce do
przeprowadzania reform strukturalnych33. W szczególno"ci wskazuje si$, 'e przy
braku koordynacji na szczeblu strefy euro, bank centralny nie mo'e zareagowa# na
reformy strukturalne zwi$kszaj&ce potencja! produkcyjny gospodarki, co zwi$ksza
krótkookresowy koszt reform. W zwi&zku z brakiem konkluzywnych wniosków z
literatury teoretycznej, rzeczywisty wp!yw udzia!u w UGW na tempo reformowania
gospodarek pozostaje pytaniem o charakterze empirycznym. Analiza wp!ywu wspólnej
waluty na intensywno"# reform dotycz&cych regulacji rynku produktów w krajach
strefy euro jest szczególnie wa'na w kontek"cie wej"cia Polski do strefy euro, gdy', jak
wspomniano wcze"niej, bez reformy rynku produktów nie zwi$kszy si$ adaptacyjno"#
cen do warunków makroekonomicznych. Wprowadzenie euro

odbywa$o si%
jednocze"nie z
reformami w strefie
euro.

W cz$"ci po"wi$conej porównaniu instytucji rynków produktów w strefie euro
podkre"lono, 'e w latach 1998 - 2003 nast&pi!a cz$"ciowa deregulacja rynków dóbr
i us!ug w strefie euro oraz spadek zró'nicowania restrykcyjno"ci regulacji "rednio do
poziomu pa%stw maj&cych stosunkowo elastyczne rynki dóbr i us!ug. Jak wskazuje
European Commission (2006) od momentu wprowadzenia euro nast&pi!o wiele
pozytywnych zmian w obszarze refom. W szczególno"ci na szczeblu UE przyj$to wa'ne
dyrektywy poprawiaj&ce funkcjonowanie wewn$trznego rynku wspólnoty, podj$to
istotne dzia!ania zmierzaj&ce do liberalizacji bran' sieciowych oraz wzmocnienia roli
konkurencji na wspólnym rynku, jak równie' u!atwienia rozpoczynania dzia!alno"ci
gospodarczej. Trudno jednak oceni#, jak du'& rol$ w zwi$kszeniu tempa reform
strukturalnych mia!a wspólna waluta. Istniej& dowody

pozytywnego wp$ywu
euro na reformy rynku
dóbr i us$ug.Sformalizowane empiryczne badanie wp!ywu wspólnej waluty na restrykcyjno"#

regulacji rynku produktów przeprowadzili Alesina i in. (2008). Otrzymane wyniki
potwierdzaj& przypuszczenia, 'e euro przyczyni!o si$ znacz&co do przyspieszenia
tempa wprowadzanie reform uelastyczniaj&cych rynki produktów w strefie euro w
analizowanych sektorach34. Autorzy zastrzegaj& jednak, 'e mo'e to wynika# albo
z rzeczywistego wp!ywu euro na poparcie polityczne dla reform rynku produktów
albo ze zbiegu okoliczno"ci, np. up!yni$cia pod koniec lat 90. terminu implementacji
niektórych dyrektyw Komisji Europejskiej. Nale'y przy tym zaznaczy#, 'e pomimo
obowi&zku wprowadzania dyrektyw un,nych przez wszystkie kraje UE w terminie
okre"lonym przez Komisj$, poszczególne pa%stwa ró'ni& si$ pod wzgl$dem terminowo"ci
i prawid!owo"ci transpozycji dyrektyw wspólnotowych do prawa krajowego (zob. ramka
5.13).

33Krótki przegląd literatury teoretycznej na temat bodźców do przeprowadzania reform
strukturalnych w unii walutowej można znaleźć np. w Duval i Elmeskov (2006) oraz w Eĳffinger i
de Haan (2000), jak również w niniejszej pracy w części poświęconej elastyczności rynku pracy.

34Autorzy badają wskaźnik regulacji OECD opisany szczegółowo dla siedmiu branż spoza
sektora przemysłowego, tj. energetyki i gazownictwa, transportu drogowego, pasażerskiego transportu
lotniczego, transportu kolejowego, usług pocztowych, telekomunikacji.
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Ramka 5.13. Post%py w implementacji dyrektyw wspólnotowych do
prawa krajowego

W ostatnim czasie pa%stwa cz!onkowskie Unii Europejskiej dokona!y znacznego
post$pu we wdra'aniu zasad rynku wewn$trznego do prawa krajowego okre"lonych
w dyrektywach UE. Dyrektywy UE s& aktami prawnymi okre"laj&cymi cele, jakie
maj& zosta# osi&gni$te w ka'dym pa%stwie cz!onkowskim, zwykle pozostawiaj&c
prawodawcom pewn& swobod$ co do sposobu, w jaki to nast&pi. Wymagaj&
od prawodawców w poszczególnych krajach dostosowania prawa krajowego do
wymogów dyrektywy, okre"laj&c jednocze"nie dat$, przed up!yni$ciem której
odpowiednie przepisy powinny wej"# w 'ycie. W wielu przypadkach pa%stwa
cz!onkowskie nie wdra'aj& jednak przepisów wynikaj&cych z dyrektyw na czas lub
robi& to w nieprawid!owy sposób.

Wed!ug najnowszej tabeli wyników w dziedzinie rynku wewn$trznego, opracowanej
przez Komisj$ Europejsk& (Komisja Europejska, 2008b), o"miu krajom UE uda!o
si$ osi&gn&# ambitny cel zredukowania braków w transpozycji un,nych dyrektyw
dotycz&cych regulacji rynku wewn$trznego do poziomu 1%, a kolejnym czterem do
1,5%. Nadal jednak tempo i sposób implementacji dyrektyw przez poszczególne
kraje wymaga poprawy.

W"ród krajów strefy euro implementacja dyrektyw najs!abiej przebiega w Portugalii
i Luksemburgu. Najwi$cej zaniedba% odnotowano w przepisach dotycz&cych
swobodnego przemieszczania si$ osób oraz us!ug finansowych.

Wykres 1. Stopie( transpozycji dyrektyw dotycz#cych rynku
wewn%trznego
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Źródło: Komisja Europejska (2008b).
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Podobnie jak w przypadku reform rynku pracy, nie!atwo jest wyodr$bni# wp!yw
wspólnej waluty na intensywno"# reform regulacji rynku produktów spo"ród innych
czynników. Zgodnie z Traktatem z Maastricht za polityk$ pieni$'n& w strefie euro
odpowiada Europejski Bank Centralny, istotna cz$"# decyzji z zakresu polityki
gospodarczej powierzona jest radzie ECOFIN35 (wspomaganej w tym zakresie przez
Komisj$ Europejsk&), natomiast odpowiedzialno"# za polityk$ strukturaln&, w tym
regulacje rynku pracy, pozostaje w r$kach w!adz narodowych (van den Noord i in.,
2008). Regulacje rynku produktów w du'ej mierze le'& w kompetencjach organów Unii
Europejskiej. Przy realizacji polityki jednolitego rynku w UE w praktycznie zniesiono
bariery w swobodnym przep!ywie towarów. Dokonanie to jest niew&tpliwie wielkim
sukcesem, który przyczyni! si$ do intensyfikacji wymiany handlowej, wzmocnienia
konkurencji, wzrostu wydajno"ci, a w efekcie do zwi$kszenia PKB i zatrudnienia w
krajach Unii Europejskiej36. Niemniej jednak zakres dzia!a%, które s& konieczne do
stworzenia warunków dla pe!nej integracji rynków dóbr i us!ug strefy euro pozostaje
znaczny. Nadal istniej& obszary

wymagaj&ce
zdecydowanych
dzia$a!.

Po pierwsze, zasady jednolitego rynku jedynie w ograniczony sposób obejmuj&
sektor us!ug, którego regulacje s& zale'ne g!ównie od w!adz poszczególnych pa%stw.
Du'e zró'nicowanie krajowych regulacji dotycz&cych tego sektora powa'nie utrudnia
us!ugodawcom "wiadczenie us!ug czy te' zak!adanie przedsi$biorstw us!ugowych
poza granicami w!asnego kraju, co jest powa'n& barier& w tworzeniu prawid!owo
funkcjonuj&cego jednolitego rynku us!ug w UE, a szczególnie w strefie euro (Kox i in.,
2004). Po drugie, istotnym utrudnieniem w efektywnym funkcjonowaniu strefy euro
jest brak jednolitego, w pe!ni zintegrowanego, rynku us!ug finansowych. Skuteczne
dzia!ania w tym zakresie tak'e s& niewystarczaj&ce. Po trzecie, nale'y zaznaczy#,
'e poszczególne kraje ró'ni& si$ pod wzgl$dem tempa dostosowywania przepisów
krajowych do wspólnotowych wytycznych, co tak'e przyczynia si$ do zró'nicowania
regulacji pomi$dzy pa%stwami cz!onkowskimi, nawet w kwestiach, które formalnie
podlegaj& kompetencjom organów UE.

Gdy utworzono stref$ euro, pomimo znacznego post$pu w latach 90., nadal istnia!o
wiele barier wolnej konkurencji na rynku produktów. Dzia!ania, jakie podj$to w celu
ich redukcji, dotyczy!y przede wszystkim polityki konkurencji oraz interwencjonizmu
gospodarczego pa%stwa (w celu ograniczenia zaburze% na rynkach przez niego
spowodowanych). W ci&gu ostatnich kilkunastu lat nast&pi! ogromny post$p w
integracji rynków nale'&cych do pa%stw strefy euro. Niemniej jednak integracja rynków
pozostaje niekompletna, o czym "wiadczy chocia'by niepe!na konwergencja cen dóbr
i us!ug w strefie euro (De Grauwe, 2005). Obszary wymagaj&ce dalszych dzia!a% to
przede wszystkim sektor us!ug. Wysoki stopie% regulacji tego sektora uwa'a si$ np. za
jedn& z przyczyn dywergencji stóp inflacji pomi$dzy krajami strefy euro.

35Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (The Economic and Financial Affairs Council) jest jedną
z konfiguracji Rady Unii Europejskiej. Składa się z ministrów do spraw finansów i gospodarki krajów
członkowskich UE. Rada Ecofin jest ciałem decyzyjnym UE w sprawach finansowych i gospodarczych.

36http://ec.europa.eu/internal_market/10years/background_en.htm.
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5.4. Elastyczno!# rynku pracy

Rola elastyczno!ci rynku pracy w kraju nale"#cym do unii walutowej
Elastyczno"# rynku
pracy ma ogromne

znaczenie dla
stabilno"ci cen i tempa
wzrostu gospodarczego

Jak podkre"lano we wcze"niejszych cz$"ciach raportu, skuteczna absorpcja szoków
asymetrycznych jest mo'liwa, gdy efektywnie funkcjonuje kana! konkurencyjno"ci,
a rynek produktów jest elastyczny. Warunkiem pe!nej efektywno"ci dostosowa%
wspó!dzia!aj&cych z mechanizmami rynkowymi jest dodatkowo wysoka elastyczno"#
rynku pracy (zob. ramka 5.14)37.

Elastyczno"# rynku pracy ma du'e znaczenie zarówno z punktu widzenia utrzymania
stabilno"ci cen w gospodarce, jak tempa wzrostu gospodarczego. W przypadku mniej
elastycznego rynku pracy d!u'szy czas absorpcji szoków oznacza d!u'sze utrzymywanie
si$ stanu nierównowagi w gospodarce i obni'enie tempa wzrostu gospodarczego. Taka
sytuacja by!aby niekorzystna dla Polski, która jest gospodark& b$d&c& w trakcie procesu
doganiania.

Ramka 5.14. Elastyczno!' rynku pracy

Elastyczny rynek pracy definiuje si$ najcz$"ciej jako rynek szybko i skutecznie
dostosowuj&cy si$ do zmian zachodz&cych w gospodarce i szybko powracaj&cy do
stanu równowagi (Pissarides, 1997). Solow (1998) opisuje elastyczny rynek pracy
jako rynek o niskich niedopasowaniach strukturalnych.

Na doskonale elastycznym rynku pracy po wyst&pieniu szoku nast$puj& ci&g!e
dostosowania cenowe i ilo"ciowe, si!a robocza jest w pe!ni wykorzystana, a
bezrobocie kszta!tuje si$ na poziomie bezrobocia frykcyjnego i nie wyst$puje
bezrobocie strukturalne. Elastyczny rynek pracy zapewnia „bezbolesne” dla
gospodarki dostosowania w sytuacji negatywnych wstrz&sów popytowych.
Mechanizmy rynkowe zapewniaj& bowiem natychmiastowe dostosowania
bezrobotnych i wolnych miejsc pracy, a czynniki instytucjonalne nie ograniczaj&
dzia!ania mechanizmów rynkowych (por. m.in. Pissarides, 1997oraz Atkinson,
1984).

Na elastyczno"# rynku pracy sk!adaj& si$ nast$puj&ce elementy (por. Pissarides,
1997 lub Blanchard, 2005, s. 12):

• Elastyczno"# p!ac - pokazuje jak szybko p!ace dostosowuj& si$ do zmian
zachodz&cych w gospodarce. Dostosowania te mog& nast$powa# poprzez
zmiany p!ac nominalnych, zmiany p!ac realnych oraz zmiany p!ac wzgl$dnych
(relatywnych).

37Symulacje Komisji Europejskiej (2008a, s. 181) wskazują na przykład na szybsze i głębsze
dostosowanie po szoku wydajności czynników produkcji wtedy, gdy rynek pracy kraju w unii walutowej
jest bardziej elastyczny.
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– Elastyczno"# p!ac nominalnych okre"la pr$dko"#, z jak& p!ace nominalne
na danym rynku pracy dostosowuj& si$ do zachodz&cych w gospodarce
zmian, w szczególno"ci do zmian cen.

– Elastyczno"# p!ac realnych okre"la pr$dko"#, z jak& p!ace realne
dostosowuj& si$ do p!acy równowagi, wynikaj&cej z produktywno"ci
pracy. Jest to zatem okres, w którym pracownicy, przy danej wielko"ci
bezrobocia, s& w stanie zaakceptowa# spadek tempa wzrostu p!ac
wynikaj&cy ze spadku tempa produktywno"ci pracy. Im wolniejsze s&
procesy dostosowawcze, tym d!u'ej trwaj& efekty negatywnego szoku dla
bezrobocia.

– Elastyczno"# p!ac wzgl$dnych okre"la, czy i jak szybko p!ace dostosowuj&
si$ pomi$dzy poszczególnymi segmentami rynku pracy: regionami,
sektorami czy zawodami.

• Elastyczno"# si!y roboczej/poda'y pracy - wskazuje, czy i jak szybko,
si!a robocza dostosowuje si$ do zmian zachodz&cych na rynku pracy.
Wyró'nia si$ tu elastyczno"# (mobilno"#) przestrzenn& i funkcjonaln&
(kwalifikacyjno-zawodow&).

– Mobilno"# przestrzenna si!y roboczej jest zwi&zana z dostosowaniami
wielko"ci si!y roboczej w odpowiedzi na szoki.

– Mobilno"# funkcjonalna okre"la zdolno"# dokonywania zmian struktury
si!y roboczej (zmian posiadanych przez jednostki kwalifikacji i zawodu,
nabywania nowych umiej$tno"ci i przyswajania zmian technologicznych).

• Elastyczno"# zatrudnienia - wskazuje, jak szybko zatrudnienie dostosowuje si$
do zmian zachodz&cych na rynku pracy. Dostosowania mog& polega# zarówno
na zmianach poziomu, jak i form zatrudnienia.

W rzeczywisto"ci doskonale elastyczny rynek pracy nie wyst$puje, gdy'
dostosowania p!acowe i ilo"ciowe nie s& natychmiastowe. Zarówno pracodawcy, jak
i pracobiorcy potrzebuj& bowiem czasu, aby dostosowa# si$ do zmieniaj&cych si$
warunków. Po drugie mechanizmy rynkowe podlegaj& ograniczeniom wynikaj&cym z
funkcjonowania w gospodarce czynników instytucjonalnych. Przek!adaj& si$ one na
ograniczenie zdolno"ci rynku pracy do absorpcji szoków, tym samym w przypadku
wyst&pienia jakiegokolwiek szoku wyd!u'a si$ czas powrotu gospodarki do stanu
swojej d!ugookresowej równowagi.

+ród!o: opracowanie NBP.

Gdy polityka pieni%'na
nie absorbuje szoku w
pojedynczym kraju...W przypadku braku autonomicznej polityki pieni$'nej oraz mechanizmu kursowego

istotne znaczenie w utrzymaniu konkurencyjno"ci gospodarki po przyst&pieniu do strefy
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euro b$dzie mie# elastyczno"# p!ac lub/i mobilno"# si!y roboczej (Aghion i in., 2008).
Znaczenie obu mechanizmów w absorpcji szoków mo'na zilustrowa# na przyk!adzie
asymetrycznego szoku dotykaj&cego dwa kraje (Zasova i Melihovs, 2005)....do równowagi mog&

prowadzi# zmiany
p$ac... W przypadku wyst&pienia w kraju A negatywnego, a w kraju B pozytywnego szoku

popytowego, w kraju A nast&pi spadek zagregowanego popytu i spadek popytu na
prac$. Wzrost bezrobocia, b$d&cy konsekwencj& spadku popytu na prac$ prze!o'y
si$ na os!abienie tempa wzrostu p!ac. W kraju B wzrost zagregowanego popytu
poci&gnie za sob& wzrost popytu na prac$, spadek bezrobocia i wywo!a presj$ na
wzrost p!ac. Je'eli p!ace i ceny w kraju A s& elastyczne, to na skutek negatywnego
szoku popytowego w kraju A nast&pi spadek p!ac i cen, w kraju B zarówno p!ace, jak
i ceny wzrosn&. Wynikiem tych procesów b$dzie pogorszenie konkurencyjno"ci kraju B
i wzrost konkurencyjno"ci kraju A. Nast&pi wzrost popytu na produkowane w kraju
A dobra i us!ugi oraz spadek popytu na produkty w kraju B. Mechanizm p!acowy
przywróci równowag$ na obu rynkach....oraz przep$ywy si$y

roboczej
Mobilna si!a robocza, podobnie jak mechanizm p!acowy, pomaga dostosowa# si$
gospodarce do szoku i pozwala na jej szybszy powrót do stanu równowagi. W przypadku
omawianego asymetrycznego szoku popytowego dotykaj&cego dwie gospodarki, wielko"#
presji p!acowej w kraju B b$dzie zale'e# od stopnia mobilno"ci si!y roboczej. Wysoka
mobilno"# si!y roboczej z kraju A do kraju B ograniczy presj$ p!acow& w tym kraju i
pozwoli tym samym na szybszy powrót obu gospodarek do stanu równowagi.Rynek pracy u

podstawy dostosowa!
za pomoc& kana$u
konkurencyjno"ci Nieelastyczny rynek pracy utrudnia realizacj$ powy'szego scenariusza. Sztywne

rynki czynników produkcji wraz ze sztywnym rynkiem produktów ograniczaj&
efektywno"# kana!u konkurencyjno"ci, poniewa' uniemo'liwiaj& szybkie zmiany
cen w celu przywrócenia równowagi w gospodarce. Czynnikiem wp!ywaj&cym na
zmiany cen jest mi$dzy innymi realny koszt kra%cowy, sk!adaj&cy si$ g!ównie z
wynagrodze% pracowników. Elastyczne dostosowanie cen jest wi$c utrudnione, gdy
czynniki instytucjonalne uniemo'liwiaj& jednoczesne dostosowanie poziomu p!ac.
Ma!o elastyczne p!ace w przypadku wyst&pienia negatywnego szoku popytowego lub
poda'owego mog& zatem przek!ada# si$ na obni'enie konkurencyjno"ci gospodarki
(Komisja Europejska, 2004a, s. 107).Sztywno"# rynku pracy

utrwala ró'nice
inflacyjne Po drugie, instytucje rynku pracy przyczyniaj&ce si$ do istnienia realnych i nominalnych

sztywno"ci mog& utrwala# ró'nice stóp inflacji (Campolmi i Faia, 2007) i w konsekwencji
uruchomi# mechanizm realnej stopy procentowej. Jak podkre"la EBC (European
Central Bank, 2008d, s. 13), konsekwencj& wyst$puj&cych sztywno"ci rynku pracy,
w szczególno"ci p!ac, by!a w!a"nie uporczywo"# inflacji. Z niej z kolei wynika# mo'e
nadmierny (wzgl$dem wydajno"ci pracy) zakumulowany wzrost cen i w efekcie utrata
konkurencyjno"ci.Rynek pracy mo'e te'

by# +ród$em wstrz&sów
asymetrycznych. Co wi$cej, wzrost oczekiwa% inflacyjnych w pojedynczym kraju lub zbyt optymistyczne

oczekiwania w odniesieniu do jego przysz!ej sytuacji gospodarczej mog& same sta# si$
)ród!em asymetrycznego szoku kosztowego, o ile znajd& odzwierciedlenie w krajowych
oczekiwaniach inflacyjnych i w konsekwencji w dynamice p!ac. Z kolei asymetryczny
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szok poda'y pracy (zwi&zany np. z imigracj& lub czynnikami demograficznymi) mo'e
wed!ug (European Central Bank, 2008d, str. 11-12) przyczyni# si$ do przeniesienia
ci$'aru dostosowa% z p!ac na wielko"ci realne (zatrudnienie, produkcja) w sytuacji, gdy
p!ace realne s& sztywne, kontrakty ma!o elastyczne, a prawo restrykcyjne. W takiej
sytuacji oczekiwa# mo'na przed!u'onych dostosowa% poziomu zatrudnienia zwi&zanych
z nierównowag& rynkow& i spo!ecznymi kosztami. Ma$o elastyczny rynek

pracy mo'e zach%ca#
do dzia$alno"ci w
szarej strefie.

Po trzecie, aby d!ugotrwa!a stabilno"# makroekonomiczna w strefie euro mog!a si$
prze!o'y# na wzrost zatrudnienia i dobrobytu (nawet, je'eli w krótkiej perspektywie
Pakt Stabilno"ci i Wzrostu narzuca konieczno"# dostosowa% fiskalnych, co mo'e wi&za#
si$ ze zwi$kszeniem bezrobocia, Viñals i Jimeno, 1998), konieczne jest zapewnienie
elastyczno"ci poda'owej strony rynku pracy. Mniej elastyczne i silnie uregulowane
rynki pracy mog& wp!ywa# na wielko"# zatrudnienia w gospodarce poprzez zach$canie
przedsi$biorców do funkcjonowania w szarej strefie i zatrudniania pracowników „na
czarno”. Wysoki stopie% regulacji rynku pracy prowadzi bowiem do wzrostu kosztów
pracy. Badania wskazuj& na siln& pozytywn& zale'no"# pomi$dzy wska)nikiem stopnia
regulacji rynku pracy a rozmiarami szarej strefy. Im wy'szy stopie% regulacji rynku
pracy, tym wi$kszy jest udzia! szarej strefy (Schi. i in., 2006, s. 40). Przy sztywnym rynku

pracy negatywny
wstrz&s asymetryczny
mo'e d$ugotrwale
zwi%kszy# bezrobocie.

Elastyczny rynek pracy pozwala na unikni$cie kosztów spo!ecznych zwi&zanych z
d!ugotrwa!ym wzrostem bezrobocia powy'ej jego stopy naturalnej w nast$pstwie
negatywnego szoku dotykaj&cego jeden z krajów cz!onkowskich unii walutowej
(European Central Bank, 2008d). Reakcj& na szok jest zazwyczaj przej"ciowe odchylenie
poziomu bezrobocia od stanu d!ugookresowej równowagi. Im bardziej rynek pracy
jest jednak elastyczny, tym intensywniej przebiegaj& procesy dostosowawcze i tym
szybciej bezrobocie wraca do poziomu równowagi. W przypadku wyst$powania barier
ograniczaj&cych dzia!ania podmiotów gospodarczych procesy dostosowawcze wyd!u'aj&
si$. Nale'y tu zaznaczy#, 'e z uwagi na sztywno"# w dó! p!ac nominalnych rozwa'ania
o trudno"ci dostosowa% na rynku pracy dotycz& szczególnie sytuacji, w której obni'enie
bezrobocia wymaga!oby obni'enia p!ac, czyli negatywnych szoków na poziomie
krajowym lub sektorowym. Dla elastyczno"ci

najwa'niejsze s&
instytucje rynku pracy
- ich interakcje z
szokami t$umacz&
uporczywie wysokie
bezrobocie.

Aby rynki pracy mog!y si$ !atwo dostosowa# do sytuacji po wyst&pieniu szoku,
najwa'niejsze jest odpowiednie otoczenie instytucjonalne. Blanchard i Wolfers (2000)
pokazali znaczenie interakcji szoków makroekonomicznych i instytucji rynku pracy w
przebiegu procesu dostosowawczego i wyja"nieniu fenomenu d!ugotrwale wysokiego
bezrobocia w krajach Europy Zachodniej. Badania wskazuj&, 'e sama sztywno"#
instytucjonalna nie t!umaczy wysokiego bezrobocia w niektórych krajach, podobnie jak
nie t!umacz& tego jedynie negatywne szoki, do których elastyczna gospodarka mo'e si$
!atwo dostosowa#, najwa'niejsza jest wspó!zale'no"# tych czynników. Podobne wyniki
prezentuj& Duval i in. (2007), wykazuj&c wp!yw silniejszej regulacji rynków pracy
(i produktów) na trwa!o"# odchyle% PKB od poziomu potencjalnego przy obni'eniu
ich pocz&tkowej reakcji. Dalsze podobne badania skupia!y si$ na konsekwencjach
wyst&pienia szoków asymetrycznych w unii walutowej. Campolmi i Faia (2007)
wykazuj&, 'e zró'nicowanie instytucjonalne rynku pracy przek!ada si$ na trwa!o"#
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zró'nicowania stóp inflacji mi$dzy krajami strefy euro, a to z kolei wp!ywa bezpo"rednio
na przed!u'aj&ce si$ dostosowania makroekonomiczne dotycz&ce kana!u realnego kursu
walutowego.Istotne znaczenie ma

zarówno elastyczno"#
p$ac, jak i

elastyczno"# poda'y
pracy i zatrudnienia.

W literaturze wskazuje si$, 'e dostosowania na rynku pracy mog& przebiega# ró'nymi
kana!ami: poprzez zmiany poziomu p!ac, zmiany wielko"ci i struktury si!y roboczej,
jak i poprzez zmiany zatrudnienia (Pissarides, 1997). Mundell (1961)podkre"laj&c
szczególn& wag$ mechanizmu rynku pracy w sprawnym funkcjonowaniu gospodarki w
unii walutowej, wskazywa! na szczególne znaczenie elastyczno"ci p!ac i mobilno"ci si!y
roboczej, zarówno stopnia mobilno"ci przestrzennej, jak i mobilno"ci funkcjonalnej si!y
roboczej (por. tez ramka 5.14).

Elastyczno!' p$ac
Elastyczno"# p$ac w

sektorze dóbr
wymienialnych

umo'liwia
funkcjonowanie kana$u

konkurencyjno"ci...

Zaburzenia swobodnego funkcjonowania kana!u p!acowego przek!adaj& si$ na
wyd!u'enie okresu absorpcji szoku w gospodarce (Lewandowski i in., 2008). W
przypadku ograniczonego funkcjonowania mechanizmu p!acowego na rynku pracy,
dostosowania musz& przebiega# poprzez zmiany ilo"ciowe (bezrobocia i zatrudnienia).
Nadmierny wzrost p!ac w sektorze dóbr wymienialnych przegrzanej gospodarki
przek!ada si$ na pogorszenie konkurencyjno"ci eksporterów, gdy' zmusza ich do
podniesienia cen i utraty udzia!ów w rynkach....za" w sektorze dóbr

niewymienialnych
u$atwia przep$yw

zasobów.
Komisja Europejska (2008a, str. 180) zwraca równie' uwag$ na rol$ elastyczno"ci p!ac
w sektorze dóbr niewymienialnych. Elastyczno"# umo'liwia szybk& realokacj$ zasobu
pracy mi$dzy sektorami, gdy wymaga tego proces dostosowawczy dotycz&cy kana!u
konkurencyjno"ci.Zró'nicowana reakcja

p$ac na szoki w
krótkim i "rednim
okresie w krajach

strefy euro.

Prowadzone analizy wskazuj&, 'e stopie% elastyczno"ci p!ac jest po pierwsze
zró'nicowany mi$dzy poszczególnymi krajami strefy euro oraz, po drugie, 'e wykazuje
stosunkowo niskie warto"ci w porównaniu z innymi gospodarkami rozwini$tymi (USA,
Wielka Brytania). Arpaia i Pichelmann (2007) oszacowali elastyczno"ci jednostkowych
kosztów pracy wzgl$dem luki PKB, pokazuj&c, 'e najwy'sza si!a reakcji jest w
Niemczech, Hiszpanii, Irlandii i we W!oszech. Ponadto wyniki ich analiz wskazuj& na
wyst$powanie pewnej asymetrii w reakcji na dodatni& i ujemn& luk$ PKB - w czasie
recesji p!ace s!abiej odpowiadaj& na pozycj$ cykliczn&, cho# i tu istniej& ró'nice mi$dzy
krajami. Zasova i Melihovs (2005) oszacowali reakcje p!ac na szok poda'y pracy z
pomoc& modeli typu SVAR (por. ramka 5.15) i cho# wyniki estymacji nale'y traktowa#
z ostro'no"ci& z uwagi na zmiany instytucjonalne w okresie próby, mo'na stwierdzi#,
'e zró'nicowanie wyników w"ród krajów potwierdza obawy istnienia zaburze% w
funkcjonowaniu kana!u konkurencyjno"ci, które swoje )ród!o maj& w sztywno"ciach
rynków pracy i sposobie formowania p!ac.
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Ramka 5.15. Elastyczno!' rynków pracy w strefie euro

Fabiani i Rodriguez-Palenzuela (2001) zaproponowali wska)nik elastyczno"ci rynku
pracy oparty na modelu SVAR z p!acami realnymi, dynamik& produkcji i
bezrobociem. Szoki w poszczególnych równaniach okre"lone s& odpowiednio jako
szok wydajno"ci pracy, poda'y pracy i popytowy. Identyfikowalno"# modelu jest
zapewniona dzi$ki na!o'eniu trzech d!ugookresowych restrykcji w stylu Blanchard
i Quah (1989): braku d!ugookresowej reakcji p!ac realnych na szok poda'y pracy
oraz popytowy (istotny jest tylko szok wydajno"ci pracy) oraz dynamiki produkcji
na szok popytowy. Zasova i Melihovs (2005) wykorzystuj& t$ metod$ do oceny
elastyczno"ci rynków pracy ró'nych krajów, rozwa'aj&c krótko- i "redniookresowe
reakcje (po 3 i 12 kwarta!ach) p!ac realnych na wstrz&s ze strony poda'y pracy
(por. wykres). Spadek p!ac realnych w krótkim okresie mia!by zapewni# szybkie
przywrócenie równowagi na rynku.

Wykres. Elastyczno!' p$ac realnych wzgl%dem szoku poda"y pracy w
krótkim i !rednim okresie

-0.02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005

Portugalia

Wielka Brytania

Austria

Hiszpania

Holandia

Francja

Belgia

Dania

USA

Szewcja

Niemcy

Włochy

Finlandia
po 3 latach
po 1 roku

Źródła: Zasova i Melihovs (2005), opracowanie NBP.

W krótkim okresie reakcja p!ac w wi$kszo"ci krajów strefy euro jest s!aba
lub niezgodna z oczekiwaniami (Finlandia, W!ochy, Niemcy). Wyj&tek stanowi
Portugalia oraz - b$d&ca poza stref& euro - Wielka Brytania. W "rednim okresie
w!a"nie w Portugalii p!ace realne reaguj& najsilniej, zostaje równie' zniesiony
niekorzystny krótkookresowy efekt w Finlandii. W kilku krajach strefy euro
nieznaczny spadek p!acy realnej w krótkim okresie pog!$bia si$ po trzech latach
(Belgia, Francja, Holandia, Austria). Powy'sza miara, oparta na funkcjach reakcji
z modelu, jest oczywi"cie niedoskona!a z uwagi na reformy strukturalne rynku pracy
mog&ce spowodowa# zmian$ reakcji p!ac, które by!y dokonywane tak'e w okresie
próby.
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Inne podej"cie proponuj& Arpaia i Pichelmann (2007). Estymuj& oni elastyczno"ci
jednostkowych kosztów pracy wzgl$dem opó)nionej o rok luki PKB dla ka'dego
kraju, otrzymuj&c wyniki zawarte w poni'szej tabeli. Próba, na podstawie
której oszacowano parametry, obejmuje lata 1970-2005, co równie' sugeruje
niedoskona!o"ci oszacowa% zwi&zane ze zmian& re'imu monetarnego i prowadzonymi
reformami.

Tabela. Elastyczno!ci jednostkowych kosztów pracy wzgl%dem luki
PKB w pa(stwach strefy euro

wszystkie 
obserwacje luka PKB >0 luka PKB <0

wszystkie 
obserwacje luka PKB >0

Niemcy 0.86 1.15 1.38 1.07 0.98
Hiszpania 0.64 1.21 1.02 1.15 1.64
Irlandia 0.54 0.77 0.71 -0.05 -0.44
Włochy 0.49 1.98 -0.13 1.82 2.66
Finlandia 0.42 0.85 0.59 1.01 1.49
Holandia 0.32 1.37 -0.09 1.23 1.97
Portugalia 0.32 1.03 -0.68 0.56 1.09
Belgia/Luksemburg 0.26 0.88 -0.17 0.1 -0.13
Francja 0.18 0.08 -0.01 1.31 1.81
Austria -0.13 -0.3 0.21 1.05 1.16
Grecja -0.22 0.28 -0.72 0.63 1.54

wszystkie 
obserwacje luka PKB >0 luka PKB <0

Niemcy 0.86 1.15 1.38
Hiszpania 0.64 1.21 1.02
Irlandia 0.54 0.77 0.71
Włochy 0.49 1.98 -0.13
Finlandia 0.42 0.85 0.59
Holandia 0.32 1.37 -0.09
Portugalia 0.32 1.03 -0.68
Belgia/Luksemburg 0.26 0.88 -0.17
Francja 0.18 0.08 -0.01
Austria -0.13 -0.3 0.21
Grecja -0.22 0.28 -0.72

cała gospodarka przetwórstwo przemysłowe

cała gospodarka

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Arpaia i Pichelmann (2007).

Automatyczna
indeksacja jako

czynnik sprzyjaj&cy
uporczywo"ci inflacji i

utrudniaj&cy
dostosowania.

W podrozdziale dotycz&cym efektywno"ci kana!u konkurencyjno"ci pokazano, 'e
jednym z najistotniejszych czynników utrudniaj&cych dostosowania w kanale
konkurencyjno"ci jest uporczywo"# inflacji. Przedstawione tam wykresy ilustruj&
przed!u'enie dostosowa% produkcji do poziomu potencjalnego, gdy komponent
autoregresyjny w hybrydowej krzywej Phillipsa odgrywa wi$ksz& rol$. Uporczywo"#
inflacji mo'e mie# uzasadnienie w instytucjach rynku pracy, które podtrzymuj&
uporczywy wzrost p!ac, np. si!a zwi&zków zawodowych opieraj&cych '&dania p!acowe na
przesz!ej inflacji (co inicjuje spiral$ p!acowo-cenow&). Tak& rol$ pe!ni& te' mechanizmy
automatycznej indeksacji p!ac wzgl$dem przesz!ej inflacji. Andersson i in. (2008)
pokazuj&, 'e wzrost p!ac ma charakter bardziej samopodtrzymuj&cy si$ ni' wzrost
wydajno"ci pracy. Autorzy wskazuj& na wieloletnie kontrakty p!acowe oraz na to, 'e
w niektórych krajach dynamika p!ac w g!ównych sektorach przemys!u jest wa'nym
punktem odniesienia dla innych sektorów, niezale'nie od dynamiki wydajno"ci pracy i
warunków lokalnych.W Belgii wzrost p$ac

jest limitowany w
obawie o utrat%

konkurencyjno"ci.
Tabela 5.5 zawiera wyniki bada% EBC dotycz&cych mechanizmów automatycznej
indeksacji w krajach strefy euro. EBC stwierdza w Biuletynie Miesi$cznym z maja
2008 r., 'e istnienie takich mechanizmów jest powodem niepokoju EBC (is of
concern). Utrwalenie przej"ciowego wzrostu inflacji mo'e bowiem doprowadzi# do
trwa!ej utraty cenowej konkurencyjno"ci gospodarki. Andersson i in. (2008, str.
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Tabela 5.5. Automatyczna indeksacja p$ac w krajach strefy euro

Kraj Deflator Zasi&g

Belgia CPI bez paliwa, tytoniu i
alkoholu

ok. 100%

Cypr CPI ok. 65%
Grecja CPI niebankowy sektor prywatny
Finlandia CPI 100%
Francja CPI ok. 13%
Hiszpania CPI ok. 68% sektora prywatnego
Luksemburg CPI 100%
Malta wska'nik cen detalicznych b.d.
W"ochy CPI sektor prywatny
S"owenia oczekiwany CPI ok. 20%
Niemcy, Irlandia, Holandia, Austria, Portugalia – brak lub znikomy zasi!g automatycznej
indeksacji

Źródło: Andersson i in. (2008) za Biuletyn Miesięczny EBC (maj 2008).

25) zwracaj& szczególn& uwag$ na niebezpiecze%stwo takiego scenariusza w Belgii,
Hiszpanii, Francji i Luksemburgu. Na interesuj&cy aspekt automatycznej indeksacji, w
kontek"cie funkcjonowania kana!u konkurencyjno"ci, zwracaj& uwag$ Andersson i in.
(2008, str. 37). Wzrost p!ac w belg,skich przedsi$biorstwach w horyzoncie dwóch
lat, w!a"nie ze wzgl$du na konkurencyjno"# belg,skich przedsi$biorstw, nie mo'e
przekroczy# oczekiwanego wzrostu p!ac u g!ównych partnerów handlowych Belgii –
Niemiec, Francji i Holandii. Elastyczny rynek

pracy okazywa$ si%
wyznacznikiem sukcesu
krajów strefy euro.Przed!u'ony okres wzrostu p!ac w tempie niewspó!miernym do wydajno"ci pracy

skutkuje wzrostem jednostkowych kosztów pracy i pogorszeniem konkurencyjno"ci
kraju. Do"wiadczenia niektórych krajów strefy euro potwierdzaj& t$ prawid!owo"#.
Gwa!towny wzrost p!ac realnych w Portugalii przed przyst&pieniem do strefy euro, w
tempie nieodpowiadaj&cym wydajno"ci pracy, wyd!u'y! okres dostosowa% w pierwszych
latach przynale'no"ci tego kraju do unii walutowej. Podobne zjawisko obserwowano we
W!oszech w pierwszych latach po wprowadzeniu euro. Szybki wzrost p!ac w Irlandii nie
pogorszy! z kolei konkurencyjno"ci tego kraju z uwagi na wysok& dynamik$ wydajno"ci
pracy, zw!aszcza w sektorze dóbr wymienialnych. Z drugiej strony, spadek p!ac realnych
w Niemczech umo'liwi! realn& deprecjacj$ i korekt$ pozycji konkurencyjnej Niemiec
(por. Komisja Europejska 2008a, str. 184). W Polsce wyst%puje

relatywnie wysoka
elastyczno"#
wynagrodze!
nominalnych...Ocena elastyczno"ci p!ac w Polsce jest niejednoznaczna. Z jednej strony prowadzone

w Narodowym Banku Polskim badania sektora przedsi$biorstw38 wskazuj&, 'e

38W celu oceny elastyczności wynagrodzeń w Polsce na tle krajów strefy euro w Narodowym
Banku Polskim przeprowadzono badania sektora polskich przedsiębiorstw (por. Strzelecki, 2008).
Przeanalizowano grupę 1200 przedsiębiorstw w Polsce. Zaletą tych analiz jest możliwość porównywania
wyników z badaniami prowadzonymi w krajach strefy euro, gdyż badaniem objęto 26 państw należących
do Unii Europejskiej przy zastosowaniu tej samej metodologii.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.18. Nominalna i realna sztywno!' wynagrodze( w Polsce na tle
krajów UE (jako odsetek przedsi%biorstw)
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Źródło: Strzelecki, 2008.

elastyczno"# wynagrodze% nominalnych39 w Polsce jest na poziomie porównywalnym
z krajami strefy euro (por. wykres 5.18)....cho# w ostatnich

latach niewielu
pracodawców obni'a$o

p$ace. Z drugiej strony w badaniu podkre"la si$, 'e odsetek przedsi$biorstw, w których
nast&pi!y obni'ki p!ac w ci&gu ostatnich pi$ciu lat, by! relatywnie niewielki.
Jednocze"nie badani przedsi$biorcy podkre"laj&, 'e przyczyn&, dla której nie decyduj&
si$ na obni'anie p!ac, nie s& regulacje rynku pracy, ale obawa przed utrat&
wykwalifikowanych pracowników (Strzelecki, 2008)40. Relatywnie niewielk& sztywno"#
wynagrodze% nominalnych w Polsce potwierdzaj& te' wcze"niejsze badania (por. m.in.
Brzoza-Brzezina, Socha, 2006).Indeksacja p$ac w

Polsce jest stosowana
w ograniczonym

zakresie. Porównuj&c sztywno"# p!ac mierzon& jako odsetek przedsi$biorstw, które dostosowuj&
p!ace nominalne do zmian cen (Strzelecki, 2008) okazuje si$, 'e ze wzgl$du na do"#
rzadko stosowan& przez polskich pracodawców indeksacj$ p!ac, zarobki w Polsce cechuj&
si$ relatywnie du'& elastyczno"ci& w porównaniu z badanymi krajami. Wi$kszo"#
badanych przedsi$biorców pytanych o zale'no"# pomi$dzy zmianami cen a zmianami
p!ac w ich przedsi$biorstwach wskazuje, 'e przy zmianach p!ac nie bierze pod
uwag$ zmian cen (Strzelecki, 2008). Badania wskazuj& jednocze"nie na s!aby zwi&zek
pomi$dzy wysoko"ci& p!ac a sytuacj& na rynku pracy. Najwi$ksze bowiem znaczenie

39W przeprowadzonym badaniu sztywność płac nominalnych mierzy się odsetkiem odpowiedzi na
pytanie o niechęć pracodawców do obniżki płac nominalnych. Sztywność płac nominalnych występuje
zatem, gdy przedsiębiorcy zamiast obniżenia płac, zamrażają je (Strzelecki, 2008).

40Zgodnie z teoriami płac wydajnościowych, sztywność płac wynika z racjonalnego zachowania
samych przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani obniżeniem płac, gdyż uważają, że wysiłek
(wydajność) pracowników zależy od poziomu płacy (por. m.in. Rogut, 2007). Bezpośrednią inspiracją
dla ekonomistów zajmujących się teorią płacy wydajnościowej było ujęcie związku pomiędzy płacą a
wydajnością pracy wysunięte przez R. Solowa (1979). Uważał on, że sztywność płac leży w interesie
pracodawców, ponieważ ich obniżka spowodowałaby spadek wydajności i wzrost kosztów związanych z
pracą.
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w ustanawianiu p!ac osób przyjmowanych do pracy maj& p!ace osób zatrudnionych w
firmie, a nie warunki zewn$trzne (stan rynku pracy; por. Strzelecki, 2008)). G$ównym kana$em

dostosowa! s&
pozap$acowe koszty
pracy.

Przeprowadzone badania wskazuj&, 'e p!ace nie s& mechanizmem wykorzystywanym
do absorbowania szoków. W przypadku wyst&pienia negatywnego szoku popytowego,
badane przedsi$biorstwa jako potencjalny g!ówny kana! dostosowa% wskazuj& obni'k$
pozap!acowych kosztów pracy, w drugiej kolejno"ci wymieniaj& redukcj$ liczby
zatrudnionych (Strzelecki, 2008). W przypadku szoku cenowego (wzrost cen dóbr
po"rednich) przedsi$biorstwa deklarowa!y wzrost cen oferowanych przez nich dóbr
i us!ug. Wskazuje to, 'e w sytuacji spowolnienia gospodarczego nale'y spodziewa#
si$, 'e dostosowania przedsi$biorstw b$d& dotyczy!y raczej redukcji pracowników, ni'
obni'ania p!ac nominalnych. Prowadzone badania

makroekonomiczne
wskazuj& na do"#
wysok& inercj% p$ac.

Na sztywno"# p!ac wskazuj& te' badania prowadzone na szczeblu
makroekonomicznym41. Na tle nowych krajów cz!onkowskich inercja szoków
wynagrodze% by!a w Polsce umiarkowana, lecz sztywno"# w odpowiedzi na pozosta!e
szoki strukturalne by!a do"# wysoka. W du'ym stopniu wynika!o to ze sztywno"ci w
odpowiedzi na szoki popytu na prac$ (Lewandowski i in., 2008). Autorzy wskazuj&,
'e zaburzenia do procesu ustalania wynagrodze%, np. w postaci zmiany relatywnej
si!y przetargowej pracowników i pracodawców, nie wywiera!y trwa!ych skutków
gospodarczych. Wysoka jest natomiast ich zdaniem sztywno"# wynagrodze% po
wyst&pieniu pozosta!ych szoków (produktywno"ci, popytu na prac$ i poda'y pracy).
Przeprowadzone adania wskazuj&, 'e wynagrodzenia w Polsce niedostatecznie
reagowa!y na szokowe zmiany zapotrzebowania firm na si!$ robocz&, w szczególno"ci
na redukcj$ popytu na prac$. Przek!ada!o si$ to na relatywnie d!ugi (na tle pa%stw
regionu) okres absorpcji szoków (Lewandowski i in., 2008). W Polsce obserwuje

si% nisk& elastyczno"#
p$ac wzgl%dnych na tle
krajów strefy euro.

Elastyczno"# p!ac wzgl$dnych polega z kolei na szybkim dostosowaniu p!ac do sytuacji
na poszczególnych regionalnych rynkach pracy (por. ramka 5.16). Przeprowadzone
analizy empiryczne wskazuj& na wyst$powanie ujemnej zale'no"ci pomi$dzy wysoko"ci&
wynagrodze% a stop& bezrobocia na lokalnych rynkach pracy w Polsce, aczkolwiek
wynika z nich, 'e stopa bezrobocia nie jest g!ównym czynnikiem obja"niaj&cym ró'nice
w poziomie p!ac (por. 5.19 oraz Rogut, 2007). Wyja"nienia ró'nic w p!acach pomi$dzy
województwami nale'a!oby szuka# raczej po stronie innych ni' stopa bezrobocia
czynników, w szczególno"ci zwi&zanych z sektorow& struktur& pracuj&cych, jak równie'
z regionalnym zró'nicowaniem zarówno kapita!u ludzkiego, jak i rzeczowego, czyli
czynników determinuj&cych ró'nice w wydajno"ci pracy (por. te' von Hagen, Traistaru,
2005).

41Badania dotyczące elastyczności rynku pracy w Polsce na te krajów regionu (por. Lewandowski i in.,
2008) przeprowadzono na podstawie wskaźników wykorzystanych do oceny elastyczności wynagrodzeń
realnych oraz elastyczności realokacji czynników produkcji (dokładny opis wykorzystanych wskaźników
znajduje się w: Lewandowski i in., 2008).

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Ramka 5.16. Koncepcja krzywej p$ac

Z elastyczno"ci& p!ac w przekroju regionów wi&'e si$ zaproponowana przez
Blanchflowera i Oswalda (1990) koncepcja krzywej p!ac (wage curve), na wed!ug
której istnieje pewna nieliniowa, ujemna zale'no"# pomi$dzy poziomem p!ac a
stop& bezrobocia na regionalnym rynku pracy (por. Blanchflower i Oswald, 1990,
Blanchflower i Oswald, 1994 lub Blanchflower i Oswald, 2005). Zgodnie z t&
koncepcj& regiony o wysokiej stopie bezrobocia powinny charakteryzowa# si$
ni'szym poziomem p!ac realnych ni' regiony, gdzie stopa bezrobocia jest na ni'szym
poziomie.

Twórcy tej koncepcji wychodz& z za!o'enia, 'e rynki pracy nie funkcjonuj&
w warunkach doskona!ej konkurencji, a p!ace nie kszta!tuj& si$ na poziomie
oczyszczaj&cym rynek. Teoretyczne podstawy krzywej p!ac oparte s& na modelach
nowej ekonomii keynesowskiej (NEK): modeli przetargów p!acowych, modeli
niepisanych kontraktów, a przede wszystkim (jak podkre"laj& jej twórcy, por.
Blanchflower, Oswald 2005) na podstawie teorii p!ac wydajno"ciowych (e%ciency
wages). W modelach p!acy wydajno"ciowej wskazuje si$, 'e pomimo tego,
i' bezrobotni byliby sk!onni pracowa# za ni'sz& p!ac$, przedsi$biorstwa nie
s& zainteresowane obni'eniem p!ac, gdy' uwa'aj&, 'e wysi!ek (wydajno"#)
pracowników zale'y od poziomu p!acy.

W modelu bumelowania (b$d&cego jednym z modeli p!ac wydajno"ciowych)
sztywno"# p!ac t!umaczy si$ poprzez niemo'no"# dok!adnego monitorowania
wysi!ku pracowników przez ca!y czas pracy, gdy' by!oby to bardzo kosztowne.
Przedsi$biorstwo ustala zatem stawk$ p!ac na poziomie wy'szym, ni' wynika!oby
to z relacji rynkowych, aby zniech$ci# pracowników do „ob,ania si$” w pracy.

Przeprowadzone przez Blanchflowera i Oswalda analizy empiryczne w czterdziestu
krajach nie tylko potwierdzi!y wyst$powanie ujemnej zale'no"ci mi$dzy poziomem
p!ac a stop& bezrobocia w wi$kszo"ci krajów rozwini$tych, lecz równie' to, 'e
elastyczno"# p!ac wzgl$dem stopy bezrobocia na regionalnych rynkach pracy w
badanych krajach by!a zbli'ona i kszta!towa!a si$ na poziomie oko!o – 0,1 (por.
Blanchflower i Oswald, 2005).

Źródło: opracowanie NBP.

Wynagrodzenia w
niewielkim stopniu

zale'& od sytuacji na
lokalnym rynku pracy. Uwzgl$dnienie w analizach niejednorodno"ci badanego okresu pozwala na stwierdzenie,

'e elastyczno"# p!ac w Polsce by!a wy'sza w okresach dobrej sytuacji na rynku pracy,
kiedy stopa bezrobocia spada!a. W latach 1995-1998 i 2002-2005 krótkookresowa
elastyczno"# p!ac wzgl$dem stopy bezrobocia by!a na poziomie oko!o -0,05. Natomiast w
latach 1999-2001 zale'no"# pomi$dzy poziomem p!ac a stop& bezrobocia by!a znacznie
s!absza (por. Rogut, 2007). Wskazuje to na wyst$powanie w Polsce pewnej sztywno"ci
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Wykres 5.19. Krzywa p$ac w Polsce w latach 1999 - 2007
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych GUS.

p!ac w dó!. Z prowadzonych bada% wynika równie', 'e dostosowania p!ac nie nast$puj&
natychmiastowo. P!ace dostosowuj& si$ do zmian sytuacji na lokalnym rynku pracy z
rocznym opó)nieniem (por. Rogut, 2007). Potwierdzaj& to równie' inne badania krzywej
p!ac w Polsce (patrz np. Iara i Traistaru, 2004), jak równie' badania elastyczno"ci p!ac
prowadzone przez Babetskiego (2006). Wskazuje on na istotny spadek elastyczno"ci
p!ac wzgl$dem bezrobocia w Polsce w latach 2000-2004 (wi$cej por. Babetskii, 2006).

Wyniki prowadzonych bada% elastyczno"ci p!ac w Polsce maj& istotne znaczenie w
kontek"cie przyj$cia euro. Istnienie pewnej sztywno"ci p!ac w dó!, jak& potwierdzaj&
prowadzone badania, mo'e bowiem stanowi# potencjalne zagro'enie w przypadku
wyst&pienia negatywnego szoku popytowego (por. scenariusz portugalski opisany w
Roubini i in., 2007).

Mobilno!' si$y roboczej jako mechanizm dostosowawczy
Mobilno"# wewn%trzna
w krajach strefy euro
jest ograniczona...W klasycznej teorii optymalnych obszarów walutowych istotn& rol$ przypisywano

migracjom si!y roboczej, które mia!y u!atwia# absorpcj$ szoków asymetrycznych (por.
Mundell, 1961). Kraj o wy'szej mobilno"ci si!y roboczej, móg!by unikn&# trudno"ci w
dostosowaniu po wyst&pieniu szoków asymetrycznych, których mog!yby do"wiadcza#
kraje strefy euro. Wspó!czesne opracowania dotycz&ce strefy euro jako unii walutowej
(np. De Grauwe, 2005) nie koncentruj& si$ jednak na tym zagadnieniu. Mobilno"# si!y
roboczej w strefie euro nie jest bowiem uznawana za mechanizm, który mo'e efektywnie
absorbowa# szoki asymetryczne w Europie (Treasury, 2003b). ...o czym "wiadcz&

zarówno znaczne
ró'nice bezrobocia w
regionach...Europejski Bank Centralny (2008b, s. 78) traktuje trwa!e ró'nice w stopach bezrobocia

mi$dzy regionami strefy euro jako efekt kombinacji niskiej elastyczno"ci p!ac i niskiej

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.20. Saldo migracji netto mi%dzy regionami w wybranych krajach
strefy euro i innych pa(stwach
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie OECD Employment Outlook 2005.

mobilno"ci si!y roboczej. Efekt ten nie jest wyra)nie widoczny w krajach niewielkich
(Irlandia, Holandia), natomiast przybiera spore rozmiary w pa%stwach takich jak
Niemcy (wysokie bezrobocie na wschodzie kraju, przy czym dysparytet wykazuje
tendencj$ spadkow&), W!ochy i Belgia (wysokie bezrobocie na po!udniu krajów)....jak i dane OECD o

migracjach wewn&trz
krajów. Dane OECD na temat regionalnych sald migracji netto w wybranych krajach strefy

euro w latach 1998-2003 wskazuj& na ni'sz& mobilno"# wewn&trzkrajow& w wielu
(z wyj&tkiem Holandii) pa%stwach strefy euro w porównaniu z Wielk& Brytani&
i Stanami Zjednoczonymi (wykres 5.20). Salda migracji regionów z wysokim i
niskim bezrobociem potwierdzaj&, 'e w wybranych krajach migracje pomagaj& w
zrównowa'eniu rynku pracy, czego nie da si$ powiedzie# o Francji (odp!yw netto z
obszarów o niskim bezrobociu, dop!yw do obszarów o wysokim) i Hiszpanii (niewielka
mobilno"# niezale'nie od stopy bezrobocia).

Na relatywnie niewielk& rol$ migracji na rynkach europejskich w absorbowaniu
szoków asymetrycznych wskazuj& przeprowadzone badania elastyczno"ci rynków pracy
gospodarek wysokorozwini$tych (por. Decressin i Fatas, 1995 oraz Blanchard i Katz,
1992). Wynika z nich, 'e migracje si!y roboczej s& g!ównym kana!em absorpcji w
USA, w wi$kszo"ci natomiast gospodarek europejskich dostosowania na rynkach pracy
odbywaj& si$ poprzez zmiany wspó!czynników aktywno"ci ekonomicznej ludno"ci (por.
równie'Tyrowicz, 2008 lub Rogut, 2008b).

Mobilno"# si$y roboczej
jest wa'na równie' w
kszta$towaniu strony

poda'owej rynku
pracy.

Wa'na w elastycznym kszta!towaniu poda'y pracy jest te' odpowiednio prowadzona
polityka migracyjna. European Central Bank (2008d, s. 34-37) analizuje do"wiadczenia
krajów strefy euro o wysokiej imigracji: Hiszpanii (z Afryki), W!och (z Afryki, Albanii,
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Rumunii), Irlandii (z Wielkiej Brytanii i Europy Wschodniej) i Austrii (z Europy
Wschodniej). Uwag$ zwraca tu zarówno istotna rola imigrantów na rynku pracy, jak
te' to, 'e najintensywniejsze przep!ywy ludno"ci mia!y miejsce poza stref& euro, a nie
mi$dzy jej krajami.

Ocena stopnia mobilno"ci si!y roboczej w Polsce jest trudna. Wynika to z istotnych
zmian, jakie nast&pi!y po przyst&pieniu Polski do Unii Europejskiej, zmian czynników
determinuj&cych mobilno"# polskiej si!y roboczej (por. ramka 5.17) oraz braku
dok!adnych danych statystycznych.42

Ramka 5.17. Motywy migracji

Mi$dzynarodowe ruchy migracyjne s& zazwyczaj t!umaczone kumulacj& czynników
sprzyjaj&cych temu zjawisku. Podstaw& jest tu model uwzgl$dniaj&cy czynniki
„wypychaj&ce” i „ci&gn&ce” (push and pull).

Czynniki „wypychaj&ce”, w"ród których mo'na wskaza# uwarunkowania
gospodarcze, presj$ demograficzn& oraz wysokie bezrobocie w kraju pochodzenia
zazwyczaj wspó!istniej& z „zach$tami” w kraju emigracji takimi jak: mo'liwo"#
zatrudnienia czy perspektywy wy'szych zarobków.

Do czynników ograniczaj&cych wielko"# migracji zalicza si$ bariery j$zykowe i
kulturowe, co jest jedn& z przyczyn utrzymywania si$ ni'szej mobilno"ci si!y
roboczej w Europie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Inne czynniki
ograniczaj&ce migracje to m.in. koszty zwi&zane ze zmian& miejsca zamieszkania
(ceny mieszka%) oraz koszty psychologiczne zwi&zane z rozstaniem z rodzin& i
bliskimi.

Źródło: opracowanie NBP.

Wzrost mobilno"ci
zewn%trznej si$y
roboczej po
przyst&pieniu Polski
do Unii Europejskiej...

Dane szacunkowe przep!ywów migracyjnych wskazuj&, 'e po przyst&pieniu Polski do
Unii Europejskiej wyjazdy pracowników do krajów UE-15 nasili!y si$, szczególnie w"ród
osób m!odych. Jednak ze wzgl$du na ró'norodno"# stosowanej metodologii43 szacunki
!&cznej skali migracji z Polski po przyst&pieniu do Unii Europejskiej ró'ni& si$ mi$dzy
sob& do"# znacznie. Liczb$ Polaków, którzy wyjechali w celach zarobkowych, ocenia
si$ od 600 tys. do ponad 2 mln osób (Ministerstwo Gospodarki, 2007). Dane MPiPS
wskazuj&, 'e liczba pozwole% wydanych polskim obywatelom podejmuj&cych prac$ w
krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2005 i 2006 r. by!a na poziomie
odpowiednio 401 i 610 tys. osób (Ministerstwo Gospodarki, 2007). Badania Budnik

42Analizy mobilności siły roboczej w Polsce, zarówno mobilności zewnętrznej (migracji do innych
krajów), jak i mobilności wewnętrznej (migracji międzywojewódzkich) są bardzo utrudnione ze
względu na brak dokładnych danych statystycznych. Badania skali migracji opierają się na danych
szacunkowych.

43Np. uwzględniania członków rodzin, powtarzających się wyjazdów tych samych osób na prace
sezonowe.
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(2007) wskazuj&, 'e w 2006 r. oko!o 6% obywateli Polski powy'ej 15 roku 'ycia
zameldowanych na terytorium naszego kraju przebywa!o za granic&, co stanowi!o ok.
1,9 mln osób. W stosunku do 2004 r. liczba ta wzros!a o oko!o 0,9 mln osób (Budnik,
2007). Podobne szacunki prezentuje GUS. Wynika z nich, 'e w latach 2004-2007 liczba
obywateli Polski przebywaj&cych tymczasowo w innych pa%stwach Unii Europejskiej
wzros!a z oko!o 750 tys. osób na koniec 2004 r. do 1860 tys. osób na koniec 2007 r.
(por. te' World Bank, 2008)....mia$ wp$yw na

wielko"# efektywnej
poda'y pracy w Polsce. Badania pokazuj&, 'e zarówno migracje, jak i zmiany aktywno"ci zawodowej ludno"ci

Polski prze!o'y!y si$ na spadek efektywnej poda'y pracy w Polsce. Po akcesji Polski do
Unii Europejskiej wzrós! bowiem odsetek osób pracuj&cych w"ród migrantów, a spad!
udzia! bezrobotnych i biernych zawodowo (por. Budnik, 2007). Silne procesy migracyjne
prze!o'y!y si$ na niedobór poda'y pracy w niektórych bran'ach i zawodach. Procesy
te oraz wyra)ne o'ywienie w polskiej gospodarce wywo!a!y presj$ na wzrost p!ac (por
te' World Bank, 2008).Wp$yw emigracji na

krajowy rynek pracy
stopniowo s$abnie Jednocze"nie podkre"la si$, 'e od po!owy 2007 roku wp!yw migracji zarobkowych na

polski rynek pracy maleje (Gumu!a, 2008). Pracodawcy w maju 2008 r. oceniali, 'e
zewn$trzne migracje zarobkowe znacznie s!abiej wp!ywaj& na krajowy rynek pracy ni'
rok wcze"niej. Zmniejsza si$ równie' liczba bezrobotnych, którzy s& gotowi wyjecha# za
granic$ w celach zarobkowych.

Trudna jest równie' ocena mobilno"ci wewn$trznej polskiej si!y roboczej. AnalizyNiska mobilno"#
wewn%trzna si$y

roboczej... danych regionalnych publikowanych przez GUS44 wskazuj&, 'e jest ona relatywnie niska
(por. równie' OECD, 2008c). W rezultacie pomi$dzy regionami nadal utrzymuj& si$
ró'nice w stopach zatrudnienia oraz stopach bezrobocia (por. te' OECD, 2008c).

Najwy'sze stopy mi$dzywojewódzkich nap!ywów migracyjnych netto odnotowano w...cho# wy'sza w lepiej
rozwini%tych
gospodarczo
regionach...

województwach mazowieckim, pomorskim ma!opolskim i wielkopolskim (por. rysunek
5.21), a zatem w regionach o wysokim poziomie wydajno"ci pracy, niskich stopach
bezrobocia oraz relatywnie wysokim PKB per capita. Najni'sze stopy nap!ywów netto
charakteryzowa!y województwa Polski wschodniej. S& to w wi$kszo"ci regiony bez
du'ych miast, o wysokim odsetku pracuj&cych w rolnictwie i wysokim bezrobociu
ukrytym w tym sektorze gospodarki.

Przyczynami niskiej mobilno"ci wewn$trznej w Polsce i pozosta!ych krajach regionu, w...jest wynikiem s$abo
rozwini%tego rynku

wynajmu mieszka! i
infrastruktury
transportowej.

porównaniu z krajami strefy euro s& przede wszystkim relatywnie niska poda' mieszka%,
w tym du'y odsetek mieszka% w!asno"ciowych (oko!o 85-90% w wi$kszo"ci nowych
pa%stw cz!onkowskich UE45) oraz bardzo s!abo rozwini$ta infrastruktura transportowa,
co znacznie utrudnia i wyd!u'a ewentualny czas dojazdu do pracy (OECD, 2008c).

44Dane GUS niedoszacowują jednak skalę migracji wewnętrznych. Publikowane przez Główny Urząd
Statystyczny dane o migracjach międzywojewódzkich oparte są na liczbie osób wymeldowujących się z
danego województwa i meldujących się w innym. Szacunki te nie obejmują jednak osób mieszkających i
pracujących w innym województwie niż miejsce zameldowania oraz osób dojeżdżających do pracy. Skala
migracji wewnętrznych jest zatem znacznie niedoszacowana. Można jednak na ich podstawie określić
główne kierunki migracji wewnętrznych.

45Wyjątkiem jest Słowacja, gdzie odsetek mieszkań własnościowych wynosi około 49% (Darvas i
Szapáry, 2008, s. 31)
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Wykres 5.21. Saldo mi%dzywojewódzkich przep$ywów migracyjnych brutto
w Polsce !rednio w latach 1995 - 2007

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych GUS.

Relatywnie niska mobilno"# si!y roboczej jest równie' wynikiem niskiej aktywno"ci
ekonomicznej w Polsce (por. m.in. Tyrowicz, 2008 lub Darvas i Szapáry, 2008, s. 31).

Jednocze"nie analizy wskazuj& na pozytywne zmiany mobilno"ci mi$dzyregionalnej
si!y roboczej (por. rysunek 5.22). W porównaniu z ko%cem lat 90. nast&pi!
wzrost przep!ywów (nap!ywów i odp!ywów) zarówno mi$dzywojewódzkich, jak i
mi$dzygminnych w Polsce . Wzrost mobilno"ci wewn$trznej w Polsce potwierdzaj&
analizy regionalnego zró'nicowania zarówno stóp bezrobocia, jak i stóp zatrudnienia
(por. Rogut, 2008b).

Mobilno!' funkcjonalna si$y roboczej w Polsce
Mobilno"#
funkcjonalna ogranicza
niedopasowania
strukturalne.

Oprócz mobilno"ci si!y roboczej, szczególnie wa'na w sprawnym funkcjonowaniu rynku
pracy jest mobilno"# funkcjonalna (zawodowa) si!y roboczej. Okre"la ona, czy nast$puj&
dostosowania w danym zasobie si!y roboczej, g!ównie pomi$dzy poszczególnymi
sektorami i grupami zawodów. Rezultatem niskiej mobilno"ci funkcjonalnej jest
utrzymywanie si$ w danej gospodarce wysokich niedopasowa% struktury popytu na
prac$ do struktury poda'y pracy.

Ramka 5.18. Koncepcja krzywej Beveridge’a

Krzywa Beveridge’a pokazuje zale'no"# pomi$dzy wielko"ci& bezrobocia a liczb&
wolnych miejsc pracy. Zale'no"# ta jest ujemna i nieliniowa. Wzrostowi bezrobocia
z regu!y towarzyszy spadek ilo"ci wolnych miejsc pracy i odwrotnie. W przypadku
spadku aktywno"ci gospodarczej maleje bowiem popyt na si!$ robocz& zg!aszany
przez pracodawców, co z jednej strony przek!ada si$ na spadek zatrudnienia i
wzrost bezrobocia, z drugiej na mniejsz& liczb$ oferowanych wolnych miejsc pracy.
W przypadku poprawy koniunktury zwi$ksza si$ popyt na si!$ robocz&, maleje

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
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Wykres 5.22. Miedzywojewódzkie i mi%dzygminne stopy nap$ywów i
odp$ywów si$y roboczej w Polsce w latach 1995 - 2007
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Źródło: obliczenia NBP.
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bezrobocie, pracodawcy maj& wi$ksze trudno"ci ze znalezieniem pracowników i
wzrasta liczba wolnych miejsc pracy.

Punkty le'&ce na krzywej Beveridge’a pokazuj& wszystkie mo'liwe kombinacje
bezrobocia i wolnych miejsc pracy, jakimi cechuje si$ gospodarka przy danej
efektywno"ci funkcjonowania (elastyczno"ci) rynku pracy. Im ta efektywno"# jest
wy'sza, tym szybciej zachodz& dopasowania bezrobotnych do wolnych miejsc pracy
(tym bli'ej pocz&tku uk!adu wspó!rz$dnych po!o'ona jest krzywa).

Wykres. Krzywa Beveridge’a dla gospodarki polskiej w latach
1995-2007
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Źródło: Biuletyn Statystyczny, różne wydania z lat 1992-2008, opracowanie NBP.

Mimo dobrej sytuacji
na rynku pracy w
Polsce, ca$y czas
utrzymuj& si% du'e
niedopasowania
strukturalne...

Jedn& z miar wielko"ci niedopasowa% strukturalnych w gospodarce jest
przeanalizowanie rynku pracy za pomoc& krzywej Beveridge’a (por. ramka 5.18).
W przypadku gospodarki polskiej (por. wykres w ramce 5.18) wida# istotne zmiany,
jakie zachodzi!y na rynku pracy w badanym okresie. Silny spadek bezrobocia przy
znacznym wzro"cie liczby wolnych miejsc pracy46 wskazuje, 'e od 2004 r. mamy
do czynienia z pozytywnym szokiem popytowym. Jednak pomimo silnego o'ywienia

46Należy pamiętać, że dane pochodzące z urzędów pracy dotyczące liczby wolnych miejsc pracy
nie są w pełni wiarygodne, gdyż pracodawcy nie przekazują urzędom pracy informacji o wszystkich
wolnych miejscach pracy w ich przedsiębiorstwach. Informacje dostarczane urzędom pracy dotyczą
w większości mniej atrakcyjnych i trudniejszych do obsadzenia miejsc pracy. Niemniej jednak dane
dostarczają informacji o kierunkach zmian. Zmiany liczby wolnych miejsc pracy są bowiem dość silnie
procykliczne.
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gospodarczego stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje si$ na poziomie oko!o 9%
(stan z pa)dziernika 2008 r.), co "wiadczy o utrzymuj&cych si$ w gospodarce polskiej
niedopasowaniach strukturalnych....co przek$ada si% na

problemy ze
znalezieniem

pracowników. Potwierdzaj& to badania rynku pracy prowadzone przez Narodowy Bank Polski. Wynika
z nich, 'e w maju 2008 r. ponad 40% pracodawców zg!asza!o problem ze znalezieniem
pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy (w w maju 2007 r. odsetek ten
wyniós! 42,2%)47.Niska efektywna poda'

pracy mo'e
doprowadzi# do

os$abienia
konkurencyjno"ci

gospodarki.

Utrzymuj&ce si$ niedopasowania strukturalne s& jednym z czynników przek!adaj&cych
si$ na nisk& efektywn& poda' si!y roboczej w Polsce. Problem ten jest szczególnie
istotny w kontek"cie wej"cia Polski do strefy euro. Utrzymuj&cy si$ w gospodarkach
niedobór efektywnej si!y roboczej przek!ada si$ bowiem na szybszy, ni' wynikaj&cy ze
wzrostu wydajno"ci pracy, wzrost p!ac, co mo'e doprowadzi# do os!abienia cenowej
konkurencyjno"ci polskiego eksportu w unii walutowej.

Elastyczno!' zatrudnienia
Elastyczno"# poziomu

i form zatrudnienia s&
kolejnym elementem
elastyczno"ci rynku

pracy

Oprócz elastyczno"ci p!ac i mobilno"ci si!y roboczej, trzecim kana!em dostosowa%
na rynku pracy s& zmiany zarówno poziomu, jak i form zatrudnienia. Czynniki
instytucjonalne wp!ywaj&ce na elastyczno"# zatrudnienia, takie jak silna ochrona
zatrudnienia uniemo'liwiaj& szybkie dostosowania przez pracodawców wielko"ci
zatrudnienia w przypadku wyst&pienia szoków zewn$trznych. Przyk!adowo, gdy
wymagane prawnie formy umów o prac$ nak!adaj& na pracodawców okre"lone
obowi&zki w zakresie zasad zwalniania pracowników, nie podchodz& oni elastycznie
do zatrudniania nowych osób, licz&c si$ z ewentualnymi kosztami procedury zwolnie% i
staraj& si$ wyd!u'y# czas pracy dotychczasowych pracowników. Dopiero gdy na rynku
d!ugo utrzymuje si$ dobra koniunktura, s& sk!onni zwi$ksza# zatrudnienie. W efekcie
decyzje o zwi$kszaniu zatrudnienia s& opó)nione w stosunku do decyzji o wzro"cie
produkcji (Góra i Sztanderska, 2006).Elastyczno"#

zatrudnienia wzgl%dem
produkcji w Polsce

wzros$a... Zmiany w elastyczno"ci zatrudnienia, jakie nast&pi!y na polskim rynku pracy, by!y
bardzo istotne. Jak podkre"la World Bank (2007b), w latach 2004-2007 nast&pi!
w Polsce znaczny wzrost elastyczno"ci zatrudnienia wzgl$dem produkcji, co przede
wszystkim wynika!o ze zwi$kszenia znaczenia czynnika pracy w procesie produkcji.
Elastyczno"# zatrudnienia (mierzona jako si!a reakcji zatrudnienia na zmiany wielko"ci
produkcji), która w latach 1995-1998 by!a na poziomie 0,21, a latach 1999-2002 by!a
ujemna (-0,77), wzros!a w latach 2004-2007 do poziomu 0,4 (por. Socha i Sztanderska,
2000, Kry%ska, 1999oraz Rogut, 2008a)....gdy' zmieni$a si%

strategia
restrukturyzacji firm. Wzrost ten, jak zosta!o podkre"lone w raporcie Banku (wiatowego, wynika

przede wszystkim ze zmian strategii restrukturyzacji firm. Na pocz&tku okresu
47Pozytywnym efektem jest zmniejszająca się skala omawianego problemu. Jak wskazują badania

sektora przedsiębiorstw (por. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw, 2008) o trudnościach
ze znalezieniem rąk do pracy w odpowiedzi na pytanie o bariery rozwoju w III kwartale 2008 r.
poinformowało 6,3% przedsiębiorstw (czyli ponad dwa razy mniej niż rok wcześniej).
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Wykres 5.23. Udzia$ pracuj#cych w niepe$nym wymiarze czau pracy w
Polsce na tle pa(stw strefy euro i regionu w 2007 r. (% pracuj#cych
ogó$em)
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Źródło: Eurostat.

transformacji firmy redukowa!y bowiem ilo"# si!y roboczej i wykorzystywa!y wzrost
produktywno"ci do wzrostu produkcji. Zwi$kszenie produktywno"ci prze!o'y!o si$ na
wzrost konkurencyjno"ci nowych krajów cz!onkowskich, co pozwoli!o im si$ dalej
rozw,a# i opanowywa# nowe rynki zbytu, co przek!ada!o si$ na wzrost zatrudnienia. W Polsce niski odsetek

osób pracuj&cych w
niepe$nym wymiarze
czasu pracy.Polska gospodarka odbiega natomiast negatywnie od innych krajów europejskich pod

wzgl$dem wykorzystania elastycznych form zatrudnienia (por. wykres 5.23). W 2007 r.
tylko oko!o 9% pracuj&cych ogó!em by!o zatrudnionych w niepe!nym wymiarze czasu
pracy. Pod tym wzgl$dem Polska odbiega od krajów strefy euro ("rednia w krajach
strefy euro w 2007 r. wynios!a 19,6%). Liderem pod tym wzgl$dem jest Holandia, gdzie
46,8% pracuj&cych ogó!em jest zatrudnionych w niepe!nym wymiarze czasu pracy (por.
m.in. Tyrowicz, 2008). Niewielki odsetek pracodawców zatrudniaj&cych pracowników
w niepe!nym wymiarze czasu pracy jest jedn& z przyczyn niskich stóp zatrudnienia w
gospodarce polskiej, w szczególno"ci dotyczy to kobiet oraz osób m!odych (15-24 lata). Relatywnie niska jest

restrykcyjno"#
zatrudnienia w Polsce.Z punktu widzenia elastyczno"ci zatrudnienia, wa'nym czynnikiem determinuj&cym

zachowania przedsi$biorców w tym wzgl$dzie, dotycz&ce zmiany zarówno wielko"ci,
jak i formy zatrudniania pracowników jest stopie% restrykcyjno"ci prawnej ochrony
zatrudnienia. Mierzy si$ go za pomoc& tzw. indeksu ochrony zatrudnienia (employment
protection legislation index, EPL). Porównanie wska)ników EPL z 2006 r. wskazuje,
'e Polska wypada stosunkowo dobrze zarówno na tle krajów strefy euro, jak i
pozosta!ych nowych pa%stw cz!onkowskich (por. 5.24). Przeci$tny stopie% ochrony
zatrudnienia w Polsce jest na "rednim poziomie, relatywnie wysoki jest jedynie stopie%

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

359



Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.24. Wska&nik restrykcyjno!ci zatrudnienia (EPL) w Polsce na tle
pa(stw strefy euro i nowych pa(stw cz$onkowskich w 2006 r.
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Źródło: Lewandowski i in., 2008.

regulacji zwolnie% grupowych (por. m.in. Bukowski, 2008). Zdecydowanie najni'sza
warto"# wska)nika notowana jest w Irlandii, najwy'sz& restrykcyjno"# zatrudnienia ma
gospodarka portugalska.Syntetyczne wska+niki

uwarunkowa!
instytucjonalnych

sugeruj& nisk&
elastyczno"# rynków
pracy w strefie euro.

Aby bardziej ca!o"ciowo oceni# elastyczno"# rynków pracy w strefie euro, autorzy
raportu Treasury (2003a) konstruuj& syntetyczny wska)nik elastyczno"ci rynku pracy
oparty na o"miu ró'nych zmiennych okre"laj&cych otoczenie instytucjonalne. Wagi tych
zmiennych odpowiadaj& wzgl$dnemu wp!ywowi na zdolno"# rynku do szybkiej absorpcji
szoków48. Oprócz wska)nika EPL, w sk!ad indeksu wchodz& wydatki na aktywn&
polityk$ rynku pracy, stop$ zast&pienia p!acy zasi!kiem dla bezrobotnych, d!ugo"#
wyp!acania tego zasi!ku, klin podatkowy, odsetek pracowników nale'&cych do zwi&zków
zawodowych, odsetek wynagrodze% obj$tych negocjacjami zbiorowymi oraz stopie%
koordynacji tych negocjacji. Rynkowi pracy o przeci$tnym (w odniesieniu do innych
krajów) poziomie elastyczno"ci przypisana jest warto"# 7. Konkluzja jest zbli'ona do
tej przedstawionej na wykresie 5.24: rynki pracy krajów strefy euro s& mniej elastyczne
ni' wyniki pracy Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii (warto"ci wska)nika
poni'ej 6), najbardziej elastyczne otoczenie rynku pracy ma Irlandia (nieco powy'ej
6), za" wi$kszo"# za" krajów strefy euro mie"ci si$ mi$dzy 7 (Austria) a 8 (Francja).
Najmniej elastyczny jest w tym zestawieniu rynek belg,ski (powy'ej 8).Mimo mniej

restrykcyjnej ochrony
zatrudnienia,

dostosowania polskiego
rynku pracy na tle

strefy euro przebiegaj&
powoli...

Mniej restrykcyjna ochrona zatrudnienia nie przek!ada si$ jednak na szybszy przebieg
dostosowa% na polskim rynku pracy w porównaniu z rynkami pracy krajów strefy
euro. Prowadzone w ramach prac nad raportem badania elastyczno"ci polskiego rynku
pracy wskazuj&, 'e dostosowania na rynku pracy przebiegaj& wolniej ni' w krajach unii
walutowej (Rogut, 2008b). Po wytr&ceniu ze stanu równowagi w wyniku negatywnego
szoku popytowego, zatrudnienie wraca do stanu równowagi po okresie oko!o 6,5 roku,

48Wagi korespondują ze współczynnikami wyestymowanymi w badaniu Blanchard i Wolfers (2000).
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5.4. Elastyczno!# rynku pracy

co jest okresem porównywalnym z d!ugo"ci& absorpcji szoku poprzez zatrudnienie w
krajach strefy euro (por. Rogut, 2008b). ...zw$aszcza w

przypadku stóp
bezrobocia i
wspó$czynnika
aktywno"ci zawodowej.

Znacznie d!u'ej jednak przebiegaj& dostosowania w przypadku stóp bezrobocia i
wspó!czynnika aktywno"ci zawodowej ludno"ci. Analizy pokazuj&, 'e zmienne te w
przypadku gospodarki polskiej maj& bowiem du'y stopnie% inercji. Zarówno bezrobocie,
jak i aktywno"# ekonomiczna po wytr&ceniu wskutek negatywnego szoku popytowego
wracaj& do swojej równowagi d!ugookresowej po oko!o 9-10 latach. W krajach strefy
euro skutki negatywnego szoku popytowego wygasaj& po oko!o 7 latach (por. Rogut,
2008b)49.

Czynniki instytucjonalne determinuj#ce przebieg dostosowa( na rynku
pracy w Polsce

O powolnym
dostosowywaniu
decyduj& instytucje
polskiego rynku pracy.Prowadzone analizy elastyczno"ci rynku pracy w Polsce podkre"laj&, 'e wolniejsze, ni'

w krajach strefy procesy dostosowawcze, zarówno p!ac, jak i si!y roboczej, w du'ym
stopniu s& zwi&zane z oddzia!ywaniem czynników instytucjonalnych. Jak podkre"laj&
autorzy prowadzonych na potrzeby Raportu bada% najwa'niejsze s&: wysoki klin
podatkowy, wysoka dost$pno"# transferów spo!ecznych oraz wysoki stopie% regulacji
rynku produktów. Polska gospodarka ma

najwy'szy na tle
krajów strefy euro i
regionu klin podatkowy
i najni'sz& jego
progresywno"#.

Polska cechuje si$ wy'szym przeci$tnym opodatkowaniem pracy nie tylko w porównaniu
z krajami strefy euro, ale te' z pozosta!ymi krajami regionu (Lewandowski i in.,
2008 oraz Darvas i Szapáry, 2008, s. 30). Ponadto w latach 1997 - 2005 w Polsce
odnotowano najwi$kszy w"ród krajów regionu wzrost przeci$tnego klina podatkowego.
W okresie tym Polska gospodarka cechowa!a si$ równie' najni'sz& progresywno"ci&
klina podatkowego, co mog!o dodatkowo wp!ywa# na niskie uczestnictwo w rynku
pracy osób o najni'szych zarobkach (Lewandowski i in., 2008). Ró'nica pomi$dzy
najwy'szym i najni'szym mo'liwym opodatkowaniem ró'nych grup gospodarstw
domowych wynosi!a w latach 1997 - 2005 r. 50zaledwie 4 pkt. proc. Wysokie

opodatkowanie
ogranicza poda' pracy
w Polsce.Wysokie opodatkowanie pracy w Polsce przek!ada si$ na wzrost kosztów ponoszonych

przez pracodawców, jak równie' wp!ywa na zmniejszenie uzyskiwanego przez
pracowników wynagrodzenia, co negatywnie wp!ywa na wielko"# poda'y pracy (por.
m.in. Tyrowicz, 2008). Powoduje to usztywnienie zarówno wynagrodze%, jak i przek!ada
si$ na s!absze dostosowania si!y roboczej. Wysokie obci&'enia podatkowe mog& równie'
przek!ada# si$ na wzrost zatrudnienia w szarej strefie, szczególnie w przypadku osób
o niskich kwalifikacjach warto"# wytworzonej przez nich produkcji jest niewiele wy'sza
ni' koszt zatrudnienia (por. m.in. OECD, 2008c lub Bukowski, 2008).

Wysoka jest zarówno
stopa zast&pienia...

49Badania przeprowadzone w przekroju województw również wskazują na różnice w dostosowaniach
siły roboczej pomiędzy polskimi regionami, co w przypadku, gdy zostaną dotknięte przez szoki
asymetryczne może przekładać się na utrzymywanie się różnic w stopach bezrobocia oraz stopach
zatrudnienia pomiędzy regionami (więcej patrz Rogut, 2008b).

50Nowsze dane nie są dostępne.
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Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.25. Minimalny i maksymalny klin podatkowy i stopie( jego
progresji w Polsce na tle krajów UE (!rednia w latach 1997 - 2005)
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Źródło: Lewandowski i in., 2008.

Relatywnie wysoki, na tle pa%stw cz!onkowskich UE, jest stosunek zasi!ków dla
bezrobotnych do wysoko"ci zarobków. W 2006 r. kszta!towa! si$ na poziomie 0,5951.
Wy'sza ni' w Polsce warto"# tego wska)nika jest obserwowana w"ród analizowanych
krajów tylko w Luksemburgu, Austrii, Bu!garii i Szwecji. Najni'sza stopa zast&pienia
notowana jest na Cyprze (0,28) i w Irlandii (0,35). Wysoka stopa zast&pienia jest
czynnikiem obni'aj&cym motywacj$ osób bezrobotnych do poszukiwania pracy podczas
pobierania zasi!ku, co przek!ada si$ na wyd!u'enie okresu absorpcji szoków....jak i rozmiar

transferów
przyznawanych

osobom w wieku
produkcyjnym...

Du'a – na tle zarówno krajów strefy euro, jak i krajów regionu - jest ca!kowita
wielko"# transferów przyznawanych osobom w wieku produkcyjnym zwi&zanych z
rynkiem pracy (zasi!ki dla bezrobotnych, renty z tytu!u niezdolno"ci do pracy,
"wiadczenia przedemerytalne i wcze"niejsze emerytury). W latach 1996-2005 wynosi!y
one przeci$tnie oko!o 4,75% PKB (by!o to ponad dwukrotnie wi$cej ni' w pozosta!ych
krajach regionu oraz wi$cej nawet ni' w przypadku Niemiec, gdzie udzia! ten wynosi!
oko!o 3,46%). Na same wcze"niejsze emerytury w latach 1996-2005 przeznaczano w
Polsce "rednio 2,37% PKB (por. 5.27)....co ogranicza poda'

pracy i efektywno"#
procesów

dostosowawczych.
Hojny system transferów spo!ecznych przek!ada si$ na wyd!u'enie okresu pozostawania
biernym zawodowo, wyd!u'aj&c tym samym okres dostosowania si$ wielko"ci poda'y
pracy do stanu równowagi po wyst&pieniu szoku. Jak wskazuje raport Banku
(wiatowego, wysoka dost$pno"# transferów spo!ecznych, w szczególno"ci wcze"niejszych
emerytur, jest jednym z czynników sprzyjaj&cych niskiej efektywnej poda'y pracy w
Polsce (por. World Bank, 2007b).Stopie!

restrykcyjno"ci rynku
produktów jest wysoki. Istotny wp!yw na elastyczno"# zatrudnienia ma równie' stopie% regulacji rynku

produktów (por. Komisja Europejska, 2008a, s. 84). Zmniejszenie regulacji, dzi$ki
51Nowsze dane nie są dostępne w bazie danych Eurostatu.
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5.4. Elastyczno!# rynku pracy

Wykres 5.26. Stopa zast#pienia w Polsce na tle wybranych krajów strefy
euro i regionu w 2006 r.
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Wykres 5.27. *#czne wydatki na transfery spo$eczne (lewy wykres) oraz
wydatki na wcze!niejsze emerytury (prawy wykres) w Polsce na tle krajów
UE (% PKB, !rednio w latach 1996 - 2005)
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Źródło: Lewandowski i in., 2008.

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

363



Rozdzia" 5. Mechanizmy absorpcji wstrz(sów

Wykres 5.28. Wydatki na aktywn# polityk% rynku pracy na bezrobotnego
(% PKB)
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Źródło: Lewandowski i in., 2008.

któremu ro"nie konkurencja na rynku produktów z jednej strony obni'a mar'e, z drugiej
strony wi$ksza aktywno"# powoduje wzrost zatrudnienia. Na tym tle Polska prezentuje
si$ niekorzystnie i zosta!a oceniona w rankingu Doing Business 2009 (2008) na 145.
pozycji w"ród 181 krajów52.Wydatki na aktywn&

polityk% rynku pracy
s& niskie. Relatywnie niskie, na tle pa%stw cz!onkowskich UE, s& wydatki na aktywne formy

polityki rynku pracy w Polsce. Wielko"# wydatków na aktywn& polityk$ rynku pracy
w Polsce w przeliczeniu na bezrobotnego by!a kilkukrotnie ni'sza ni' w krajach strefy
euro (por. 5.28).Wspó$czynnik

aktywno"ci
ekonomicznej w Polsce

jest niski...
Powy'sze czynniki maj& istotny wp!yw na nisk& efektywn& poda' pracy, która
jest jednym z najwa'niejszych problemów polskiego rynku pracy. Ma to szczególne
znaczenie w kontek"cie wej"cia Polski do strefy euro i mo'e ogranicza# tempo
wzrostu gospodarczego, a tym samym mo'liwo"ci jej rozwoju. W 2007 r. wspó!czynnik
aktywno"ci zawodowej53 w Polsce by! na jednym z najni'szych w krajach cz!onkowskich
Unii Europejskiej poziomie (63,2% ludno"ci w wieku produkcyjnym). Ni'sza aktywno"#
zawodowa wyst$powa!a tylko w gospodarce w$gierskiej (61,9%) i w!oskiej (62,5%
ludno"ci w wieku produkcyjnym). Przeci$tnie w krajach strefy euro wspó!czynnik
aktywno"ci ekonomicznej w 2007 r. wynosi! 71,1% (wed!ug Eurostatu).

Jak podkre"la si$ w literaturze, stopie% uczestnictwa w rynku pracy wynika z...szczególnie w"ród
kobiet, osób m$odych i

najstarszych. czynników spo!ecznych (d!ugo"# okresu nauki), kulturowych (rola kobiet w rodzinie),
instytucjonalnych (wiek przechodzenia na emerytur$) i demograficznych (struktura
wiekowa populacji; zob. Komisja Europejska 2008a, s. 168). Istotne znaczenie maj&
równie' czynniki ekonomiczne zwi&zane z dost$pno"ci& innych, ni' wynikaj&ce z pracy,

52Więcej na ten temat w podrozdziale o elastyczności rynku produktów.
53Współczynnik aktywności zawodowej (ekonomicznej) ludności mierzy udział ludności aktywnej

zawodowo (pracujących i bezrobotnych) w ogóle ludności w wieku produkcyjnym (za GUS,
www.stat.gov.pl).
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5.4. Elastyczno!# rynku pracy

Wykres 5.29. Wspó$czynniki aktywno!ci ekonomicznej ludno!ci w Polsce
na tle pa(stw strefy euro i nowych pa(stw cz$onkowskich w 2007 r.
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Źródło: Eurostat.

)róde! dochodów. Niska aktywno"# zawodowa w Polsce dotyczy przede wszystkim osób
w wieku 55-64 lata, kobiet oraz osób m!odych. Niskie stopy zatrudnienia w Polsce
dotycz& zarówno osób w wieku 15-24 lata, osób w wieku 55-64 lat oraz kobiet (w 2007 r.
wynosi!y odpowiednio: 25,8%, 29,7% i 59,6%). W strefie euro "rednie warto"ci kszta!tuj&
si$ na poziomie: 38%, 43,3% i 58%. Cele strategii lizbo%skiej dotycz&ce zatrudnienia
przyj$te w 2000 r., zak!ada!y wzrost stóp zatrudnienia w krajach cz!onkowskich do
poziomu odpowiednio 60% w grupie kobiet, 50% w grupie osób 55-64 lata oraz 70% w
przypadku stóp zatrudnienia ogó!em.

Wykres 5.30. Stopy zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro i
regionu w 2007 r.
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Źródło: Eurostat.
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Ramka 5.19. Niska aktywno!' zawodowa wybranych grup spo$ecznych
w Polsce

Szczególnym problemem polskiej gospodarki jest bardzo niska aktywno"#
ekonomiczna osób w wieku 55-64 lata. Wspó!czynnik aktywno"ci ekonomicznej w
tej grupie kszta!towa! si$ w 2007 r. na poziomie 31,8% i by! na najni'szym w
Unii Europejskiej poziomie. (rednia dla krajów strefy euro wynios!a 46,3% (dane
za 2007 r., por. wykres 5.29). Przyczyn& niskiej aktywno"ci ekonomicznej osób
starszych w Polsce jest, jak podkre"la Komisja Europejska (2008), stosunkowo !atwa
dost$pno"# wcze"niejszych emerytur, co powoduje, 'e faktyczny wiek przechodzenia
na emerytur$ jest znacznie ni'szy ni' wynikaj&cy z ustawy (World Bank, 2007a).
W 2006 r. w przypadku m$'czyzn by!o to 58 lat - mimo ustawowego wieku 65 lat
(por. wykres 1).

Problem niskiej aktywno"ci ekonomicznej osób starszych jest wa'ny w zwi&zku z
obserwowanym starzeniem si$ spo!ecze%stwa. Udzia! osób w wieku 65 lat i wi$cej
w ogóle populacji polskiej wzrasta (w 2005 r. udzia! ten wynosi! 13,3%; w krajach
Europy Zachodniej – 17,7%). Prognozy wskazuj&, 'e w 2050 r. wyniesie 31,2%
(w Europie Zachodniej 27,7%; Boni, 2008, s. 136). Pog!$bianie si$ niekorzystnych
procesów demograficznych w d!ugim horyzoncie czasowym mo'e zatem sta# si$
istotnym problemem finansów publicznych ze wzgl$du na trudno"# w "wiadczeniu
opieki przez pa%stwo na rzecz starszych pokole%.

Wykres 1. Faktyczny wiek przechodzenia na emerytur% w Polsce na tle
pa(stw strefy euro oraz pozosta$ych nowych krajów cz$onkowskich w
2006 r.
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Źródło: Bukowski (2008, s. 21).
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5.4. Elastyczno!# rynku pracy

Niska aktywno"# ekonomiczna w Polsce dotyczy te' kobiet (56,5% wobec
63,3% przeci$tnie w strefie euro). W znacznej mierze wynika ona zarówno z
trudno"ci w znalezieniu pracy po okresie wychowywania dzieci, jak i czynników
instytucjonalnych, w szczególno"ci niskiej dost$pno"ci '!obków i przedszkoli. Jako
przyczyn$ niskiej aktywno"ci zawodowej kobiet wskazuje si$ równie' transfery
przesy!ane z zagranicy, które w du'ym stopniu wp!ywaj& na sytuacj$ dochodow&
gospodarstw domowych (badania rynku pracy prowadzone przez NBP).

Niski jest w Polsce tak'e wspó!czynnik aktywno"ci ekonomicznej osób w wieku
15-24 lata (33% wobec 44,7% przeci$tnie w strefie euro). Jak wskazuj& Badania
Aktywno"ci Ekonomicznej Ludno"ci, przyczynami s& z jednej strony migracje
zarobkowe osób m!odych, z drugiej niska poda' miejsc pracy w niepe!nym wymiarze
czasu pracy, co pozwala!oby na !&czenie pracy z nauk&.

Problemem s& równie' do"# du'e ró'nice mi$dzy regionami. Najni'sze wska)niki
aktywno"ci ekonomicznej i najni'sze stopy zatrudnienia w 2007 roku obserwowane
by!y w województwach zachodniej i pó!nocnej Polski. Relatywnie wysokie wska)niki
zatrudnienia i aktywno"ci ekonomicznej notowane s& w regionach Polski wschodniej
i po!udniowo-wschodniej (wi$cej na ten temat patrz: Rogut, 2008b).

Niska aktywno"# ekonomiczna obserwowana w gospodarce polskiej przek!ada si$ na
nisk& stop$ zatrudnienia, która z najni'szego w krajach Unii Europejskiej poziomu
(54,5% w 2006 roku por. 5.30) wzros!a do poziomu 57% w 2007 r. W 2007 r. w"ród
krajów strefy euro ni'sza stopa zatrudnienia by!a notowana tylko na Malcie (55,7%).
(rednia dla strefy euro wynosi 65,7% (wszystkie dane za: Eurostat).

Źródło: opracowanie NBP.

Niska stopa
zatrudnienia mo'e
obni'a# tempo wzrostu
gospodarczego,
opó+niaj&c proces
doganiania...

Niska stopa zatrudnienia oznacza, 'e relatywnie niewiele osób w wieku produkcyjnym
bierze udzia! w procesie produkcji, a du'a cz$"# pozostaje na utrzymaniu pa%stwa.
Utrzymywanie si$ niskiej stopy zatrudnienia jest zjawiskiem niekorzystnym, bior&c
pod uwag$ dystans rozwojowy dziel&cy Polsk$ od krajów strefy euro. Mo'e bowiem
przyczynia# si$ do wyd!u'ania okresu doganiania. ...oraz os$abia#

konkurencyjno"#
polskiej gospodarkiNiska efektywna poda' pracy w Polsce w po!&czeniu z obserwowanym o'ywieniem

gospodarczym od 2004 r. prze!o'y!a si$ na relatywnie szybki (w stosunku do tempa
wzrostu wydajno"ci pracy) wzrost p!ac i tym samym zwi$kszenie jednostkowych
kosztów pracy. Prowadzone przez Narodowy Bank Polski badania koniunktury
wskazuj&, 'e w 2008 r. wzrós! odsetek przedsi$biorstw, dla których wzrost wynagrodze%
oznacza wzrost cen ich produktów (z 5% w IV kwartale 2007 r. do 6,6% w I kwartale
2008 r.). Utrzymywanie w d!u'szym okresie tempa wzrostu wynagrodze% na poziomie
wy'szym od tempa wzrostu wydajno"ci pracy mo'e przek!ada# si$ na obni'anie
konkurencyjno"ci gospodarki.
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Wp$yw integracji walutowej na reformy rynku pracy
Integracja walutowa

wyzwaniem dla
sztywnych rynków
pracy strefy euro.

Omówiona dotychczas rola elastycznego rynku pracy w przebiegu procesów
dostosowawczych po szokach asymetrycznych stoi w sprzeczno"ci z istniej&cymi w
strefie euro na ró'nych p!aszczyznach sztywno"ciami rynków pracy. Dyskusja na
temat du'ej sztywno"ci zachodnioeuropejskich rynków pracy od wielu lat zajmowa!a
makroekonomistów. Wraz z og!oszeniem planów integracji walutowej w Europie zacz$to
si$ obawia# o niedostosowanie instytucji rynków pracy do wyzwa%, jakie wi&'& si$ z
integracj& walutow& (zob. np. Pissarides, 1997). W tej sytuacji reformy strukturalne
rynków pracy sta!y si$ szczególnie wa'nym celem polityki gospodarczej. Zosta!y one
ukierunkowane przede wszystkim na: (i) uelastycznienie rynków pracy, (ii) zwi$kszenie
potencja!u gospodarki dzi$ki zmianom po stronie poda'owej rynku pracy.54 Powy'szy
obraz elastyczno"ci polskiego rynku pracy rodzi pytanie o to, czy euro mo'e sta# si$
katalizatorem reform tego rynku. Do"wiadczenia krajów strefy euro pozwalaj& podj&#
prób$ odpowiedzi.Reformy

skoncentrowane w
kilku obszarach Duval i Elmeskov (2006) na podstawie danych OECD i pracy Brandt i in. (2005)

wyró'niaj& siedem podstawowych obszarów reform, uwzgl$dniaj&cych oba wspomniane
cele, za" Komisja Europejska (2008a) opisuje przyczyny zaniedbania reform w tych
obszarach, które utrudniaj& funkcjonowanie gospodarki w unii walutowej:55

• Aktywna polityka rynku pracy. Zalicza si$ do niej szkolenia i sta'e zawodowe,
doradztwo zawodowe, po"rednictwo pracy, roboty publiczne i prace interwencyjne,
które przek!adaj& si$ na wzrost elastyczno"ci poda'y pracy.

• Klin podatkowy. Wysokie obci&'enie pracy podatkami ogranicza poda' pracy i
konkurencyjno"# gospodarki.

• Prawna ochrona zatrudnienia. Restrykcyjna ochrona pracowników przed
zwolnieniem zniech$ca do zatrudniania, zw!aszcza gdy p!ace s& sztywne, pogarsza
perspektywy m!odych uczestników rynku pracy i blokuje obieg innowacji w
gospodarce. Wyd!u'a to procesy dostosowawcze w gospodarce.

• Zasi!ki dla bezrobotnych. Szczodre i d!ugotrwa!e "wiadczenia dla bezrobotnych
obni'aj& koszt alternatywny pozostawania bez pracy. Brak motywacji zwolnionych
pracowników do powrotu na rynek pracy utrudnia przywrócenie w gospodarce
stanu równowagi.

• Negocjacje zbiorowe. Negocjowanie p!ac na poziomie sektorów mo'e prowadzi#
do powstania luki mi$dzy wydajno"ci& pracy a jej wynagrodzeniem. Grozi
to niedostatecznym uwzgl$dnieniem efektów nadmiernego wzrostu p!ac dla

54W praktyce trudno rozdzielić efekty poszczególnych reform według powyższego kryterium. Próby
empirycznej analizy (Saint-Paul i Bentolila, 2000) wskazują, że kraje chętnie podejmowały wysiłek
reform usprawniających proces dostosowań makroekonomicznych, podczas gdy środki zwiększające
potencjał gospodarki i jej instytucjonalną konkurencyjność były trudniejsze do przeprowadzenia.

55Bardzo podobnej dezagregacji dokonuje Komisja Europejska (2008e) na podstawie własnej bazy
LABREF.
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5.4. Elastyczno!# rynku pracy

konkurencyjno"ci ca!ej gospodarki i pojedynczych przedsi$biorstw. Konsekwencj&
mo'e by# d!ugi i kosztowny proces dostosowawczy w ramach kana!u
konkurencyjno"ci.

• Elastyczno"# czasu pracy. Elastyczne regulacje w tym zakresie zwi$kszaj& poda'
pracy.

• Programy wcze"niejszej emerytury. S& kosztowne dla finansów publicznych,
utrudniaj&c stosowanie polityki fiskalnej jako mechanizmu dostosowawczego,
ograniczaj& równie' poda' pracy. Niekiedy sprzyjaj& te' opuszczaniu zasobu pracy
przez osoby niepe!nosprawne.

Reformy rynku pracy
le'& w gestii
poszczególnych pa!stwKonieczno"# odpowiedniego przygotowania rynku pracy zgodnie z powy'szymi regu!ami

dotyczy wszystkich krajów unii walutowej, realizuj&cych w dodatku t$ sam& strategi$
lizbo%sk& (2004a, str. 157). A jednak, mimo 'e rynek produktów i us!ug w Unii
Europejskiej reformowany jest przede wszystkim na poziomie centralnym, zmiany
regulacji rynku pracy odbywaj& si$ w strefie euro g!ównie na poziomie krajowym.
Zapewnienie gospodarce zdolno"ci do absorpcji szoków asymetrycznych powinno
le'e# w interesie poszczególnych krajów cz!onkowskich unii walutowej, z uwagi
na brak alternatywy, czyli autonomicznej polityki pieni$'nej i kursowej (argument
„TINA”56). Rosn&ce przejrzysto"# rynków, konkurencja i rywalizacja w przyci&gni$ciu
inwestycji zagranicznych mo'e dodatkowo motywowa# kraj do podejmowania reform
strukturalnych w celu zapewnienia gospodarce konkurencyjno"ci. Integracja walutowa

mo'e równie'
demotywowa# do
reform rynku pracy.

Istniej& jednak powody, dla których uczestnictwo w unii walutowej mo'e zniech$ca#
rz&dy do podejmowania reform strukturalnych (por. tabela 5.6). Makroekonomiczne
konsekwencje powy'szych reform w kraju nale'&cym do unii walutowej s& bowiem
inne ni' w kraju, który do niej nie nale'y. Przy wspólnej polityce pieni$'nej reformy
zwi$kszaj&ce potencja! w pojedynczym kraju nie mog& ju' wywo!a# natychmiastowej
reakcji w!adz monetarnych (zob tabela 5.6). Reforma taka powoduje bowiem
asymetryczny pozytywny szok poda'owy (Everaert i Schule, 2006), co zwi$ksza realn&
stop$ procentow& i redukuje konsumpcj$, a „wsparcie” pozytywnych efektów jest
mo'liwe dopiero w d!u'szym okresie dzi$ki kana!owi realnego kursu walutowego.
Everaert i Schule pokazuj& przy tym, 'e reformy rynków pracy w jednym kraju
praktycznie nie wp!ywaj& pozytywnie na inne kraje (spillover e!ects), co dodatkowo
zmniejsza szanse na wspóln& reakcj$ unii monetarnej. Efekt znikni$cia premii za ryzyko
danego kraju jest ju' „skonsumowany” w momencie jego przyst&pienia do strefy euro i
nie mo'e by# nagrod& za reformy gospodarcze. Socjalna os!ona reform jest za" bardziej
kosztowna w sytuacji, gdy swoboda prowadzenia polityki fiskalnej jest ograniczona
przez Pakt Stabilno"ci i Wzrostu57.

Sprawne
przeprowadzanie
reform zale'y od
rozmiaru kraju i si$y
zwi&zków zawodowych.

56Ang. There Is No Alternative.
57Ernst i in. (2006) stwierdzają, że redukcja wskaźnika prawnej ochrony zatrudnienia przyczynia się

do wzrostu efektywności dostosowań i poprawia międzyokresowe wygładzenie konsumpcji, lecz stwarza
także negatywne efekty - wzrasta ryzyko utraty pracy dla gospodarstw domowych.
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Tabela 5.6. Argumenty za wzmocnienieniem i os$abieniem motywacji do
reformowania rynku pracy w kraju unii walutowej

Motywacja kraju do podejmowania reform rynku pracy w unii walutowej jest...
...wi%ksza, poniewa#: ...mniejsza, poniewa#:
Dostosowania na rynku pracy to jeden z
nielicznych sposobów, w jaki gospodarka kraju
mo#e zaabsorbowa& wstrz$s asymetryczny. W
unii walutowej nie istnieje mo#liwo%&
dostosowania za pomoc$ autonomicznej
polityki pieni!#nej ani zmian nominalnego
kursu walutowego. Ograniczona mobilno%& si"y
roboczej w krajach strefy euro i restrykcje
na"o#one przez PSW na polityk! fiskaln$
sprawiaj$, #e reformy rynku pracy s$
nieodzowne w przygotowaniu gospodarki do
sprawnej absorpcji makroekonomicznych
wstrz$sów.

Koszt strukturalnej reformy w kraju
cz"onkowskim unii walutowej jest wy#szy.
Wzrost potencjalnej produkcji, z którym wi$#e
si! reforma, nie zostaje od razu „wsparty” od
strony popytowej dzi!ki ni#szym stopom
procentowym i nominalnej deprecjacji waluty.
Efekt zostaje osi$gni!ty w d"u#szym okresie
dzi!ki ni#szej inflacji ni# w pozosta"ych krajach
unii walutowej, co poci$ga za sob$ realn$
deprecjacj!.

Zgodnie z argumentacj$ Krugmana (1993a),
cz"onkostwo w unii walutowej mo#e zwi!ksza&
prawdopodobie(stwo asymetrycznych szoków z
powodu silniejszej specjalizacji poszczególnych
gospodarek. Gdyby tego rodzaju procesy
rzeczywi%cie mia"y miejsce, rynek pracy
musia"by by& bardziej przygotowany na te
szoki.

Ograniczona przez PSW zdolno%& polityki
fiskalnej do "agodzenia spo"ecznych kosztów
reform sprawia, #e decyzja o ich podj!ciu jest
trudniejsza politycznie. Zwi!kszenie ekspozycji
na ryzyko rynkowe mo#e nawet stworzy&
spo"eczn$ potrzeb! zwi!kszenia ochrony
instytucjonalnej, szczególnie w%ród grup
przypisuj$cych sobie wysokie ryzyko utraty
pracy (Komisja Europejska, 2007b).

Wprowadzenie wspólnej waluty zwi!ksza
przejrzysto%& rynków i poziom konkurencji.
Ceny wzgl!dne bezpo%rednio odzwierciedlaj$
niekonkurencyjno%& spowodowan$
sztywno%ciami strukturalnymi. Redukuje to
rent! ekonomiczn$, jak$ w zwi$zku z brakiem
reform mog"y pobiera& niektóre podmioty i
os"abia ich niech!& do reform. U"atwia to
polityczne przeforsowanie zmian.

Obni#enie bezrobocia poni#ej NAIRU wi$#e si!
z presj$ inflacyjn$. Reformy obni#aj$ sam$
stop! równowagi, co wi$#e si! z redukcj$
antyinflacyjnego nastawienia58 w"adz
monetarnych w d"u#szym okresie. Jest ma"o
prawdopodobne, by EBC zareagowa" w ten
sposób na reform! w pojedynczym kraju, co
os"abia determinacj! polityczn$ rz$dów do ich
podejmowania.

Wzrost mobilno%ci kapita"u w unii walutowej
mo#e motywowa& rz$dy poszczególnych krajów
do przeprowadzania reform strukturalnych w
celu przyci$gni!cia tego kapita"u.

Strukturalne reformy rynków, poprawiaj$c ich
zdolno%& do p"ynnej absorpcji
makroekonomicznych fluktuacji, stabilizuj$
produkcj! realn$ i ograniczaj$ stopie( jej
zmienno%ci. To z kolei obni#a premi! za
ryzyko, co pozwala poprawi& konkurencyjn$
pozycj! wzgl!dem innych krajów. W unii
walutowej nie mo#na liczy& na indywidualn$
premi!, co dodatkowo os"abia motywacj! do
reformowania. Poza tym, strukturalne
nierównowagi w kraju nale#$cym do unii
walutowej s$ mniej eksponowane przez rynki
finansowe, wi!c potrzeba reform objawia si!
stopniowo i powoli.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Duval i Elmeskov (2006); Leiner-Killinger i in. (2007); Komisja
Europejska (2007b).
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O tym, która grupa argumentów przewa'y, mo'e zdecydowa# wiele dodatkowych
czynników. Jednym z nich jest rozmiar kraju. Wed!ug Duvala i Elmeskova (2006), du'y
kraj z relatywnie zamkni$t& gospodark& i wyra)nym wp!ywem popytu wewn$trznego
na funkcjonowanie tej gospodarki ponosi, przy ograniczeniu polityki monetarnej,59

wy'sze koszty dostosowa%, o ile przeprowadza reformy samodzielnie. Istotnie, wi$cej
reform w unii walutowej przeprowadzono w krajach o ma!ych otwartych gospodarkach
(np. Finlandia, Holandia), w których mi$dzynarodowa presja konkurencyjna jest
intensywniejsza, a zmiany s& dzi$ki temu bardziej akceptowane spo!ecznie. Dodatkowo,
w kraju z silnymi zwi&zkami zawodowymi trudno przeprowadzi# reformy zwi$kszaj&ce
elastyczno"# popytu na prac$ wzgl$dem p!ac, które os!abia!yby si!$ przetargow& tych
zwi&zków. Trudno"ci w ocenie

wp$ywu integracji
walutowej na
reformy...W zwi&zku z przeciwstawnymi argumentami dotycz&cymi wzmocnienia motywacji

kraju do reformowania rynku popracy przez udzia! w integracji walutowej, ca!kowity
wp!yw przyst&pienia do strefy euro na przeprowadzone reformy pozostaje kwesti&
empiryczn&. Ocena taka nie jest za" !atwa, poniewa' brakuje ugruntowanego konsensusu
w literaturze. Dzieje si$ tak z kilku powodów:

• Efekty tej samej reformy mog!y by# ró'ne w zale'no"ci od jej ulokowania w
kompleksowym pakiecie zmian. Wed!ug Komisji Europejskiej (2007b) efekty
reform rynku pracy zale'& nie tylko od samego ich podj$cia, ale równie' od
interakcji z jednoczesnymi zmianami na rynkach produktów i kapita!u. Everaert
i Schule (2006) sugeruj& mo'liwy wzrost efektywno"ci reform rynku pracy, gdy
rynek produktów jest mniej uregulowany, a Annett (2007) zwraca uwag$ na
komplementarno"# z reformami fiskalnymi, bior&c pod uwag$ do"wiadczenia m.in.
Holandii i Irlandii.

• Utworzenie unii walutowej w Europie nie by!o jedyn& wa'n& zmian& w gospodarce
w ci&gu ostatnich dwóch dekad. Istotn& rol$ odgrywa!y tak'e m.in. procesy
globalizacyjne, post$puj&ce zmiany technologiczne wp!ywa!y na organizacj$
pracy, za" struktury gospodarek ewoluowa!y (Komisja Europejska, 2004a, str.
154). W przypadku krajów strefy euro potrzeba reform po stronie poda'owej
rynku pracy wynika!a te' z procesów demograficznych i migracyjnych (EBC,
2008).

• Reformy rynków pracy przeprowadzano cz$"ciej w krajach, w których presja
konkurencyjna i negatywne szoki eksponowa!y potrzeb$ reform wynikaj&c& z
wieloletnich zaleg!o"ci (Duval i Elmeskov 2006, Komisja Europejska 2008a).
Na zachodnioeuropejskich rynkach pracy w ostatniej dekadzie ubieg!ego
wieku istnia!a silna potrzeba reform, któr& plany integracji walutowej jedynie
wzmocni!y.

59Autorzy formułują ten wniosek na podstawie probitowej regresji opisującej czynniki zwiększające
prawdopodobieństwo podjęcia reform w krajach o sztywnym kursie walutowym. Zastrzegają
jednocześnie, że członkostwo w unii walutowej jest poważniejszym i nieodwracalnym zobowiązaniem.
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• Znaczna cz$"# zmian na rynku pracy dokona!a si$ podczas przygotowania
utworzenia strefy euro i ka'dej z nich towarzyszy!y specyficzne uwarunkowania
polityczne (Duval i Elmeskov, 2006). W tym okresie poszczególne kraje by!y
oceniane pod wzgl$dem spe!nienia okre"lonych kryteriów. Zdaniem autorów
raportu EMU after five years Komisji Europejskiej (2004a), okresu tego nie mo'na
!atwo porówna# ani z okresem istnienia unii walutowej, ani te' z latami, gdy
integracja walutowa nie by!a jeszcze oczekiwana przez podmioty gospodarcze.

• Reformy strukturalne przynosz& efekty w d!u'szym okresie, natomiast materia!
do analizy z okresu przygotowa% do utworzenia strefy euro oraz dziesi$ciu lat jej
funkcjonowania jest jeszcze cz$sto uwa'any za niewystarczaj&cy.

...prowadz& do
zró'nicowanych
wyników bada!. Powy'sze czynniki sprawiaj&, 'e trudno jest jednoznacznie powi&za# zmiany, jakie

nast&pi!y na rynkach pracy strefy euro, z wprowadzeniem wspólnej waluty. Powy'sze
trudno"ci oraz ró'nice metodologiczne przek!adaj& si$ na zró'nicowane, nierzadko nawet
jako"ciowo, konkluzje (por. tabela 5.7). Dane z rynku pracy, wska)niki intensywno"ci
reform OECD oraz bazy danych Komisji Europejskiej i Banku (wiatowego dotycz&ce
reform rynku pracy pozwalaj& jednak dostrzec pewne podstawowe tendencje oraz
dokona# przekrojowej oceny elastyczno"ci rynku pracy krajów nale'&cych b&d)
kandyduj&cych do unii walutowej.Przed 1999 r. reformy

by$y intensywniejsze,
ale dotyczy$y tylko

wybranych obszarów.
Pocz&tkowe badania wp!ywu integracji walutowej na tempo reform przynosi!y
ró'norodne wnioski (por. tabela 5.7). Bior&c pod uwag$ implementacj$ priorytetów
OECD zawartych w Jobs Strategy, w ró'nych krajach tej organizacji w latach 90. XX
w., Poeck i Borgh,s (2001) nie stwierdzili istotnych ró'nic pomi$dzy krajami nale'&cymi
i nienale'&cymi do strefy euro. Zaw$'enie zasi$gu badania do reform maj&cych na
celu liberalizacj$ przepisów ochrony zatrudnienia i zwi$kszenia motywacji do pracy
w krajach UGW (Bertola i Boeri, 2001) wykaza!y w strefie euro wy'sz& intensywno"#
zmian w porównaniu z innymi krajami, szczególnie w latach 1997-199960.

Trudno jednak mówi# o skoordynowanym planie reform w latach 1994-2004. NaZró'nicowanie
intensywno"ci reform

wed$ug krajów i
obszarów.

podstawie wska)ników intensywno"ci reform rynku pracy, jakie obliczaj& Duval i
Elmeskov (2006), mo'emy stwierdzi# istotne zró'nicowanie tempa reform w wybranym
okresie zarówno pod wzgl$dem obszarów tematycznych, jak i krajów (por. wykres
5.31). Wska)niki s& unormowane w skali 0-100, gdzie 100 oznacza wszystkie mo'liwe
do podj$cia reformy w danej dziedzinie, 0 - ca!kowity brak post$pu. Mo'liwe s& te'
warto"ci ujemne, gdy podj$te dzia!ania oddalaj& stan prawny od za!o'onych celów
(Duval i Elmeskov, 2006).Du'o zmian

propoda'owych i
redukcja klina

podatkowego, ma$o
reform EPL i
mechanizmów

formowania p$ac.

Z porównania powy'szych wska)ników wynika, 'e reformy rynku pracy w latach
1994-2004 by!y najbardziej intensywne w Holandii, Finlandii i Niemczech, podczas
gdy w Hiszpanii, Grecji, Francji, Luksemburgu i Portugalii zasi$g zmian by! mniejszy
ni' w ca!ej strefie euro. Zmiany dotyczy!y przede wszystkim obszaru aktywnej polityki

60Autorzy dochodzą do takiego wniosku, rozważając reformy w zakresie transferów pieniężnych dla
osób w wieku produkcyjnym oraz wydatki na ochronę zatrudnienia (zakres reform branych pod uwagę
jest więc inny niż w badaniu Poeck i Borghĳs, 2001).
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Tabela 5.7. Przegl#d bada( dotycz#cych wp$ywu integracji walutowej na
reformy rynku pracy

Autorzy badania Rok Wyniki

Poeck i Borgh,s 2001 W latach 90. kraje strefy euro podejmowa"y mniej reform
rynku pracy ni# inne kraje OECD.

Bertola i Boeri 2002 Wzrost intensywno%ci reform dotycz$cych zasi"ków i
prawnej ochrony zatrudnienia w okresie przygotowa( i
bezpo%rednim nast!pstwie utworzenia unii walutowej.

Debrun i Annett 2004 Po 1999 r. intensywno%& reform wzros"a w trzech krajach:
Niemczech, Hiszpanii i W"oszech. Dla reform rynków
pracy w ró#nych krajach kluczowe by"o przyst$pienie do
UE, a nie rozpocz!cie procesu integracji walutowej.

Duval i in. 2005 Spowolnienie reform rynku pracy w latach 1999-2004
w porównaniu z latami 1994-1999. W strefie euro
intensywno%& reform by"a ni#sza ni# w krajach UE
nienale#$cych do strefy euro.

Komisja Europejska:
Annual progress report on
jobs and growth

2006 Po 1999 r. intensywno%& reform wzros"a w sze%ciu krajach:
Niemczech, Hiszpanii, W"oszech, Francji, Holandii i
Portugalii.

Duval i Elmeskov 2006 Brak istotnego wzrostu intensywno%ci reform w krajach
strefy euro po 1999 r.

Komisja Europejska:
Quarterly Report on the
Euro Area

2007 Brak dowodów na przyspieszenie reform po roku 1999,
zmiany raczej drobne i stopniowe. W ostatnich latach
cz!%ciej wprowadzane w krajach, które najbardziej ich
potrzebuj$.

Komisja Europejska:
Quarterly Report on the
Euro Area

2008 Reformy przeprowadzone w ró#nych obszarach z ró#n$
intensywno%ci$ w poszczególnych krajach (zob. wykres
5.32), cz!sto niewystarczaj$ce (zob. tabela 5.8).

Źródło: opracowanie NBP.

Wykres 5.31. Wska&niki intensywno!ci reform rynku pracy w latach 1994 -
2004
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Źródło: Duval i Elmeskov (2006) za Brandt i in. (2005).
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rynku pracy (zob. wykres 5.31), klina podatkowego i systemów emerytalnych, podczas
gdy reformy systemów zasi!ków, prawa ochrony zatrudnienia i procesu formowania p!ac
przeprowadzono na znacznie mniejsz& skal$.Zró'nicowane pakiety

reform w
poszczególnych krajach

strefy euro. Znaczne zró'nicowanie zasi$gu reform w ró'nych krajach w ka'dej dziedzinie "wiadczy
o tym, 'e przedsi$wzi$cia nie by!y skoordynowane. Zestaw wykresów 5.32 przedstawia
reformy w poszczególnych dziedzinach w ró'nych krajach, na tle "redniego tempa zmian
w danej dziedzinie w ca!ej strefie euro oraz "redniego tempa zmian w poszczególnych
krajach. Kraje s& uporz&dkowane malej&co wed!ug intensywno"ci reform w danym
obszarze, przy czym lider w danej dziedzinie jest umieszczony najwy'ej, za" dalsze kraje
- malej&co zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zgodnie z warto"ci& przedstawian&
przez niebieski pier"cie%). Je'eli punkt na niebieskim pier"cieniu po!o'ony jest dla
danego kraju na zewn&trz czarnego okr$gu, oznacza to, 'e w danej dziedzinie kraj
wykona! wi$cej reform ni' "rednio strefa euro jako ca!o"#. Je'eli jest on po!o'ony
na zewn&trz czerwonego pier"cienia, oznacza to, 'e w tej dziedzinie kraj podejmuje
intensywniejsze reformy ni' w innych obszarach.

Po pierwsze, uwag$ zwracaj& wyra)ne zmiany w zakresie redukcji klina podatkowego w
Irlandii, cho# w tej dziedzinie wi$kszo"# analizowanych krajów dokonywa!a reform. Do
obszarów intensywnie reformowanych przez wiele pa%stw zaliczamy równie' aktywn&
polityk$ rynku pracy. Z drugiej strony, niewielk& intensywno"# reform w systemach
negocjacji p!acowych wszystkich krajów strefy euro. Nawet w przypadku Hiszpanii,
Niemiec i Holandii, gdzie reformy by!y najintensywniejsze, zmian w systemie negocjacji
p!acowych by!o mniej ni' "rednio dla tych krajów.Trudno stwierdzi#

prze$om w reformach
po 1999 r. Wyniki porównania innych krajów OECD, przeprowadzonego przez Duvala i Elmeskova

i obejmuj&cego lata 1994-2004, a wi$c zarówno okres przygotowa% jak i pocz&tkowe lata
funkcjonowania strefy euro, sugeruj&, 'e samo ustanowienie unii walutowej nie wp!yn$!o
istotnie na zmiany instytucjonalne na rynkach pracy. Jakkolwiek reformy w krajach
strefy euro rzeczywi"cie by!y intensywniejsze, autorzy przypisuj& je raczej potrzebie
reformowania tych rynków, odczuwalnej bardziej w Europie Zachodniej ni' w innych
regionach "wiata Duval i Elmeskov (2006).Reformy s& tam, gdzie

najbardziej ich
potrzeba. Potrzeba takich zmian wynikaj&ca z wieloletnich zaleg!o"ci zosta!a jednak, jak si$

wydaje, szczególnie wyeksponowana w unii walutowej. Aby oceni# wp!yw tego czynnika
Komisja Europejska (2008a, str. 90) porównuje liczb$ rekomendacji61 wydanych
krajom strefy euro i pozosta!ym krajom („starej”) Unii Europejskiej w latach
2000-2005 i stwierdza, 'e kraje unii walutowej otrzymywa!y "rednio dwukrotnie wi$cej
rekomendacji, co wi&za!o si$ z wi$kszymi potrzebami w tym zakresie. Jednocze"nie
Komisja Europejska (2008e) stwierdza, 'e w pierwszych latach po utworzeniu unii
walutowej intensywno"# reform przesta!a by# domen& krajów o instytucjach wysokiej
jako"ci. Ma o tym "wiadczy# spadek korelacji liczby reform i stopy uczestnictwa w
rynku pracy. Zale'no"# ta by!a uprzednio dodatnia, co potwierdza!o istnienie grupy

61Broad Economic Policy Guidelines.
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Wykres 5.32. Intensywno!' reform rynku pracy w latach 1994 - 2004
wed$ug przedmiotu reform
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie Duval i Elmeskov (2006) za Brandt i in. (2005).
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liderów reform. Argument o braku alternatywy jest przywo!ywany w sytuacji, gdy kana!
konkurencyjno"ci nie wp!ywa! na przywrócenie równowagi, np. w Portugalii.Wi%cej reform, cho#

p$ytkich
Mimo wzrostu powszechno"ci reform w ró'nych krajach strefy euro, zmiany po 1999
r. rzadko by!y radykalne. Na podstawie bazy danych o reformach rynku pracy
FRDB (Fondazione Rodolfo DeBenedetti) Komisja Europejska (2007b) stwierdza
zwi$kszenie drobnych, stopniowych reform w krajach strefy euro w latach 1999-2005
dotycz&cych prawnej ochrony zatrudnienia, zasi!ków dla osób niepracuj&cych i
polityki migracyjnej62. Niewielka ilo"# szeroko zakrojonych reform, szczególnie w
zakresie prawnej ochrony zatrudnienia, przynajmniej cz$"ciowo potwierdza wcze"niejsze
stwierdzenie, 'e obecno"# w unii walutowej nie zach$ca do podejmowania radykalnych
zmian. Z analizy bazy danych LABREF (prowadzonej przez DG ECFIN i Economic
Policy Committee), która zawiera dane na temat rynków pracy w krajach Unii
Europejskiej w latach 2000-2007,63 dokonanej przez Komisj$ Europejsk& (2008e)
równie' wynika, 'e pierwsze lata strefy euro przynios!y kontynuacj$ powolnego i
stopniowego reformowania rynków pracy, a nie szybkie i g!$bokie zmiany.Reformy powoli

koncentruj& si% na
uelastycznieniu prawa. Po utworzeniu unii walutowej pewnej zmianie uleg!y natomiast obszary g!ównych

reform rynku pracy. Po przeanalizowaniu kierunku reform zawartych w bazie FRDB
Komisja Europejska (2007b) stwierdza, 'e po 1999 r. skoncentrowano si$ bardziej
na zmniejszaniu prawnej ochrony zatrudnienia i stwarzaniu bod)ców do aktywnego
uczestnictwa w rynku pracy. Reformy uj$te w bazie LABREF dotyczy!y przede
wszystkim poprawy wykorzystania zasobów pracy i elastyczno"ci rynków pracy
(zob. tabela 5.8). Komisja przedstawia te' obliczenia, z których wynika, 'e liczba
reform dodatnio wp!ywa na wielko"# zatrudnienia. Zmiany, przewa'nie niewielkie, nie
dotyczy!y jednak przewa'nie osób o stabilnym zatrudnieniu.Zmiany EPL dotycz&

g$ównie umów
czasowych, brak

wyra+nego efektu
wprowadzenia euro.

Zmiany w regulacjach zatrudnienia wybranych grup spo!ecznych spowodowa!y
pojawienie si$ „dualizmu” rynków pracy. Zjawisko to polega na cz$"ciowym rozlu)nieniu
prawnej ochrony zatrudnienia w przypadku kontraktów na czas okre"lony. Wykres
5.33 przedstawia zmiany warto"ci wska)ników EPL obliczanych przez OECD,
zdezagregowanych na prawn& ochron$ zatrudnienia dla kontraktów na czas okre"lony
i nieokre"lony. Strza!ki przerywane oznaczaj& przesuni$cia wska)ników od lat 80. do
lat 90., strza!ki ci&g!e - przesuni$cia od lat 90. do 2003 r., za" du'e zielone punkty -
pozycj$ krajów w 2003 r. Po!o'enie kraju poni'ej (na prawo) uko"nej linii sugeruje, 'e
jego prawo pracy jest bardziej restrykcyjne w ochronie osób na czas nieokre"lony ni'
okre"lony. Z wykresu wynika, 'e rozlu)nianie regulacji EPL (przesuwanie w kierunku
pocz&tku uk!adu wspó!rz$dnych na wykresie) dotyczy g!ównie umów na czas okre"lony
(Holandia, Francja, Niemcy, Belgia, W!ochy, Grecja). Wida# jednocze"nie, 'e zmiany
na prze!omie stuleci nie s& wi$ksze ni' te, które dokona!y si$ na prze!omie lat 80. i 90.,
co dodatkowo potwierdza wniosek, 'e efekt integracji monetarnej w tym obszarze nie
by! znacz&cy.

W procesie
formowania p$ac
wa'ne s& zmiany

zachowa! podmiotów
gospodarczych.

62Wyjątkiem są reformy systemu emerytalnego.
63Cytowane wyniki analiz opierają się na danych z lat 2000-2006. Zob. Komisja Europejska (2008e).

376



5.4. Elastyczno!# rynku pracy

Tabela 5.8. Reformy rynków pracy w strefie euro w latach 2003 - 2007

Obszar Charakterystyka

Formowanie p"ac,
negocjacje
zbiorowe

Faktyczna decentralizacja negocjacji p"acowych w Niemczech, Austrii,
Holandii, Hiszpanii i Francji. Niewiele reform u"atwiaj$cych reakcj! p"ac na
zmiany wydajno%ci pracy w procesie formowania p"ac: w Finlandii, Francji,
Portugalii oraz – w mniejszym stopniu – w Hiszpanii i S"owenii.

Czas pracy Reformy zwi!kszaj$ce elastyczno%& czasu pracy w wi!kszo%ci krajów strefy
euro: Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii i Niemczech (reformy propoda#owe
w%ród niektórych grup) oraz Austrii, Grecji i Francji (elastyczne schematy
zatrudnienia).

Systemy zasi"ków Reformy w wi!kszo%ci krajów strefy euro, polegaj$ce na tworzeniu bod'ców
do pracy przez obni#enie zasi"ków dla bezrobotnych (np. Niemcy) lub
skrócenie czasu ich pobierania (np. Holandia).

Systemy
podatkowe

Redukcja kra(cowej efektywnej stopy podatkowej w celu stworzenia bod'ców
do pracy w Hiszpanii, Francji, Irlandii, Holandii, Austrii i Portugalii.
Zmniejszenie klina podatkowego w Niemczech, Portugalii, Austrii i Irlandii.
Wzmacnianie popytu na prac! przez redukcj! sk"adek pracodawcy we
W"oszech i Hiszpanii, uproszczenie ich systemu we Francji i w Belgii.

Prawna ochrona
zatrudnienia

Zmiany w bardzo ograniczonym zakresie. W Grecji, W"oszech i Portugalii
obowi$zuj$ restrykcyjne przepisy, mimo niewielkiej intensywno%ci reform
dotycz$cych rynkowej ochrony bezrobotnych (ubezpieczenie od bezrobocia).
Jedynym wyj$tkiem – reformy w S"owenii (2007). W niektórych krajach
istotne ró#nice w prawnej ochronie zatrudnienia mi!dzy kontraktami na czas
okre%lony i nieokre%lony (te pierwsze znacznie mniej uregulowane), próby
redukcji tych ró#nic we Francji i Finlandii (zob. wykres 5.33).

Systemy
emerytalne

Tworzenie regulacji i bod'ców ekonomicznych opó'niaj$cych przechodzenie
na emerytury (Niemcy, Hiszpania, Cypr, Portugalia, Finlandia).
Uelastycznienie systemu emerytalnego w Hiszpanii i Finlandii. Zniesienie
wcze%niejszych emerytur i wspieranie zatrudnienia po osi$gni!ciu wieku
emerytalnego (w wielu krajach, zw"aszcza Belgii, Hiszpanii, Francji i we
W"oszech).

Aktywna polityka
rynku pracy

Wed"ug autorów ró#nych bada( – obszar, w którym reformy mia"y
najwi!ksz$ intensywno%& we wszystkich krajach strefy euro.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Duval i Elmeskov (2006); Komisja Europejska (2008e).

Wykres 5.33. Zmiany wska&ników prawnej ochrony zatrudnienia w krajach
strefy euro
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie OECD Employment Outlook 2004.
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System negocjacji p!acowych by! kolejn& kwesti& (obok prawnej ochrony zatrudnienia),
w przypadku której reformy przebiega!y szczególnie powoli (por. wykres 5.31, 5.32 i
tabela 5.8), mimo 'e proces formowania p!ac jest podstaw& funkcjonowania kana!u
konkurencyjno"ci. W tym obszarze w!a"ciwa ocena zmian wymaga uwzgl$dnienia
zarówno reform instytucji, jak i mniej uchwytnego empirycznie wp!ywu zmiany re'imu
monetarnego na decyzje i zachowania podmiotów ekonomicznych.Wielko"# gospodarki a

proces formowania
p$ac. Zdaniem niektórych autorów, obawa utraty konkurencyjno"ci przez kraj nie musia!a

jednak by# dla zwi&zków zawodowych w tym kraju skuteczn& barier& przed wysuwaniem
'&da% p!acowych (Posen i Gould (2006), Viñals i Jimeno (1998)). Reakcja wspólnej
polityki pieni$'nej na wydarzenia w pojedynczym kraju jest bowiem s!absza ni' reakcja
dawnych w!adz monetarnych konkretnego kraju. Oprócz tego zwi&zki zawodowe w
danym pa%stwie nie musz& a' tak obawia# si$ odpowiedzi wspólnej polityki pieni$'nej
na szybki wzrost p!ac. Ostateczny wp!yw integracji walutowej zale'y, jak si$ wydaje,
od dwóch dodatkowych czynników. Marzinotto (2007) sugeruje, 'e jednym z nich
jest rozmiar kraju. W ma!ych, otwartych gospodarkach wzrost p!ac jest hamowany
przez obawy utraty konkurencyjno"ci, cz$stsze w"ród podmiotów gospodarczych
wyeksponowanych na mi$dzynarodow& konkurencj$. W najwi$kszych gospodarkach
decyduj&ce dla zwi&zków zawodowych jest z kolei to, czy EBC zostanie zmuszony
do podwy'ki stóp procentowych, która t!umi popyt wewn$trzny oraz popyt w"ród
partnerów handlowych z innych krajów. Ryzyko szybkiego wzrostu p!ac mia!oby,
zdaniem autorki, by# najsilniejsze w krajach "rednich rozmiarów.Etap negocjacji

p$acowych decyduje o
konkurencyjno"ci

p$acowej kraju.
Drugim czynnikiem decyduj&cym o sprawno"ci mechanizmów formowania p!ac w
unii walutowej jest etap negocjacji p!acowych Komisja Europejska (2008a, str. 182).
Wi$ksz& centralizacj$ negocjacji p!acowych (od przedsi$biorstwa przez bran'$ do ca!ej
gospodarki) i ich koordynacji (mi$dzy zwi&zkami w ramach konfederacji) trudno
jednoznacznie oceni#. Z jednej strony wi$ksza centralizacja sprzyja uniezale'nieniu
dynamiki p!ac od wydajno"ci pracy w poszczególnych bran'ach i t!umi bod)ce p!acowe
sprzyjaj&ce przep!ywowi pracowników mi$dzy sektorami, co generuje sztywno"ci realne
(Andersson i in., 2008; European Central Bank, 2008d). Z drugiej za" strony, zapewnia
ona zgodno"# dynamiki p!ac z aktualn& kondycj& gospodarki (Calmfors i Johansson,
2002), gdy' decyzje podejmowane s& z my"l& o zapewnieniu konkurencyjno"ci tej
gospodarce. Z kolei w warunkach decentralizacji procesu negocjacji p!acowych do
poziomu przedsi$biorstwa stronom zale'y na utrzymaniu konkurencyjnej pozycji tego
przedsi$biorstwa. Najgro)niejsz& sytuacj& z punktu widzenia integracji walutowej
wydaje si$ natomiast koordynacja na poziomie sektorowym, poniewa' wtedy 'adna ze
stron nie kieruje si$ motywacj& opisan& powy'ej. W okresie przygotowa% do utworzenia
strefy euro wi$kszo"# krajów tej strefy mia!a bardziej scentralizowane i skoordynowane
negocjacje p!acowe ni' "redni kraj OECD, za" zmiany - wbrew ogólnemu trendowi w
OECD - g!ównie zwi$kszy!y koordynacj$ i centralizacj$ negocjacji (zob. wykres 5.34).
Zdaniem autorów raportu EMU after five years (2004a, str. 113-115), przed powo!aniem
unii walutowej mia! miejsce renesans szerokich paktów spo!ecznych w poszczególnych
krajach.
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Wykres 5.34. Koordynacja i centralizacja negocjacji p$acowych w krajach
strefy euro
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Źródło: OECD Employment Outlook 2006.

W unii walutowej -
decentralizacja.Najnowsze analizy wskazuj& jednak przede wszystkim na nasilanie si$ procesu

decentralizacji negocjacji do poziomu firm (Komisja Europejska, 2004a, str. 113-115).
Komisja Europejska (2008a, str. 184) stwierdza, 'e powoli przybywa regulacji
pozwalaj&cych poszczególnym przedsi$biorstwom modyfikowa# wyniki negocjacji
p!acowych osi&gni$te dla gospodarki ogó!em64. Istniej& tak'e dowody ekonometryczne
zmiany post$powania zwi&zków zawodowych po utworzeniu strefy euro. Silny
wp!yw zwi&zków na proces formowania p!ac (odsetek p!ac obj$tych negocjacjami
zbiorowymi) by! przed 1999 r. jednym z czynników utrudniaj&cych proces dostosowa%
makroekonomicznych (Komisja Europejska, 2008a) i Treasury (2003b). Czynnik ten sta!
si$ nieistotny przy uwzgl$dnieniu wy!&cznie danych od 2000 r. (Komisja Europejska,
2008a, str. 183). Euro a d$ugo"#

kontraktów na rynku
pracy.Oprócz wspólnej polityki pieni$'nej, wa'na w procesie formowania p!ac w krajach

strefy euro mo'e równie' by# zmiana re'imu kursowego. Calmfors i Johansson (2002),
Pissarides (1997) i Viñals i Jimeno (1998) sugeruj&, 'e brak mo'liwo"ci nominalnej
deprecjacji euro b$dzie uwzgl$dniany przez krajowych pracodawców, szczególnie
za" eksporterów, przy ustalaniu d!ugo"ci kontraktów. Integracja walutowa mog!aby
wi$c zniech$ca# do zawierania d!ugoterminowych kontraktów. Taki rozwój sytuacji
uelastyczni! rynki pracy, jednak na razie brak empirycznych dowodów potwierdzaj&cych
ten mechanizm. Systematyczna

poprawa na rynkach
pracy strefy euro.Podj$te przez kraje strefy euro reformy rynku pracy nie zawsze skutkowa!y

natychmiastowymi efektami, lecz sytuacja na rynkach pracy w unii monetarnej w
ostatnim dziesi$cioleciu, ogólnie rzecz bior&c, ulega!a systematycznej poprawie. Okres
funkcjonowania unii walutowej okaza! si$ pomy"lny dla jej rynków pracy. Wzrost zatrudnienia i

aktywno"ci zawodowej
w unii walutowej64Według Komisji Europejskiej (2004a, str. 113-115) w pierwszych latach funkcjonowania strefy

euro można było dodatkowo zaobserwować próby międzynarodowej koordynacji uzgodnień płacowych
między związkami zawodowymi, uniknięcie rywalizacji pomiędzy krajami mogącej zbytnio obniżyć
płace. Międzynarodowy aspekt negocjacji płacowych nie został jednak jeszcze poddany szczegółowym
badaniom.
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Wykres 5.35. Rynki pracy w krajach strefy euro
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Od 1999 r. systematycznie wzrasta w ca!ej unii walutowej stopa aktywno"ci zawodowej65

i stopa zatrudnienia66 (wykres 5.35). Ta pierwsza wzros!a w latach 1999-2007 o 3,9
pkt proc., druga za" 5,3 pkt proc., zbli'aj&c si$ do celu wytyczonego przez strategi$
lizbo%sk&, czyli do poziomu 70% dla ca!ej Unii Europejskiej (Komisja Europejska,
2008a, str. 80). Zauwa'amy te' systematyczny spadek stopy bezrobocia równowagi
(NAWRU). Jakkolwiek zmiany te nie przebiega!y w ka'dym kraju jednakowo (wykres
5.35), we wszystkich przypadkach odnotowano wzrost stopy zatrudnienia i aktywno"ci
zawodowej, za" wzrost stopy bezrobocia dotyczy! nielicznych gospodarek.Zró'nicowany spadek

NAWRU.

Zwa'ywszy na skutki reform strukturalnych rynku pracy szczególnie wa'na wydaje
si$ zmiana naturalnej stopy bezrobocia (NAWRU67), odzwierciedlaj&ca trwa!y wzrost
potencja!u gospodarki. Wyra)ny spadek tej stopy móg!by by# konsekwencj& zmian
instytucjonalnych zwi$kszaj&cych poda' pracy. Kierunek i zakres zmiany NAWRU w
latach 1995-1999 i 1999-2007, czyli latach przygotowa% do utworzenia unii walutowej i
pierwszych latach jej funkcjonowania, zale'y od kraju oraz okresu (wykres 5.36), cho#
w wi$kszo"ci pa%stw strefy euro dosz!o do spadku NAWRU. Zmiany te przebiega!y
odmiennie przed i po 1999 r. W Irlandii i Holandii wyra)niejsz& zmian$ odnotowano
w latach przygotowa% do utworzenia unii walutowej. Z drugiej strony, we W!oszech,
Hiszpanii, Finlandii i Francji wi$ksze zmiany nast&pi!y dopiero po 1999 r. W Grecji,
która przyst&pi!a do strefy euro dopiero w 2001 r., odnotowujemy jako"ciow& ró'nic$
pomi$dzy okresami - wed!ug szacunków Komisji Europejskiej stopa NAWRU zacz$!a
spada# od 1999 r. po uprzednim wzro"cie. Nale'y w tym miejscu podkre"li# fakt, 'e
spadek NAWRU jako konsekwencja reform objawia# si$ mo'e z opó)nieniem.

65Udział pracujących i bezrobotnych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym
66Udział pracujących w ogóle ludności w wieku produkcyjnym
67Ang. Non-Accelerating Wages Rate of Unemployment.
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Wykres 5.36. Zmiany stopy NAWRU w krajach strefy euro
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Potencjalny wp$yw wej!cia Polski do strefy euro na elastyczno!' rynku
pracy

Po przyj%ciu euro
mo'liwe wi%ksze
oddzia$ywanie kana$u
zatrudnienia oraz
spadek elastyczno"ci
p$ac realnych.

Przyst&pienie Polski do strefy euro mo'e zmniejszy# elastyczno"# p!ac realnych ze
wzgl$du na ni'szy, ni' w Polsce, cel inflacyjny (por. Strzelecki, 2008). Ponadto,
wi$ksze znaczenie mo'e mie# kana! dostosowawczy zatrudnienia. Przy braku
zmienno"ci nominalnego kursu walutowego, dostosowania kosztów pracy w polskich
przedsi$biorstwach po wzro"cie cen dóbr i us!ug po"rednich mog& polega# w wi$kszej
mierze na zmianach zatrudnienia Strzelecki (2008). Mo'e to przek!ada# si$ na wi$ksze
wahania zarówno wielko"ci zatrudnienia, jak i wielko"ci bezrobocia. Warto zwi%ksza#

elastyczno"# rynków
pracy niezale'nie od
innych krajów.Do"wiadczenia krajów strefy euro pokazuj&, 'e warto zwi$ksza# elastyczno"# rynku

pracy niezale'nie od jej stanu w innych krajach cz!onkowskich. Autorzy raportu
Treasury (2003b) sugeruj& nawet, 'e im mniejsza elastyczno"# rynków w innych krajach
strefy euro, tym wi$ksza premia dla gospodarki o wysokiej elastyczno"ci.68 Sugestia ta
nie znajduje jednak potwierdzenia w badaniach Everaert i Schule (2006) oraz Torój
(2008). W pierwszym przypadku wp!yw reform strukturalnych w jednych krajach nie
wywiera ani pozytywnego, ani negatywnego wp!ywu na inne gospodarki. W drugim
badaniu "cie'ka dostosowa% po krajowym wstrz&sie asymetrycznym nie jest wra'liwa
na parametr zagranicznej elastyczno"ci rynków, je'eli elastyczno"# rynków w kraju jest
sta!a. Najlepiej reformowa#

rynek pracy przed
wej"ciem do unii
walutowej.Reformy rynku pracy, zwi$kszaj&ce potencja! i elastyczno"# gospodarki, s& potrzebne

w krajach przygotowuj&cych si$ do przyst&pienia do unii walutowej. Do"wiadczenia
krajów strefy euro pokazuj&, 'e integracja walutowa mobilizowa!a je do tych reform,
cho# przebiega!y one powoli i trudno przypisa# wprowadzeniu euro prze!omow&
rol$. Jednocze"nie istniej& teoretyczne i empiryczne argumenty "wiadcz&ce o tym, 'e

68The less progress on flexibility that is achieved in the EU, the greater the premium on a high level
of flexibility in the UK economy.
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obecno"# w strefie euro stanowi do pewnego stopnia czynnik demotywuj&cy rz&dy do
reform strukturalnych i zwi$kszaj&cy ich koszty spo!eczne. Z tego wzgl$du najlepszym
rozwi&zaniem wydaje si$ przeprowadzenie jak najwi$kszej liczby reform rynku pracy
jeszcze przed integracj& ze stref& euro, aby z jednej strony przygotowa# odpowiednio
gospodark$, z drugiej za" - minimalizowa# koszty. Zwlekanie ze zmianami do momentu
przyst&pienia do unii monetarnej wymusza pó)niejsz& koordynacj$ reform mi$dzy
poszczególnymi krajami cz!onkowskimi. Heterogeniczno"# reform przeprowadzonych w
poszczególnych gospodarkach pokazuje, 'e nie by!oby to !atwe zadanie.

5.5. Kana" finansowy
Stabilno"# finansowa

strefy euro
systematycznie si%

umacnia.
Pierwsze lata funkcjonowania gospodarki strefy euro wyra)nie polepszy!y warunki
inwestowania na europejskim rynku finansowym. Zaobserwowano istotny spadek
zmienno"ci cen aktywów podlegaj&cych obrotowi, a zarówno p!ynno"#, jak i liczba
uczestników rynku znacz&co wzros!a. Zmiany te sprzyjaj& wzmocnieniu stabilno"ci
ca!ego systemu, w po!&czeniu z kolejnymi inicjatywami legislacyjnymi, zwi$kszaj&cymi
wspó!prac$ pomi$dzy bankami Eurosystemu. Wzrost wiarygodno"ci EBC oraz poprawa
warunków inwestowania oddzia!uj& na obserwowany w d!ugim okresie spadek stóp
procentowych (sytuacj$ t$ krótkookresowo odwracaj& przej"ciowe zaburzenia na
rynkach). Relatywnie dobrze EBC reagowa! na sytuacje kryzysowe, które w pierwszych
latach funkcjonowania strefy euro dotyka!y globalne rynki finansowe. Równie'
zachowanie EBC podczas obecnych zawirowa% na rynkach finansowych mo'na uzna#
za relatywnie dobre.

Kana$ finansowy jest
jednym z

alternatywnych
mechanizmów

absorpcji szoków.

Kana$ finansowy jako mechanizm absorpcji szoków w unii walutowej.
Wprowadzenie euro oraz redukcja ryzyka kursowego umo'liwi!y dywersyfikacj$
portfela aktywów podmiotów gospodarczych, prowadz&c& do wzrostu znaczenia
mechanizmu dyspersji ryzyka (risk sharing). Stwarzaj&c warunki do swobodnego
przep!ywu kapita!u, wspólny rynek finansowy strefy euro zmniejszy! zale'no"# rozwoju
poszczególnych gospodarek od krajowego zasobu oszcz$dno"ci, za" poprzez u!atwiony
dost$p do rynków zagranicznych, doprowadzi! do wzrostu znaczenia jednego z
alternatywnych mechanizmów dostosowawczych – kana!u finansowego. Jako mechanizm
absorpcji szoków asymetrycznych dzia!aj&cy pomimo braku niezale'nej polityki
kursowej i pieni$'nej, kana! finansowy odgrywa w strefie euro wa'n& rol$69.Istota dzia$ania

kana$u finansowego.
Na kana! finansowy sk!adaj& si$: kana! rynku kapita!owego oraz kana! kredytowy.
Kana! rynku kapita!owego – poprzez dywersyfikacj$ portfela gospodarstw domowych
– pozwala podmiotom krajowym czerpa# dochody z aktywów zagranicznych, co w
przypadku wyst&pienia negatywnego szoku asymetrycznego !agodzi jego wp!yw na
dochody (por. Narodowy Bank Polski, 2004a). Jako 'e wy!&cznie dochody z aktywów

69Warto poczynić istotne rozróżnienie pomiędzy kanałem finansowym w rozumieniu mechanizmu
absorpcji szoków a kanałem finansowym transmisji impulsów polityki pieniężnej – patrz ramka 5.20.
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krajowych s& dotkni$te skutkami takiego szoku, na poziomie mi$dzynarodowym
nast$puje lepsza dyspersja ryzyka (ang. risk sharing). Ró'norodna struktura portfela
aktywów sprawia, 'e niezmieniony strumie% dochodów z aktywów zagranicznych
pozwala podtrzyma# konsumpcj$ (Aghion i in., 2008). Kana! kredytowy umo'liwia
podmiotom krajowym dost$p do zagranicznego rynku depozytowo-kredytowego w
sytuacji szoku idiosynkratycznego, kiedy gospodarstwo domowe albo poszukuje "rodków
wyrównuj&cych ubytek dochodu na skutek szoku, albo d&'y do ulokowania powsta!ej w
wyniku szoku nadwy'ki kapita!u (Narodowy Bank Polski, 2004a; Konopczak, 2008c).

Przedstawiony mechanizm prowadzi do podzia!u ryzyka pomi$dzy ró'ne kraje, co
przyczynia si$ do zwi$kszenia odporno"ci gospodarek danego obszaru na szoki
asymetryczne i wzmocnienia stabilno"ci finansowej. W ten sposób rynek finansowy
zdolny jest do pewnego stopnia kompensowa# niedostateczn& elastyczno"# innych
mechanizmów dostosowawczych. Dodatkowo, zarówno kana! rynku kapita!owego, jak i
kana! kredytowy, pozwalaj& na wyg!adzanie konsumpcji w czasie (ang. consumption
smoothing) bez wywo!ywania presji na zmian$ stóp procentowych, co przy braku
autonomicznej polityki pieni$'nej oraz de facto sztywnym kursie walutowym mog!oby
prowadzi# np. do narastania presji inflacyjnej. Przyjmuje si$, 'e skuteczno"# kana!u
rynku kapita!owego jest okre"lana przed zadzia!aniem szoku (ex ante), za" kana!u
kredytowego – po jego wyst&pieniu (ex post).

Ramka 5.20. Kana$ finansowy: mechanizm absorpcji szoków a kana$
transmisji impulsów polityki pieni%"nej

Tradycyjne rozumienie kana!u finansowego dotyczy mechanizmu transmisji
impulsów polityki pieni$'nej, tj. reakcji oprocentowania kredytów oraz depozytów
na zmian$ stóp procentowych przez bank centralny. Na mechanizm ten sk!adaj&
si$ równie': kana! kredytowy oraz kana! rynku kapita!owego. Efektywno"# kana!u
kredytowego pokazuje, jak szybko i w jakim stopniu zmiany stóp procentowych
dokonane przez bank centralny przek!adaj& si$ na zmiany oprocentowania kredytów
i depozytów przez banki komercyjne (Paw!owska i Wróbel, 2002). Kana! rynku
kapita!owego oddzia!uje poprzez zmiany zdolno"ci kredytowej przedsi$biorstw oraz
popytu gospodarstw domowych (tzw. efekt maj&tkowy) w reakcji na zmiany stóp
procentowych. W sytuacji jednak, gdy przedmiotem rozwa'a% s& szanse i zagro'enia
zwi&zane z wprowadzeniem euro, zasadne staje si$ spojrzenie na kana! finansowy
jako kana! absorpcji szoków. Warto tak'e wskaza# zale'no"ci, w jakich pozostaj&
obydwa mechanizmy.

Przyjmuje si$, 'e !atwy dost$p do zagranicznych rynków depozytowo-kredytowych
os!abia skuteczno"# kana!u transmisji impulsów polityki pieni$'nej. Wyst$puje
tak'e zale'no"# odwrotna – si!a, z jak& szok stopy procentowej prze!o'y si$
na zmiany dost$pno"ci kredytu w gospodarce, ma du'e znaczenie dla dzia!ania
mechanizmu wyg!adzania konsumpcji. Porównanie reakcji gospodarki polskiej i
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gospodarki strefy euro na zmiany stóp procentowych przez NBP lub EBC umo'liwia
oszacowanie zmian akcji kredytowej w nast$pstwie zmian stóp procentowych w
strefie euro (por. Kokoszczy%ski i in., 2008; Trichet, 2007b). Opó)nienie w stosunku
do momentu wyst&pienia impulsu rozci&ga w czasie proces wyg!adzania konsumpcji,
przez co szok oddzia!uje !agodniej. Skala oraz szybko"# transmisji zale'& m.in. od
fazy cyklu koniunkturalnego oraz )ród!a szoku w wymiarze geograficznyma, jak i
przedmiotowymb.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Konopczak (2008c).

a Na rynek europejski silnie oddziałują wydarzenia z rynku amerykańskiego, zaś rynek polski silnie
reaguje przede wszystkim na szoki pochodzące z rynku europejskiego. Prawidłowość tę w znacznej
mierze można zaobserwować również obecnie, w czasie trwających zawirowań na światowych
rynkach finansowych. Por. także Ehrmann i in. (2005).
b Zmiany rentowności obligacji oraz kursu walutowego oddziałują silniej niż zmiany stóp
procentowych. Por. Ehrmann i in. (2005).

Ocena efektywno!ci kana$u finansowego w strefie euro. Badania pokazuj&,Efektywno"# kana$u
finansowego w strefie

euro jest wysoka i
ro"nie.

'e kana! finansowy w strefie euro odznacza si$ relatywnie wysok& efektywno"ci& i
zdolny jest do absorpcji "rednio ponad 40% szoków do produktu (Balli i Sørensen,
2007; Afonso i Furceri, 2007; Konopczak, 2008c). Kana! kredytowy okazuje si$ znacznie
skuteczniejszym mechanizmem dostosowawczym, ani'eli kana! rynku kapita!owego,
pozwalaj&c na wyg!adzenie od 25% do 41% waha% produkcji i dochodu (kana! rynku
kapita!owego – od 2% do 14%). Co wi$cej, efektywno"# opisywanych mechanizmów
ro"nie w czasie, w miar$ post$puj&cej integracji finansowej. Badania sugeruj&, 'e to
w!a"nie jednolita waluta oraz wspólna polityka pieni$'na pa%stw strefy euro w du'ej
mierze przyczyniaj& si$ do zwi$kszenia skuteczno"ci absorpcji szoków. Dla ca!ej Unii
Europejskiej efektywno"# kana!u finansowego nie tylko jest "rednio ni'sza od wielko"ci
dla strefy euro, ale tak'e nieznacznie spad!a w latach 2002 - 2007 (w porównaniu z
latami 1995 - 2001) – prawdopodobnie w wyniku poszerzenia UE w 2004 r.10 nowych
pa%stw (Konopczak, 2008c).Wysoki poziom

rozwoju finansowego
oraz znaczna

integracja finansowa
sprzyjaj& efektywno"ci

kana$u finansowego.

Do g!ównych czynników warunkuj&cych efektywno"# kana!u finansowego nale'&
m.in. poziom rozwoju finansowego oraz stopie% zintegrowania rynków finansowych
krajów wewn&trz danego obszaru; obecno"# barier instytucjonalnych w swobodnym
przep!ywie kapita!u, dost$p do zagranicznych rynków kredytowych oraz rynków
aktywów; sk!onno"# podmiotów krajowych do lokowania oszcz$dno"ci poza granicami
kraju. Wydaje si$, 'e w przypadku strefy euro mo'na mówi# o bardzo dobrym
spe!nianiu warunków koniecznych do skutecznej absorpcji szoków za po"rednictwem
kana!u finansowego. Relatywnie wysoko rozwini$te rynki finansowe pa%stw strefy
euro s& ze sob& w znacznym stopniu zintegrowane, podejmowane s& liczne dzia!ania,
maj&ce na celu znoszenie ogranicze% w swobodnym przep!ywie kapita!u inwestycyjnego.
W miar$ post$powania globalizacji rynków finansowych, liberalizacji przep!ywów
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kapita!owych, a tak'e os!abienia zjawiska przeinwestowania w aktywa krajowe (home
bias – por. European Commission, 2007), integracja rynków finansowych pa%stw strefy
euro jest coraz pe!niejsza, co stwarza korzystne warunki do oddzia!ywania finansowych
mechanizmów !agodzenia skutków szoków. Sam proces

poszerzania UE nie
gwarantuje lepszej
absorpcji szoków.Jak sugeruj& wyniki bada%, samo poszerzanie Unii Europejskiej o nowe pa%stwa

cz!onkowskie mo'e nie by# warunkiem wystarczaj&cym do wzrostu efektywno"ci
kana!u finansowego70. Mo'liwe jest, 'e tak'e w przypadku poszerzania strefy euro
wzrost skuteczno"ci omawianego mechanizmu absorpcji szoków b$dzie mo'liwy
jedynie wówczas, gdy konwergencja nowych cz!onków w zakresie rozwoju finansowego
b$dzie dostatecznie zaawansowana. Warto przy tym podkre"li#, 'e jednolita polityka
pieni$'na i kursowa mog& przyspiesza# integracj$ finansow&, która poprzez wp!yw na
przyspieszenie rozwoju finansowego mo'e prowadzi# do wzrostu skuteczno"ci kana!u
finansowego.

Nie mo'na wykluczy#, 'e trwaj&ce zawirowania na globalnych rynkach finansowych
mog& krótkookresowo os!abi# efektywno"# kana!u finansowego absorpcji szoków.
Z powodu powszechnie zmniejszonej dost$pno"ci kredytu, równie' dost$p do
zagranicznych rynków kredytowych mo'e by# ograniczony dla podmiotów z UE, co mo'e
utrudnia# absorpcj$ szoków za po"rednictwem kana!u kredytowego. Wzrost awersji
do ryzyka oraz obserwowane na rynkach kapita!owych spadki indeksów mog& z kolei
zmniejsza# stopie% dywersyfikacji aktywów w portfelach gospodarstw domowych, a wi$c
i os!abia# kana! rynku kapita!owego. Nie "wiadczy to jednak o ogólnej s!abo"ci kana!u
finansowego, który z za!o'enia jest zdolny do absorpcji wy!&cznie asymetrycznych
(idiosynkratycznych) szoków. Zatem potencjalny spadek jego efektywno"ci mo'na
podczas globalnego kryzysu, dotykaj&cego w podobnym stopniu wszystkie kluczowe
rynki uzna# za konsekwencj$ specyfiki jego oddzia!ywania.

Kana$ finansowy w
Polsce oddzia$uje
relatywnie s$abo.Ocena efektywno!ci kana$u finansowego w Polsce. Przeprowadzone badanie

pozwala oceni# przybli'on& efektywno"# kana!u finansowego w Polsce jako wzgl$dnie
s!ab&. Kana! kredytowy jest zdolny do absorpcji oko!o jednej pi&tej szoków do produktu
– mniej ni' w przypadku "redniej warto"ci dla pa%stw UE i mniej ni' w przypadku
Czech, czy S!owacji (Konopczak, 2008c). Kana! rynku kapita!owego nie tylko nie
przyczynia si$ do absorpcji szoków, ale dodatkowo je wzmacnia71. Na poziomie ca!ej UE
wymienione kana!y s& zdolne do absorpcji "rednio oko!o 20% (kana! kredytowy) i nieco
ponad 4% (kana! rynku kapita!owego) waha% (Konopczak, 2008c). Pe!ne zestawienie
efektywno"ci poszczególnych kana!ów w Polsce na tle innych pa%stw przedstawia wykres
5.37. Niski poziom rozwoju

finansowego mo'e by#
przyczyn& s$abej
efektywno"ci kana$u.

70Istotnie niższy poziom rozwoju finansowego państw spoza strefy euro, jak również względnie
niski stopień zintegrowania ich rynków finansowych z rynkiem europejskim, mogą być podstawą
zaobserwowanego spadku efektywności kanału finansowego na poziomie UE w latach 2002-2007
(Konopczak, 2008c).

71Jedynie w przypadku Portugalii zaobserwowano silniejszy negatywny efekt oddziaływania kanału.
Podobną do polskiej efektywnością obydwu kanałów odznacza się Austria. Por. Konopczak (2008c).
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Wykres 5.37. Porównanie efektywno!ci kana$ów absorpcji szoków w
wybranych pa(stwach UE (w %)

Źródło: opracowanie NBP na podstawie Konopczak (2008c).

Pomimo dominacji w Polsce kontynentalnego modelu systemu finansowego72,
efektywno"# kana!u kredytowego mo'e by# ma!a z powodu wzgl$dnie s!abego rozwoju
finansowego. Potwierdza to w szczególno"ci niewielki udzia! konsumpcji finansowanej
kredytem bankowym i niski poziom po"rednictwa finansowego (por. wykres 5.38).
Ograniczona dost$pno"# zagranicznych rynków kredytowych dodatkowo os!abia
oddzia!ywanie kana!u kredytowego73. Procykliczne oddzia!ywanie rynku kapita!owego
mo'e natomiast wynika# z m.in. niekorzystnej struktury portfeli aktywów gospodarstw
domowych (por. wykres 3.12), wzgl$dnie niskiej p!ynno"ci rynku kapita!owego,
asymetrii przep!ywów kapita!owych pomi$dzy Polsk& i jej partnerami handlowymi74,
a tak'e znacznego zad!u'enia zagranicznego Polski75. Warto tak'e nadmieni#, 'e
dokonuj&ca si$ w Polsce w ostatnich latach konwergencja wi&'e si$ z trwa!& popraw&
oczekiwa% dotycz&cych przysz!ego poziomu dochodów i jego zmian. W konsekwencji
mo'liwe jest, 'e pozytywne szoki do produktu i dochodu niekoniecznie s& wyg!adzane.

72W kontynentalnym modelu systemu finansowego dominującą rolę odgrywa sektor bankowy, będący
podstawowym źródłem finansowania działalności gospodarczej. Anglosaski model systemu finansowego
bazuje na rynku kapitałowym, jako nadrzędnym źródle pozyskiwania kapitału.

73Należy ponadto pamiętać, że wygładzanie konsumpcji wymaga oszczędzania w czasach dobrej
koniunktury lub pozytywnych szoków, co z kolei wymaga dużej świadomości ekonomicznej podmiotów
gospodarczych.

74Polska jest importerem netto kapitału, którego ważną część stanowi kapitał portfelowy, szczególnie
podatny na wahania koniunktury.

75W przypadku kraju, którego zasoby aktywów zagranicznych wyraźnie ustępują zasobowi aktywów
krajowych, znajdujących się w posiadaniu podmiotów zagranicznych, osłabienie koniunktury może
spowodować wzrost kosztów obsługi zadłużenia. Taki dodatkowy odpływ środków pogłębia spadek
produktu i dochodu, co sprawia, że kanał rynku kapitałowego może oddziaływać procyklicznie.
Por. Balli i Sørensen (2007); Konopczak (2008c).
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Wykres 5.38. Udzia$ nale"no!ci monetarnych instytucji finansowych od
gospodarstw domowych w dochodach rozporz#dzalnych oraz udzia$
aktywów monetarnych instytucji finansowych w PKB w Polsce

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, GUS.

W tym kontek"cie nisk& skuteczno"# mechanizmu wyg!adzania konsumpcji, która
polega!aby na sta!ym równaniu jej w dó!, nale'a!oby oczywi"cie oceni# pozytywnie. Inne czynniki

warunkuj&ce
efektywno"# kana$u
finansowego.Zwi$kszeniu efektywno"ci kana!u finansowego mo'e sprzyja# wzrost akcji kredytowej

oraz skali monetyzacji gospodarki (por. wykres 5.39), wi$ksza otwarto"# gospodarki
(por. wykres 5.39), dywersyfikacja portfeli aktywów podmiotów krajowych, a
tak'e pe!niejsza integracja finansowa z pa%stwami UE, umo'liwiaj&ca swobodny
dost$p do zagranicznych rynków kredytowych oraz rynków aktywów. Po"rednio
na efektywno"# kana!u finansowego wp!ywa tak'e post$puj&ca globalizacja
przedsi$biorstw, po"redników finansowych oraz poszczególnych rynków. Poprawiaj&
one mo'liwo"ci wyg!adzania konsumpcji na poziomie mi$dzynarodowym, zwi$kszaj&c
jednak ryzyko wyst&pienia na rynkach finansowych efektu zara'ania (contagion e!ect).

Du'a synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro z punktu widzenia
dywersyfikacji ryzyka w UE mog!aby, wbrew intuicji, zmniejsza# potencjalne
korzy"ci z wyg!adzania konsumpcji (Demyanyk i Volosovych, 2005). W teorii
portfelowej dywersyfikacja przynosi najlepsze efekty, gdy !&czone s& ze sob& aktywa
o niskiej korelacji (Markowitz, 1952; Sharpe, 1964). Umo'liwia to niekiedy osi&ganie
wy'szych stóp zwrotu przy ni'szym ryzyku. Z perspektywy obni'ania zmienno"ci
dochodu (po"rednio za" – konsumpcji) gospodarstw domowych, wysoka zbie'no"#
cykli koniunkturalnych mog!aby zatem by# uznawana za zjawisko niepo'&dane76.
Ponadto skala przeinwestowania w aktywa krajowe (ang. home bias), zaburzaj&cego
racjonalno"# podejmowanych decyzji inwestycyjnych, mo'e os!abia# efektywno"# kana!u

76 Wniosek taki przeczy teorii optymalnych obszarów walutowych – traktować go należy tylko jako
uzupełnienie analizy zbieżności cykli i rozumieć wyłącznie w kontekście dywersyfikacji portfeli aktywów.
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Wykres 5.39. Skala monetyzacji i stopie( otwarto!ci polskiej gospodarki

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych NBP, GUS.

finansowego. Efekt ten odpowiada prawdopodobnie za relatywnie s!abe zintegrowanie
rynków akcji, wi$c i os!abione procesy dyspersji ryzyka77.

Zagro'enia zwi&zane z
mo'liwie szybkim

wprowadzeniem euro
mog& by#

neutralizowane.

Podsumowanie. Obok rynku produktów, rynku pracy oraz polityki fiskalnej, kana!
finansowy jest jednym z alternatywnych mechanizmów absorpcji szoków w sytuacji
braku autonomicznej polityki pieni$'nej oraz kursowej. Ocena efektywno"ci kana!u
finansowego wskazuje na jego ograniczon& zdolno"# do absorpcji waha% produktu i
dochodu: obecny – wzgl$dnie niski – poziom rozwoju polskiego rynku finansowego
nie pozwala na skuteczn& akomodacj$ szoków (Konopczak, 2008c). W przypadku
szybkiego wprowadzenia euro, skutkuj&cego zwi$kszon& ekspozycj& gospodarki na szoki
asymetryczne, mog!oby to powodowa# dodatkowe zagro'enia.

Nale'y jednak podkre"li#, 'e skuteczno"# opisywanego mechanizmu absorpcji szoków
ro"nie w miar$ rozwoju krajowego rynku finansowego i wraz z post$puj&c& integracj&
finansow& Polski z pa%stwami strefy euro. Badania wskazuj&, 'e wprowadzenie wspólnej
waluty mo'e przyspieszy# wzrost efektywno"ci kana!u finansowego (Konopczak,
2008c). Wspieranie dzia!a% stymuluj&cych rozwój rynku finansowego, zwi$kszenie
dywersyfikacji portfeli aktywów podmiotów krajowych oraz pe!niejsza integracja
finansowa, powinny prowadzi# w obszarze kana!u finansowego do maksymalizacji
potencjalnych korzy"ci, p!yn&cych z szybkiego przyst&pienia Polski do strefy euro.

Podsumowanie rozdzia"u

Centralizacja polityki pieni$'nej w EBC zwi$ksza znaczenie efektywnego
funkcjonowania mechanizmów, które mog& - przynajmniej cz$"ciowo - zast&pi#
krajow& polityk$ pieni$'n& w roli stabilizatora koniunktury. Szczególnie wa'ne b$d&
trzy kana!y: fiskalny, kursu realnego i finansowy.

Polityka fiskalna prowadzona podczas przygotowa% do wst&pienia do strefy euro
musi sprosta# wyzwaniom dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, do momentu akcesji do

77 Badania pokazują, że natężenie efektu home bias w strefie euro słabnie, głównie jednak w tych
państwach, w których już na początku procesu integracji rynków było ono relatywnie niewielkie
(European Commission, 2007). Siła oddziaływania zjawiska na rynku polskim jest obecnie trudna do
oszacowania z powodu braku danych.
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strefy euro system finansów publicznych powinien sta# si$ skutecznym narz$dziem
stabilizacji makroekonomicznej o strukturze zapewniaj&cej odpowiedni dop!yw do
gospodarki wydatków prowzrostowych. Po drugie, polityka fiskalna musi by# szczególnie
odpowiedzialna i przewidywalna ju' w okresie obecno"ci w ERM II, aby nie zagro'a#
stabilno"ci kursu z!otego w dopuszczalnym pa"mie waha%.

Ponadto Polska powinna trwale wype!nia# kryteria konwergencji, w tym kryteria
fiskalne, dotycz&ce deficytu sektora instytucji rz&dowych i pozarz&dowych oraz d!ugu
publicznego. Jak pokazuj& prowadzone badania (Mackiewicz i Krajewski, 2008;
J$drzejowicz i in., 2008), warunkiem skutecznej polityki fiskalnej jako narz$dzia
dostosowania do wstrz&sów i stabilizacji waha% cyklu koniunkturalnego w strefie euro
jest obni'enie poziomu deficytu strukturalnego co najmniej do 1% PKB. Pozwala
to swobodnie dzia!a# automatycznym stabilizatorom koniunktury oraz umo'liwia
trwa!e spe!nienie warunku konwergencji fiskalnej. Dotychczasowe do"wiadczenia krajów
europejskich (tak'e tych, które przygotowywa!y si$ do cz!onkostwa w strefie euro)
wskazuj& przy tym na wi$ksz& trwa!o"# dostosowa% fiskalnych opartych na ograniczaniu
wydatków (por. np. von Hagen, 2004; Cotis i Koen, 2006). Bardzo istotne w tym
kontek"cie jest ponadto zaprojektowanie takiej struktury dochodów i wydatków
(szczególnie tzw. sztywnych) bud'etu, która nie prowadzi do niekontrolowanego wzrostu
deficytu bud'etowego pod wp!ywem pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Drugim istotnym kana!em dostosowania do szoków, jak i ewolucji struktur
gospodarczych jest tzw. kana! realnego kursu walutowego, okre"lany równie' mianem
kana!u konkurencyjno"ci (Komisja Europejska, 2006b). Oceniaj&c sposób, w jaki kana!
ten oddzia!uje na gospodark$, nale'y mie# na wzgl$dzie, i' unia walutowa znosi jedynie
nominalny kurs pomi$dzy krajami cz!onkowskimi. Wska)nik kursu realnego odnosi
si$ natomiast do konkurencyjno"ci cenowej okre"lanej wysoko"ci& kosztów pracy i
dynamik& ich zmian. Tym samym na efektywno"# funkcjonowania kana!u realnego
kursu walutowego wp!ywa g!ównie sposób, w jaki funkcjonuje rynek pracy oraz rynek
dóbr i us!ug. Kraj, w którym szybko rosn& ceny, traci cenow& konkurencyjno"#
wzgl$dem pozosta!ych krajów unii walutowej i nie istnieje mo'liwo"# z!agodzenia tego
efektu poprzez nominaln& deprecjacj$ krajowej waluty.

Dotychczasowe do"wiadczenia krajów strefy euro pokazuj&, 'e umiarkowany wzrost cen
i p!ac jest w stanie skutecznie poprawi# pozycj$ konkurencyjn& kraju i doprowadzi# do
o'ywienia gospodarki (np. Niemcy, Austria, Finlandia). Z drugiej strony, szybki wzrost
cen i realna aprecjacja wzgl$dem innych krajów unii walutowej mo'e doprowadzi# do
przed!u'onego okresu stagnacji, zw!aszcza w "wietle nominalnych sztywno"ci w dó!
(przypadek Portugalii). Efektywno"# kana!u konkurencyjno"ci wi&'e si$ z elastyczno"ci&
rynków oraz wra'liwo"ci& gospodarki na odchylenie kursu walutowego od równowagi.
Proces dostosowawczy jest dodatkowo tym efektywniejszy, im bardziej racjonalne
s& oczekiwania podmiotów gospodarczych. W przypadku niewielkiej gospodarki z
wysokim udzia!em handlu zagranicznego poza stref& euro zmiany zewn$trznej warto"ci
wspólnej waluty mog& by# )ród!em wstrz&sów os!abiaj&cych skuteczno"# kana!u
konkurencyjno"ci.
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Przeprowadzone analizy wskazuj&, 'e elastyczno"# cen w Polsce kszta!tuje si$ na
podobnym, co w krajach strefy euro, poziomie. Problemem, je"li chodzi o szybko"#
dostosowania si$ gospodarki w przypadku szoków asymetrycznych, mo'e by# natomiast
relatywnie d!ugi okres dostosowa% wielko"ci produkcji (wed!ug bada%) wynika z bardzo
du'ej, na tle pozosta!ych krajów europejskich, regulacji rynku produktów.

Trudna jest ocena stopnia elastyczno"ci polskiego rynku pracy. Z jednej strony, ze
wzgl$du na do"# rzadko stosowan& przez polskich pracodawców indeksacj$ p!ac -
wynagrodzenia w Polsce s& relatywnie elastyczniejsze ni' w badanych krajach. Z
drugiej strony, z analiz wynika, 'e pomi$dzy poziomem p!ac a sytuacj& na rynku pracy
zachodzi s!aba zale'no"#, co mo'e wskazywa# na wyst$powanie sztywno"ci o charakterze
realnym.

Badania drugiego z kana!ów dostosowawczych rynku pracy - mobilno"ci si!y
roboczej - wskazuj& na pozytywne zmiany zachodz&ce w tym obszarze. Po
przyst&pieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie wzros!a mobilno"# zewn$trzna
polskiej si!y roboczej, a rosn&ce przep!ywy migracyjne s& obserwowane równie' w
przekroju miedzyregionalnym. Nieco s!abiej wypada ocena mobilno"ci funkcjonalnej
oraz elastyczno"ci zatrudnienia. Wskazywane s& relatywnie d!ugie okresy absorpcji
szoków przez mechanizmy rynku pracy, co w znacznej mierze wynika z czynników
instytucjonalnych, szczególnie wysokiego klina podatkowego, funkcjonuj&cego w Polsce
systemu "wiadcze% spo!ecznych, wysokiej stopy zast&pienia oraz niskich wydatków na
aktywne formy polityki rynku pracy. Natomiast porównanie wska)nika restrykcyjno"ci
zatrudnienia (EPL) wskazuje, 'e w tym obszarze Polska wypada relatywnie dobrze.

W zwi&zku z wa'n& rol& elastycznego rynku pracy w procesie dostosowawczym
po ewentualnym szoku asymetrycznym, odpowiednie przygotowanie gospodarki
do uczestnictwa w integracji walutowej wymaga m.in. przeprowadzenia reform
uelastyczniaj&cych ten rynek. Dotychczasowe do"wiadczenia krajów strefy euro nie
wskazuj& jednak na to, by przyj$cie wspólnej waluty stanowi!o silny bodziec do
intensyfikacji zmian instytucjonalnych. Uczestnictwo w unii walutowej mo'e bowiem
równie' obni'a# motywacj$ rz&dów do podejmowania reform ze wzgl$du na brak
autonomicznej polityki pieni$'nej, która mog!aby !agodzi# ich koszty spo!eczne.
Optymalnym rozwi&zaniem wydaje si$ zatem przeprowadzanie niezb$dnych reform
rynku pracy jak najszybciej, jeszcze przed przyst&pieniem do strefy euro. W pierwszych
latach uczestnictwa w unii walutowej szczególnie istotne b$d& bowiem te dzia!ania przy
formowaniu p!ac, które zapewni& utrzymanie konkurencyjno"ci p!acowej kraju.

Obok rynku produktów, rynku pracy oraz polityki fiskalnej, jednym z mechanizmów
absorpcji szoków w sytuacji braku autonomicznej polityki pieni$'nej oraz kursowej jest
kana! finansowy. Ocena efektywno"ci kana!u finansowego wskazuje na jego ograniczon&
zdolno"# do absorpcji waha% produktu i dochodu: obecny - wzgl$dnie niski - poziom
rozwoju polskiego rynku finansowego nie pozwala na skuteczn& akomodacj$ szoków
(Konopczak, 2008c).
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Nale'y jednak podkre"li#, 'e skuteczno"# opisywanego mechanizmu absorpcji szoków
ro"nie w miar$ rozwoju krajowego rynku finansowego i wraz z post$puj&c& integracj&
finansow& Polski z pa%stwami strefy euro. Badania wskazuj&, 'e wprowadzenie wspólnej
waluty mo'e przyspieszy# wzrost efektywno"ci kana!u finansowego (Konopczak,
2008c). Wspieranie dzia!a% stymuluj&cych rozwój rynku finansowego, zwi$kszenie
dywersyfikacji portfeli aktywów podmiotów krajowych oraz pe!niejsza integracja
finansowa, powinny prowadzi# w obszarze kana!u finansowego do maksymalnego
uzyskania korzy"ci, p!yn&cych z szybkiego przyst&pienia Polski do strefy euro.
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Polska wraz z wej"ciem do Unii Europejskiej sta!a si$ równie' cz!onkiem Unii
Gospodarczej i Walutowej z tzw. derogacj&. Oznacza to obowi&zek zamiany waluty
krajowej na wspóln&, aczkolwiek bez wskazania terminu.

Przy!&czenie si$ do systemu wspólnego europejskiego pieni&dza mo'e by# dla
kraju )ród!em wielu wa'nych korzy"ci gospodarczych. Jednocze"nie proces integracji
monetarnej niesie ze sob& koszty i zagro'enia.

W Raporcie podj$ta zosta!a próba okre"lenia skali zarówno korzy"ci, jak i kosztów
zwi&zanych z uczestnictwem Polski w strefie euro w d!u'szej i krótszej perspektywie
czasowej.

Charakter projektu integracji walutowej sugeruje zacz&# podsumowanie od tych
korzy"ci i kosztów, których Polska ma podstawy oczekiwa# w d!ugim okresie. Tylko
pozytywne saldo strumieni d!ugookresowych korzy"ci i kosztów nadaje bowiem sens
ca!emu przedsi$wzi$ciu.

Jak wskazuje rozdzia! 3 korzy"ci bezpo"rednie, zwi&zane ze zmniejszeniem ryzyka
kursowego i kosztów transakcyjnych zaczn& by# odczuwane ju' od chwili zast&pienia
z!otego pieni&dzem europejskim i b$d& si$ kumulowa!y w trakcie ca!ej daj&cej si$
przewidywa# przysz!o"ci.

Teoria ekonomii oraz do"wiadczenia pa%stw cz!onkowskich strefy euro sugeruj&, 'e
korzy"ci bezpo"rednie mog& prze!o'y# si$ na korzy"ci typu po"redniego, wyra)niej
odczuwane dopiero w "rednim i d!ugim okresie. Zalicza si$ do nich wzrost stabilno"ci i
wiarygodno"ci makroekonomicznej, spadek ryzyka makroekonomicznego, jak równie'
szanse zwi&zane z mo'liwo"ci& intensyfikacji wymiany handlowej oraz wzrostu
inwestycji, zarówno krajowych i zagranicznych.

Istotn& szans& dla gospodarki polskiej jest te' mo'liwo"# dywersyfikacji ryzyka w
ramach zintegrowanych rynków finansowych, co mo'e by# wa'ne nie tylko z punktu
widzenia wyg!adzania cyklicznych waha% koniunktury, ale równie' ze wzgl$du na
umocnienie stabilno"ci systemu finansowego. Pozytywne skutki omawianych procesów
zwi$kszaj& szanse przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego i osi&gni$cia wy'szego
poziomu rozwoju gospodarczego Polski. W d!ugim okresie !&czny wzrost PKB z tytu!u
zamiany z!otego na euro mo'e si$ga# 7,5%, z czego, jak wskazuj& przeprowadzone
badania, wi$ksza cz$"# zmaterializowana zostanie w ci&gu pierwszych dziesi$ciu lat
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po przyst&pieniu do strefy euro. Oznacza to, 'e w tym okresie roczne tempo wzrostu
gospodarczego mo'e by# o ok. 0,7 pkt proc. rocznie wi$ksze ni' w przypadku
pozostawania poza stref& euro.

Istotnym aspektem przy ocenie korzy"ci, jest ich warunkowy charakter wzgl$dem
czynników zarówno natury ekonomicznej, jak i politycznej oraz spo!ecznej. Tym
samym w!a"ciwe wydaje si$ traktowanie ich w charakterze szans, jakie niesie ze sob&
przyst&pienie Polski do strefy euro.

W przypadku kosztów zwi&zanych z wprowadzeniem wspólnej waluty, omawianych w
rozdziale 4 Raportu, zarówno teoria ekonomii, jak i prowadzone badania wskazuj&,
'e akumulacja kosztów i zagro'e% w czasie mo'e kszta!towa# si$ odwrotnie ni' w
przypadku korzy"ci. Koszty b$d& w du'ym stopniu skoncentrowane we wczesnym etapie,
podczas gdy korzy"ci po"rednie nie b$d& wtedy jeszcze w pe!ni widoczne.

Podobnie, jak w przypadku korzy"ci, pewne koszty maj& charakter trwa!y. Dotyczy to
przede wszystkim utraty autonomicznej polityki pieni$'nej i kursowej. Jak podkre"la
si$ w Raporcie, !&czna skala kosztów zwi&zanych z rezygnacj& z autonomicznej
polityki pieni$'nej b$dzie zale'e# od: adekwatno"ci polityki pieni$'nej EBC dla
polskiej gospodarki, stopnia autonomiczno"ci krajowej polityki pieni$'nej prowadzonej
w warunkach globalizacji oraz skuteczno"ci nominalnego kursu walutowego w
absorbowaniu szoków.

(redniookresowe zagro'enia wynikaj& z ryzyka utraty mi$dzynarodowej
konkurencyjno"ci polskiej gospodarki, na co wp!ywa# mo'e mi$dzy innymi kurs
konwersji i stopie% elastyczno"ci rynków. Przewarto"ciowanie kursu mo'e wi&za# si$
z os!abieniem tempa wzrostu gospodarczego, niedowarto"ciowanie za" z zagro'eniem
wzrostu inflacji. Dodatkowym czynnikiem ryzyka mo'e by# zbyt szybki wzrost
cen i p!ac, a w konsekwencji wzrost kosztów pracy prowadz&cy do pogorszenia
konkurencyjno"ci polskiej gospodarki na arenie mi$dzynarodowej. Ryzyko wzrostu
cen na rynku nieruchomo"ci, wymieniane równie' jako jeden ze "redniookresowych
kosztów przyst&pienia Polski do strefy euro zale'e# b$dzie od skali spadku stóp
procentowych, wzrostu akcji kredytowej oraz fazy cyklu na rynku nieruchomo"ci w
momencie wprowadzenia euro.

W krótkim okresie koszty przyst&pienia Polski do strefy euro zwi&zane s& z
wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego, ryzykiem wyst&pienia zwi&zanych
z tym efektów cenowych oraz ewentualnymi kosztami zacie"nienia polityki
makroekonomicznej w celu wype!nienia kryteriów konwergencji nominalnej.

Jak wskazuje teoria optymalnego obszaru walutowego oraz do"wiadczenia pa%stw
cz!onkowskich strefy euro, optymalizacja skutków uczestnictwa w unii walutowej
wymaga trwa!o"ci spe!nienia kryteriów konwergencji nominalnej i realnej. W przypadku
polskiej gospodarki proces konwergencji nominalnej jest wysoce zaawansowany.
Niemniej, w 2008 roku Polska nie spe!nia!a kryterium stabilno"ci cen, kursu walutowego
oraz konwergencji prawnej. Ocena zbie'no"ci realnej wskazuje na znaczny dysparytet
gospodarki polskiej wobec pa%stw strefy euro w zakresie PKB per capita i struktur
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gospodarczych. Pod wzgl$dem zbie'no"ci cykli koniunkturalnych na tle nowych pa%stw
cz!onkowskich oraz gospodarek peryferyjnych strefy euro gospodarka polska wypada
relatywnie korzystnie. Pozytywnie oceni# mo'na równie' stopie% integracji handlowej i
powi&za% inwestycyjnych polskiej gospodarki ze stref& euro.

Oceniaj&c potencjalne szanse i zagro'enia uczestnictwa Polski w strefie euro nale'y
podkre"li#, 'e kryteria optymalnego obszaru walutowego mog& mie# charakter
endogeniczny. Oznacza to, 'e unia monetarna stworzona nawet w warunkach
niekompletnego ich spe!nienia, mo'e wyzwala# w d!ugim okresie procesy prowadz&ce
do przy"pieszenia konwergencji i spe!nienia kryteriów ex post, a nie ex ante.

W zestawieniu korzy"ci i kosztów widoczna jest pewna asymetria. Trwa!ych korzy"ci
z integracji monetarnej nale'y raczej upatrywa# w perspektywie co najmniej
"redniookresowej, natomiast du'a cz$"# kosztów b$dzie musia!a by# poniesiona w
krótkim okresie. *&czna skala kosztów i korzy"ci b$dzie zale'e# od prowadzonej polityki
makroekonomicznej, zarówno w okresie przygotowawczym, przed przyst&pieniem do
strefy euro, jak i w trakcie pobytu w unii walutowej. Konieczne dzia!ania powinny
by# nakierowane na trwa!e spe!nienie kryteriów konwergencji nominalnej, podniesienie
jako"ci czynników produkcji wp!ywaj&cych na mi$dzynarodow& konkurencyjno"#
gospodarki oraz na przeprowadzenie reform strukturalnych zwi$kszaj&cych elastyczno"#
mechanizmów dostosowawczych. Istotnym czynnikiem w procesie przygotowania
gospodarki i spo!ecze%stwa do wprowadzenia euro jest zbudowanie ogólnonarodowego
konsensusu, co stanowi warunek sprzyjaj&cy skutecznemu przeprowadzeniu tego
procesu.

Z uwagi na roz!o'ony w czasie proces realizacji projektów badawczych przygotowanych
na potrzeby Raportu nie obejmuje on w swojej zawarto"ci wydarze%, jakie mia!y na
rynkach finansowych w drugiej po!owie 2008 r. i ich ewentualnych konsekwencji dla sfery
realnej. Dlatego te' pe!na ocena bilansu korzy"ci i kosztów przyst&pienia do strefy euro,
w szczególno"ci w krótkim okresie, wymaga pog!$bionej analizy tych zdarze%. Oznacza
to, 'e po publikacji Raportu konieczne b$d& dzia!ania na rzecz uaktualnienia wyników
obserwacji oraz oceny scenariuszy rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na
"wiecie.
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Suplement. Kryzys finansowy
i gospodarczy – implikacje dla
integracji Polski ze stref' euro

Wprowadzenie

Raport na temat pe&nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii
Gospodarczej i Walutowej przedstawia zestawienie korzy"ci i szans oraz kosztów i
zagro'e% zwi&zanych z wej"ciem Polski do strefy euro.

Zestawienie argumentów ekonomicznych przedstawione w Raporcie wskazuje, 'e
d!ugookresowy bilans uczestnictwa w strefie euro powinien by# pozytywny. Integracja
walutowa mo'e si$ wi&za# z wieloma korzy"ciami, szczególnie dla gospodarek
doganiaj&cych. Korzy"ciom i szansom towarzysz& jednak pewne koszty i zagro'enia.
Dlatego te' bilans b$dzie pozytywny pod warunkiem dobrego przygotowania
spo!ecze%stwa i gospodarki do integracji. Trzeba mie# równie' "wiadomo"#, 'e samo
dobre przygotowanie nie gwarantuje sukcesu, zwi$ksza tylko jego prawdopodobie%stwo,
poniewa' na skutki przyst&pienia do strefy euro wp!ywa# mo'e wiele innych czynników.

W Raporcie wskazuje si$ te', 'e zamiana pieni&dza krajowego na euro jest procesem
wieloaspektowym i dotyczy niemal wszystkich dziedzin gospodarki. Dlatego trudno
jest dokona# pe!nej oceny korzy"ci i kosztów. Ponadto w niektórych obszarach bilans
integracji jest w znacznym stopniu niepewny, uwarunkowany wieloma czynnikami
spo!ecznymi i ekonomicznymi.

Niniejszy dokument ma charakter uzupe!niaj&cy w stosunku do Raportu. Jego cele
wynikaj& po pierwsze z faktu, 'e znaczn& cz$"# programu badawczego na potrzeby
Raportu zrealizowano przed wyst&pieniem powa'niejszych zawirowa% na rynkach
finansowych. W efekcie, wnioski wyp!ywaj&ce z niektórych projektów badawczych nie
uwzgl$dniaj& zmienionych pod wp!ywem kryzysu uwarunkowa% gospodarczych, które
mog& mie# wp!yw zarówno na skal$ korzy"ci i kosztów wynikaj&cych z wprowadzenia
w Polsce euro – szczególnie w krótkim okresie, jak równie' na mo'liwo"ci realizacji tego
przedsi$wzi$cia w ci&gu najbli'szych lat.

Po drugie, skala kryzysu finansowego oraz szybko"# jego rozprzestrzenia si$
na globalnych rynkach finansowych oraz w sferze realnej gospodarki "wiatowej,
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europejskiej i polskiej wymaga bli'szego przyjrzenia si$ )ród!om i konsekwencjom
turbulencji na rynkach finansowych. Ponadto trwaj&cy kryzys rozpocz&! si$ na rynkach
finansowych, których poprawne funkcjonowanie, w "wietle ustale% Raportu, stanowi
jedn& z korzy"ci integracji. Tymczasem nadchodz&ce kwarta!y mog& si$ cechowa#
utrudnion& dost$pno"ci& finansowania, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, 'e
Polska jest importerem netto kapita!u.

Po trzecie, istotna zmiana warunków funkcjonowania gospodarek wymaga podj$cia
próby oceny wp!ywu kryzysu finansowego na skal$ korzy"ci i kosztów wprowadzenia
euro z uwzgl$dnieniem krótkookresowych wyzwa% stoj&cych przed polityk&
gospodarcz&, w szczególno"ci zwi&zanych ze zdolno"ci& Polski do wype!nienia kryteriów
konwergencji nominalnej.

Struktura dokumentu jest nast$puj&ca. W kolejnej cz$"ci podj$ta zosta!a próba
skrótowego przestawienia uwarunkowa% kryzysu finansowego, jak równie' jego
przebiegu i skutków w obszarze rynków finansowych. Szczególn& uwag$ po"wi$cono
sposobom reakcji na kryzys poszczególnych pa%stw europejskich w zale'no"ci od
prowadzonej przez nie polityki kursowej, a tak'e implikacjom dla gospodarki polskiej,
funkcjonuj&cej w warunkach kursu p!ynnego. Ostatnia cz$"# dokumentu podejmuje
prób$ oceny wp!ywu kryzysu finansowego na wybrane aspekty polskiej gospodarki,
w szczególno"ci oceny zagro'e% zwi&zanych z wype!nieniem przez Polsk$ kryteriów z
Maastricht.

Uwarunkowania, przebieg i skutki obecnych zawirowa&
na rynkach finansowych

Obecny kryzys finansowy rozpocz&! si$ w po!owie 2007 r. od za!amania na rynku
kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych. Rozprzestrzeni! si$ on na pozosta!e
segmenty rynku ameryka%skiego oraz innych rynków rozwini$tych, a nast$pnie rynków
wschodz&cych. We wrze"niu i listopadzie 2008 r. globalne rynki finansowe do"wiadczy!y
silnego spadku wzajemnego zaufania uczestników rynku, bankructw wielu podmiotów
finansowych, gwa!townego spadku p!ynno"ci na rynku mi$dzybankowym oraz szybkiego
spadku warto"ci aktywów finansowych i kapitalizacji rynków.

Negatywne konsekwencje zawirowa% na rynkach finansowych prze!o'y!y si$ na sfer$
realn& gospodarki "wiatowej. W wielu obszarach funkcjonowania coraz bardziej
zglobalizowanych rynków kapita!u i czynników produkcji kryzys wywo!a! konieczno"#
uruchomienia procesów dostosowawczych koryguj&cych narastaj&ce od wielu lat tzw.
globalne nierównowagi.

Spadek zarówno wzajemnego zaufania uczestników rynku, jak i p!ynno"ci na rynku
mi$dzybankowym spowodowa! koniec tzw. ery !atwego pieni&dza. Dla podmiotów
gospodarczych mo'e oznacza# to wi$ksze trudno"ci w dost$pie do "wiatowych rynków
kapita!owych. Jako, 'e Polska jest importerem netto kapita!u, implikacje utrudnionego
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finansowania w kontek"cie wej"cia Polski do strefy euro mog& by# dla naszej gospodarki
szczególnie istotne.

Wymienienie wszystkich czynników, jakie mog!y doprowadzi# do powstania i
rozprzestrzenienia si$ obecnego kryzysu finansowego, jest na obecnym etapie
niezmiernie trudne. W tej cz$"ci dokumentu podj$to jednak prób$ przedstawienia
wybranych uwarunkowa%, które przyczyni!y si$ do wykreowania globalnych
nierównowag oraz powstania i zako%czenia ery !atwego pieni&dza. S& to:

Po pierwsze, wzrost stabilno"ci makroekonomicznej w drugiej po!owie lat 90. oraz w
pocz&tkowych latach XXI w. By! on zarówno konsekwencj& braku g!$bszych wstrz&sów
(poza p$kni$ciem ba%ki internetowej na rynkach kapita!owych), jak i poprawy jako"ci
polityki pieni$'nej i fiskalnej w perspektywie "wiatowej.

Po drugie, reakcja w!adz walutowych USA na p$kni$cie ba%ki internetowej i zagro'enia
recesj& w 2001 r. w postaci silnych redukcji stóp procentowych. By! to jeden z
czynników, który prowadzi! zarówno do wzrostu inflacji na rynku nieruchomo"ci i
aktywów finansowych, jak i wzrostu deficytu na rachunku obrotów bie'&cych USA.
W reakcji na pogarszaj&c& si$ koniunktur$ w Europie oraz w odpowiedzi na znaczne
obni'ki stóp w USA, EBC w latach 2001-2003 równie' prowadzi! ekspansywn& polityk$
pieni$'n&.

Po trzecie, merkantylistyczna postawa pa%stw Azji Po!udniowo - Wschodniej, Chin i
Japonii. Dotkni$te kryzysem w drugiej po!owie lat 90. kraje skoncentrowa!y wysi!ki
na rzecz pr$'nego funkcjonowania sektora eksportowego, generuj&c du'e nadwy'ki
na rachunku obrotów bie'&cych. Ich efektem by!a wysoka akumulacja kapita!u
reinwestowanego nast$pnie w USA.

Po czwarte, deregulacja rynków finansowych, szybki rozwój innowacji i instrumentów
finansowych oraz wzrost kapitalizacji rynków. Szczególn& rol$ odegra!a sekurytyzacja
wszelkiego rodzaju nale'no"ci kredytowych na rynkach nieruchomo"ci, kart
kredytowych i kredytów konsumenckich w USA. Sekurytyzowane aktywa otrzymywa!y
wysokie oceny wiarygodno"ci kredytowej. Wobec powszechnie dost$pnego i taniego
pieni&dza oraz rosn&cej akceptacji ryzyka papiery te by!y ch$tnie akumulowane przez
podmioty finansowe z wielu krajów "wiata. W ostatniej fazie kryzysu wiele z tych
aktywów okaza!a si$ tzw. aktywami toksycznymi.

Po pi&te, nieefektywne ramy prawne i dzia!ania instytucji nadzoru finansowego
i systemu informacji rynkowej. Kreacja wielu pozabilansowych instrumentów
finansowych utrudnia!a monitorowanie ryzyka przez nadzorców publicznych.
Brak rzetelno"ci w dzia!aniu po"redników finansowych (m.in. uczestnicz&cych w
sekurytyzacji) oraz agencji ratingowych odpowiedzialnych za dostarczenie informacji
rynkowej sprzyja! nadmiernej ekspozycji na ryzyko inwestorów prywatnych.

Po szóste, gwa!towny wzrost cen surowców. Na prze!omie 1998 i 1999 r. bary!ka
ropy naftowej kosztowa!a oko!o 10 USD, a w lipcu 2008 r. osi&gn$!a rekordowy
poziom 147 USD. Systematycznie dro'ej&ca ropa naftowa uczyni!a z eksporterów ropy
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naftowej wa'nych eksporterów kapita!u. Wiele z tych pa%stw utworzy!o specjalne
pa%stwowe fundusze walutowe (sovereign wealth fund), których celem by!o inwestowanie
ogromnych nadwy'ek kapita!u za granic&. Ze wzgl$du na nisk& sk!onno"# do
oszcz$dzania oraz dzi$ki rozwini$tym rynkom finansowym najwi$kszym odbiorc& tej
nadwy'ki by!y USA. Dodatkowe )ród!o nap!ywaj&cego kapita!u, przy relatywnie
niskich stopach banku centralnego, prowadzi!o do dalszego spadku rynkowych stóp
procentowych.

Po siódme, wzrost akceptacji ryzyka w efekcie korzystnych uwarunkowa%
makroekonomicznych i pozytywnych wyników gospodarki "wiatowej. Przejawem tego
by! rekordowo niski poziom d!ugoterminowych stóp procentowych w krajach wysoko
rozwini$tych i rozw,aj&cych si$.

Wykres S.1. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, strefie euro oraz
w Japonii w latach 2000 - 2008
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Źródło: MFW.

Era !atwego dost$pu do pieni&dza by!a jednym z czynników sprzyjaj&cych importerom
kapita!u. Niskie realne stopy procentowe, wi$ksza dost$pno"# oraz swobodny przep!yw
kapita!u w skali mi$dzynarodowej generowa!y w pa%stwach o relatywnie niskich
stopach oszcz$dno"ci szybki wzrost gospodarczy, cz$sto pobudzany dodatkowo popytem
wewn$trznym. Wzmo'ony nap!yw kapita!u prowadzi! jednak do aprecjacji walut
krajowych nie tylko w uj$ciu nominalnym, ale w przypadku pa%stw odwo!uj&cych
si$ do sta!ego kursu walutowego równie' w uj$ciu realnym. Wzrost warto"ci waluty
krajowej by! jednym z czynników wp!ywaj&cych na pogorszenie zewn$trznej pozycji
konkurencyjnej, wyra'onej bilansem obrotów bie'&cych.
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W przypadku nowo przyj$tych pa%stw Unii Europejskiej dodatkowym czynnikiem
przek!adaj&cym si$ na wzrost inwestycji by! spadek ryzyka inwestycyjnego zwi&zany
z przyst&pieniem do UE. Ni'sze stopy procentowe prowadzi!y do zachwiania
równowagi makroekonomicznej przejawiaj&cej si$ mi$dzy innymi pojawieniem si$ ba%ki
spekulacyjnej na rynku nieruchomo"ci lub na rynku akcji. Istotnym problemem w
niektórych nowych pa%stw cz!onkowskich UE by! wysoki deficyt na rachunku obrotów
bie'&cych. W przeciwie%stwie do innych gospodarek rozw,aj&cych si$, wzrostowi
deficytu na rachunku obrotów bie'&cych, towarzyszy! tam równie' stosunkowo powolny
wzrost rezerw walutowych (por. wykres S.2).

Wykres S.2. Rachunek obrotów bie"#cych (% PKB) i rezerwy walutowe
(2000 r. = 100) w krajach rozw+aj#cych si% w latach 2000 - 2008
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Rezerwy walutowe w gospodarkach wschodz cych od stycznia 2000 do sierpnia 2008

Źródło: MFW.

Istotn& rol$ zarówno przed wyst&pieniem kryzysu, w trakcie jego przebiegu, jak
i w sposobie radzenia sobie z jego skutkami odegra! sposób prowadzenia polityki
monetarnej. Mo'liwo"ci prowadzonej polityki pieni$'nej by!y wi$ksze w gospodarkach
z p!ynnym kursem walutowym, w wi$kszym stopniu pozwala!y bowiem !agodzi#
niektóre skutki silnego nap!ywu kapita!u. Problem ten jest szczególnie istotny w
przypadku krajów doganiaj&cych, w których nast$puje aprecjacja waluty krajowej
na skutek rosn&cej wydajno"ci sektora eksportowego (efekt Balassy-Samuelsona). W
przypadku kursu sta!ego przek!ada si$ to na wzrost cen krajowych, a w gospodarkach z
p!ynnym kursem walutowym nominalna aprecjacja kursu mo'e amortyzowa# negatywne
konsekwencje wzrostu cen.

Przebieg i skutki kryzysu

Kierunki przep!ywu kapita!u w skali mi$dzynarodowej wyznacza!y ró'nice w poziomach
stóp procentowych. W"ród czynników determinuj&cych nap!yw kapita!u istotn& rol$
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odgrywa!o zaci&ganie kredytów w walutach niskooprocentowanych i inwestowanie
uzyskanych "rodków w aktywa krajów o wysokim oprocentowaniu (carry trade). Przez
d!ugi okres, g!ówn& walut& o niskim oprocentowaniu by! jen japo%ski. Wskutek
zdecydowanych interwencji ze strony Federal Reserve w obliczu kryzysu kredytowego
prowadz&cej do gwa!townego poluzowania polityki pieni$'nej USA, do grona walut
nisko oprocentowanych do!&czy! równie' dolar ameryka%ski. O ile jen japo%ski
by! u'ywany do zaci&gania "rodków, które nast$pnie by!y lokowane g!ównie w
dolary austral,skie i nowozelandzkie, tak dolar ameryka%ski zacz&! by# g!ównym
)ród!em finansowania inwestycji lokalnych w Europie, gdzie inwestorzy dokonywali
dywersyfikacji swojego portfela uwzgl$dniaj&c równie' niektóre waluty nowoprzyj$tych
pa%stw UE, w tym z!otego.

Relatywnie g!$boki, na tle nowych pa%stw cz!onkowskich UE, rynek walutowy
generowa! silny popyt na z!otego. Polska waluta zacz$!a by# postrzegana jako waluta
bardziej dochodowa od lokat denominowanych w euro. Wp!ywa!y na to nie tylko wy'sze
stopy procentowe, ale tak'e wzrost warto"ci z!otego zarówno wzgl$dem dolara, jak i
euro. W lipcu 2008 r. z!oty osi&gn&! notowania 3,2 PLN oraz 2,01 PLN wzgl$dem
odpowiednio euro i dolara. Oznacza!o to wzrost warto"ci polskiej waluty w okresie
lipiec 2007 – lipiec 2008 odpowiednio o ok. 18 i 38%.

Katalizatorem zmian sta!y si$ perturbacje finansowe na rynku USA, których
najostrzejszym przejawem by!o bankructwo jednego z najwi$kszych banków
inwestycyjnych Lehman Brothers oraz problemy grupy finansowej AIG. Do!&czy!y
do tego wska)niki ekonomiczne informuj&ce o pogorszeniu kondycji gospodarczej
USA. Pocz&tkowe obserwacje wskazywa!y, 'e negatywne konsekwencje perturbacji
finansowych wynikaj&cych z rynku subprime b$d& ograniczone do gospodarki
ameryka%skiej. Da!o to pocz&tek teoriom g!osz&cym tzw. decoupling (czyli uodpornienie
reszty "wiata na negatywne wyniki gospodarki ameryka%skiej). Jesieni& 2008 r.
perturbacje finansowe obj$!y jednak'e swoim zasi$giem globalny system finansowy.

Symptomem spowolnienia gospodarki "wiatowej sta!o si$ p$kni$cie ba%ki spekulacyjnej
na rynku surowcowym. Przyk!adowo cena bary!ki ropy naftowej spad!a od lipca
2008 r. z 147 USD do 40 USD w grudniu 2008 r. Spadek ten prze!o'y! si$
na sytuacj$ eksporterów ropy w znacznym stopniu zmniejszaj&c ich dochody. W
"wietle pogarszaj&cych si$ wyników gospodarczych USA szybkiemu spowolnieniu uleg!
równie' sektor eksportowy Azji Po!udniowo-Wschodniej. Tym samym zmniejszy!a
si$ zdolno"# do eksportu kapita!u tych krajów, które dot&d generowa!y nadwy'ki
kapita!owe. Powy'sze zmiany by!y, jak wcze"niej wspomniano, jednym z czynników,
które prze!o'y!y si$ na koniec tzw. ery taniego pieni&dza.

Pog!$biaj&ce si$ problemy gospodarcze USA zacz$!y wp!ywa# na sytuacj$
gospodarcz& innych gospodarek, co wywo!a!o odwrócenie (unwinding) procesu
carry trade i prze!o'y!o si$ na wyprzeda' aktywów denominowanych w walutach
wysokooprocentowanych. Spowodowa!o to masowy odp!yw kapita!u z tych krajów oraz
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gwa!towny spadek warto"ci ich walut1. Unwinding carry trade towarzyszy!a gwa!towna
aprecjacja dolara. W "wietle gwa!townego zaniku p!ynno"ci na rynkach kredytowych
w USA wiele grup inwestycyjnych poszukiwa!o )róde! finansowania za granic& w
celu pokrycia stale rosn&cych zobowi&za% (repatriation rally). Innym czynnikiem
stymuluj&cym odwrót od carry trade i intensyfikacj$ repatration rally by!y perspektywy
obni'ek stóp procentowych. W przypadku krajów o najni'szych stopach procentowych
(USA i Japonia) przestrze% do ich dalszych obni'ek by!a do"# ograniczona, co wp!ywa!o
pozytywnie na percepcj$ tych walut. W przypadku walut wysokooprocentowanych
(takich nawet jak euro) pogarszaj&ce si$ prognozy gospodarcze rodzi!y oczekiwania
na obni'ki stóp procentowych, co zach$ca!o do ich wyprzeda'y.

Wykres S.3. Zakres carry trade od stycznia 2007 do 31 stycznia 2009 r. dla
relacji: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, SEK/JPY oraz NZD/JPY (1
stycznia 2007 = 100)

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych z Federal Reserve.

Przebieg opisywanych perturbacji w ostatniej fazie pozwala zrozumie# powi&zanie
mi$dzy cenami ropy naftowej a notowaniami EUR/USD, jakie mia!y miejsce od
pocz&tku 2007 r. do drugiej po!owy 2008 r. W schy!kowej fazie !atwo dost$pnego
pieni&dza, ropa naftowa sta!a si$ alternatyw& dla s!abn&cego (w obawie przed
pogorszeniem kondycji gospodarki ameryka%skiej) dolara USD.

Kryzys finansowy odnowi! dyskusj$ na temat szans i zagro'e%, jakie niesie ze sob&
uczestnictwo w strefie euro oraz ich implikacje dla Polski. Przegl&d wydarze% w
trakcie trwania kryzysu pozwala wyró'ni# trzy grupy pa%stw: pa%stwa b$d&ce poza
UE, pa%stwa b$d&ce cz!onkami UE, ale pozostaj&ce poza stref& euro oraz pa%stwa
cz!onkowskie strefy euro.

1Złoty od końca lipca do trzeciego tygodnia października 2008 r. (a więc przez ok. 85 dni) stracił
na wartości względem dolara USA ponad 35% swojej wartości.
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Wykres S.4. Zestawienie cen ropy naftowej i relacji EUR/USD w okresie
stycze( 2007 - stycze( 2009 r.
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Źródło: OPEC i Federal Reserve.

Spektakularnym przyk!adem pierwszej grupy pa%stw z punktu widzenia przebiegu
kryzysu jest Islandia. Bior&c pod uwag$ wielko"# gospodarki islandzkiej wydawa!o si$,
'e wydarzenia w tym kraju nie powinny wp!ywa# ani na zmiany zachodz&ce w UE ani
tym bardziej na debat$ na temat dalszej przysz!o"ci walutowej w Europie. Jednak'e
wydarzenia w Islandii sta!y si$ jednym z czynników przek!adaj&cych si$ na wznowienie
dyskusji na temat szans i zagro'e% p!yn&cych z uczestnictwa w strefie euro.

Czynniki, jakie mia!y wp!yw na przebieg kryzysu w Islandii, mia!y zarówno
charakter zewn$trzny, jak i wewn$trzny. Istotne znaczenie mia!y rozmiary krajowego
sektora bankowego w relacji PKB (aktywa trzech najwi$kszych banków islandzkich
przekroczy!a w 2007 r. 900% PKB Islandii). Kryzys sektora bankowego doprowadzi!
do za!amania kursu korony islandzkiej, której warto"# w 2008 r. spad!a o ponad
50%. Na rozmiary kryzysu mia!a wp!yw równie' postawa islandzkiego banku
centralnego w zakresie nadzoru finansowego oraz prowadzonej polityki kursowej tego
kraju. Interwencyjny wykup 75% kapita!u w banku Glitnir doprowadzi! do kryzysu
wyp!acalno"ci pa%stwa islandzkiego. Z kolei przewarto"ciowanie korony islandzkiej da!o
pocz&tek atakom spekulacyjnym.

Jedn& z podstawowych przyczyn za!amania si$ systemu bankowego w Islandii (oraz
notowa% korony) by! jednak brak mo'liwo"ci odwo!ania si$ do pomocy ze strony
EBC, w szczególno"ci mo'liwo"ci porozumie% swapowych. W!adze Islandii dysponowa!y
jedynie liniami swapowymi podpisanymi z krajami nordyckimi, które okaza!y si$
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Tabela S.1. Fazy kryzysu finansowego

Okres Przebieg

I faza
lipiec 2007 – lipiec
2008

• Kryzys na rynku papierów strukturyzowanych - CDO. Obejmuje
swoim zasi!giem przede wszystkim USA.

• Teoria decoupling gospodarki %wiatowej.

• Silny spadek notowa( USD, b!d$cy pochodn$ carry trade.

• Silny wzrost warto%ci z"otego.

• Silny wzrost cen surowców (o ponad 100%).

• Ropa, jak i wysokooprocentowane waluty staj$ si! alternatyw$ dla
USD.

• Kapitalizacja rynków szacowana na ok. 8500 miliardów USD.

II faza
sierpie( 2008 –
pa'dziernik 2008

• Bankructwo Lehman Brothers, za"amanie zaufania w%ród
uczestników rynku, zanik p"ynno%ci rynków.

• Silny wzrost warto%ci dolara (repatriation rally).

• Teoria decoupling traci na znaczeniu, kryzys wychodzi poza USA.

• Zanik p"ynno%ci b!d$cy pochodn$ repatriation rally.

• Spadek cen ropy naftowej i wysokooprocentowanych walut (w tym
PLN).

III faza
listopad 2008 –
grudzie( 2008

• Radykalne obni#ki ceny pieni$dza.

• Repatriation rally traci na znaczeniu.

• Za"amanie si! cen ropy naftowej mimo ponownej s"abo%ci USD.

• Dalsze k"opoty z p"ynno%ci$ -spadek kapitalizacji rynku do ok. 5888
miliardów USD.

IV faza
od stycznia 2009 • Pogorszenie si! kondycji gospodarczej strefy euro.

• Obni#enie ratingu dla Hiszpanii i Grecji.

• Os"abienie si! euro wzgl!dem USD.

• Deprecjacja z"otego (jak i innych walut Europy *rodkowej) nabiera
wi!kszej dynamiki.

• Dalsze poluzowywanie polityki pieni!#nej w krajach UE.

• Spadek kapitalizacji rynku do ok. 3500 miliardów USD.

Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Financial Times.

niewystarczaj&ce (wcze"niej zarówno EBC, Bank Anglii oraz Federal Reserve odmówi!y
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podpisania porozumie% swapowych z Islandi&). Dopiero podniesienie stóp procentowych
do poziomu 18% umo'liwi!o zahamowanie dalszego spadku warto"ci korony islandzkiej.

Du'e uzale'nienie gospodarki od sektora bankowego ma miejsce równie' w Wielkiej
Brytanii (gdzie udzia! sektora bankowego osi&gn&! w 2007 r. 450% PKB), Danii, Szwecji
oraz Szwajcarii – czyli pa%stw nie b$d&cych cz!onkami strefy euro. Na szczególn&
uwag$ zas!uguje przypadek Szwajcarii – pa%stwa, które pozostaje równie' poza UE.
Szczególna pozycja Szwajcarii umo'liwi!a w!adzom monetarnym tego kraju podpisanie
specjalnych porozumie% z EBC, maj&cych na celu poluzowanie presji pojawiaj&cej si$
na rynkach instrumentów pieni$'nych denominowanych we frankach szwajcarskich.
Jednak'e nie uchroni!o to franka szwajcarskiego przed stosunkowo du'ym spadkiem
warto"ci wzgl$dem euro. W okresie od 27 pa)dziernika 2008 r. do 11 grudnia 2008 r.,
notowania euro wzgl$dem franka wzmocni!y si$ prawie o 10%.

Znaczenie mo'liwo"ci zawarcia porozumienia swapowego z EBC pozwala wyró'ni#
drug& grup$ pa%stw, w sk!ad której wchodz& kraje nale'&ce do UE, ale pozostaj&ce
poza stref& euro. Mo'na je podzieli# na dwie podgrupy: kraje odwo!uj&ce si$ do formu!y
sta!ego kursu walutowego oraz kraje stosuj&ce polityk$ kursu p!ynnego.

Na specjaln& uwag$ zas!uguje korona du%ska jako przyk!ad waluty funkcjonuj&cej w
systemie ERM II. W celu obrony kursu w ERM II, w!adze monetarne Danii musia!y
podnie"# stopy procentowe. Ponadto bank centralny musia! uruchomi# lini$ swapow& z
EBC w celu usprawnienia funkcjonowania rynku pieni$'nego, na którym odnotowano
zanik p!ynno"ci. Jej wielko"# wynios!a 12 miliardów euro.

Dania (obok W$gier) by!a krajem zmuszonym do do"# znacz&cej podwy'ki stóp
procentowych w tym okresie, podczas gdy jej najwi$ksi partnerzy handlowi (Szwecja,
Norwegia, Wielka Brytania i strefa euro) obni'ali je. Dopiero poluzowanie polityki
monetarnej przez EBC pozwoli!o na obni'enie stóp procentowych w Danii. Mimo
obni'ek stóp procentowych w listopadzie, grudniu i styczniu, ró'nica mi$dzy du%skimi
stopami, a tymi ustalanymi przez EBC w lutym 2009 r. by!a znacznie wi$ksza od tej
jaka wyst$powa!a jeszcze na pocz&tku 2008 r.

Inaczej prezentuj& si$ do"wiadczenia nowych pa%stw cz!onkowskich UE, których
waluty uczestnicz& w systemie ERM II (Litwa, *otwa oraz Estonia). Kraje te
przed przyst&pieniem do UE stosowa!y odmian$ kursu sztywnego w postaci szeroko
definiowanej izby walutowej (currency board). Formu!a sztywnego kursu walutowego
mog!a przyczyni# si$ do wytr&cenia tych gospodarek z równowagi wewn$trznej (silny
wzrost inflacji) i zewn$trznej (kilkunastoprocentowe w relacji do PKB deficyty na
rachunku obrotów bie'&cych). W obecnych trudnych warunkach gospodarczych, za
spraw& "cis!ego powi&zania walut tych krajów z euro uniemo'liwia to dostosowanie
ceny pieni&dza do bie'&cej koniunktury. W obliczu sztywnego kursu walutowego kraje
te staj& si$ bowiem importerami polityki pieni$'nej realizowanej przez EBC. O ile w
okresu !atwo dost$pnego pieni&dza stopy procentowe w tych krajach by!y za niskie, tak
teraz wydaj& si$ by# za wysokie. Warto wspomnie#, 'e spadek PKB na *otwie w 2009
r. mo'e wynie"# nawet 7%.
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Inaczej przebiega! scenariusz zawirowa% finansowych w krajach UE pozostaj&cych poza
stref& euro i stosuj&cych formu!$ kursu p!ynnego. Kraje te mo'na podzieli# na dwie
podgrupy (kraje starej UE - Szwecja i Wielka Brytania oraz nowe kraje cz!onkowskie -
Polska, W$gry czy nawet Czechy). Wszystkie waluty tych pa%stw straci!y na warto"ci
wzgl$dem euro, jednak dynamika tego spadku by!a inna w tzw. krajach starej UE, a
inna w nowoprzyj$tych pa%stwach UE.

Deprecjacja funta brytyjskiego oraz korony szwedzkiej wzgl$dem euro wydawa!a si$
mie# charakter kontrolowany. W przypadku takich krajów jak Polska, W$gry, Czechy
skala deprecjacji by!a bardzo dynamiczna. Z!oty w okresie od lipca 2008 r. do pocz&tku
lutego 2009 r. straci! wzgl$dem euro niemal jedn& trzeci& swojej warto"ci. Jako
jedn& z przyczyn wskazuje si$ gwa!towny zanik p!ynno"ci na rynkach finansowych
tych krajów, który doprowadzi! do znacz&cego wzrostu zmienno"ci ich walut. Inn&
przyczyn& by!a zmiana percepcji tych krajów i ich zdolno"ci do finansowania deficytu
na rachunku obrotów bie'&cych w nowych uwarunkowaniach, jakie zacz$!y przewa'a#
w mi$dzynarodowym systemie walutowym z chwil& zako%czenia ery !atwo dost$pnego
pieni&dza. Szczególnie trudna by!a sytuacja na W$grzech w pa)dzierniku 2008 r., gdy
w!adze tego kraju musia!y odwo!a# si$ do pomocy ze strony zarówno MFW, jak i EBC.

Innym czynnikiem odró'niaj&cym Wielk& Brytani$ oraz Szwecj$ od nowoprzyj$tych
krajów UE by!a skala poluzowania polityki pieni$'nej (wzgl$dem skali obni'ki stóp
procentowych podj$tych przez EBC). By!a ona równie' znacznie wi$ksza ni' w nowych
pa%stwach cz!onkowskich UE (bank centralny W$gier musia! nawet w pa)dzierniku
2008 r. podnie"# stopy procentowe o 300 punktów bazowych). Spadek warto"ci funta
brytyjskiego i korony szwedzkiej by! przede wszystkim efektem znacznego poluzowania
polityki monetarnej, a nie wyrazem braku zaufania do w!adz monetarnych tego kraju.
Mo'e o tym "wiadczy# zachowanie dziesi$cioletnich obligacji skarbowych Szwecji i
Wielkiej Brytanii, których wycena by!a zdecydowanie ni'sza od analogicznej dla wielu
krajów b$d&cych w strefie euro. W przypadku brytyjskich papierów skarbowych ró'nica
w ich oprocentowaniu wzgl$dem papierów niemieckich uleg!a wr$cz zmniejszeniu2.

Ostatni& analizowan& grup& krajów s& pa%stwa cz!onkowskie strefy euro. Uczestnictwo
w strefie euro mo'e by# postrzegane jako pewnego rodzaju tarcza chroni&ca przed
negatywnymi skutkami zawirowa% w sferze finansowej. Gdyby nie uczestnictwo w strefie
walutowej waluty W!och, Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Irlandii mog!yby ulec znacznej,
w tym spekulacyjnej deprecjacji, eksponuj&c te kraje na dodatkowe ryzyka. Przebieg
kryzysu na tych rynkach w porównaniu z bardziej wiarygodnymi gospodarkami strefy
euro (Niemcy, Francja) wskazuje jednak, 'e parasol ochronny w postaci euro nie jest
wystarczaj&co szczelny. (wiadczy# o tym mo'e kszta!towanie si$ d!ugoterminowych

2Analizując przyczyny spadku funta, warto pamiętać, że w gospodarce brytyjskiej zachodzą ważne
zmiany strukturalne. Po pierwsze, Wielka Brytania, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat
jest importerem netto ropy naftowej. Osłabieniu musiała zatem ulec korelacja między cenami ropy
a notowaniami funta. Po drugie, w ostatnim dziesięcioleciu gospodarka brytyjska w dużym stopniu
opierała się na znaczeniu sektora finansowego, które było podobne do znaczenia cen ropy naftowej
na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Siła funta w latach 1997-2007 doprowadziła do
daleko idących zniekształceń w strukturze gospodarki brytyjskiej, która opierała się w dużym stopniu
na popycie wewnętrznym.
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stóp procentowych, które oceniaj& zdolno"# danej gospodarki do obs!ugi zad!u'enia
publicznego. Warto wspomnie#, 'e ró'nica mi$dzy w!oskimi, greckimi a niemieckimi
papierami, która na pocz&tku 2007 r. wynosi!a ok. 30 punktów bazowych, pod koniec
stycznia 2009 r. si$ga!a odpowiednio 160 i 300 punktów bazowych. Ró'nica mi$dzy
polskimi obligacjami dziesi$cioletnimi oraz w!oskimi i greckimi w latach 2007 oraz 2008
– mimo wykazywania du'ej zmienno"ci – kszta!towa!a si$ w podobnym przedziale. W
styczniu 2009 r. oprocentowanie obligacji greckich by!o wy'sze od polskich papierów
skarbowych o takim samym terminie zapadalno"ci. W tym samym miesi&cu agencje
ratingowe zdecydowa!y si$ na obni'enie ratingu Hiszpanii, Grecji oraz Portugalii.
Obawy rynku zosta!y równie' potwierdzone przez raport Komisji Europejskiej ze
stycznia 2009 r. Przyk!adem ilustruj&cym skal$ ekspansji fiskalnej mo'e by# Irlandia,
gdzie w 2007 r. d!ug publiczny kszta!towa! si$ na poziomie ok. 25% PKB, a prognozy
wskazuj&, 'e w najbli'szych latach mo'e on wzrosn&# do poziomu przekraczaj&cego 70%
PKB.

Do"wiadczenia pa%stw cz!onkowskich strefy euro oraz pozostaj&cych poza ni& wskazuj&,
'e uczestnictwo w strefie euro niesie ze sob& zarówno szanse, jak i zagro'enia. Obecno"#
w strefie euro nie chroni bowiem przed napi$ciami w zakresie polityki fiskalnej.
Oprocentowanie dziesi$cioletnich papierów skarbowych wi$kszo"ci krajów b$d&cych
w strefie euro by!o wy'sze od oprocentowania papierów skarbowych szwedzkich i
brytyjskich. Warto zwróci# uwag$, 'e polityka pieni$'na prowadzona w Wielkiej
Brytanii i Szwecji ma charakter bardziej ekspansywny ni' polityka EBC, co oznacza
mo'liwo"# wi$kszego pola manewru w walce z recesj&.

Wykres S.5. Kszta$towanie si% rentowno!ci dziesi%cioletnich obligacji
skarbowych Polski, Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji i
W$och (w okresie 1 stycznia 2007 - 30 stycznia 2009 r.)

Źródło: MF na bazie danych Bloomberga.

Analiza zmian zarówno stabilno"ci wewn$trznej i zewn$trznej Hiszpanii, Portugalii,
Grecji i Irlandii wskazuje, 'e uczestnictwo w unii monetarnej nie zawsze sprzyja!o
jej zapewnieniu. Polityka pieni$'na EBC nie by!a w stanie zagwarantowa# równowagi
makroekonomicznej w wielu krajach cz!onkowskich strefy euro. Przede wszystkim nie
potrafi!a przeciwdzia!a# symptomom przegrzania gospodarczego w takich krajach jak
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Hiszpania czy Irlandia, które w ostatnich latach do"wiadcza!y utraty konkurencyjno"ci
w wyniku inflacji na rynku aktywów oraz wzrostu kosztów pracy.

Powy'sze rozwa'ania wskazuj&, 'e cz!onkostwo w strefie euro nie gwarantuje szczelnej
ochrony przed zawirowaniami w gospodarce "wiatowej. Istotne znaczenie ma bowiem
odpowiednia polityka makroekonomiczna prowadzona na szczeblu krajowym. Im
wi$ksze dysproporcje makroekonomiczne w danej gospodarce tym mniej szczelna staje
si$ ochrona oferowana przez cz!onkostwo w strefie euro. Uczestnictwo w strefie euro
mo'na traktowa# jako czynnik u!atwiaj&cy przetrwanie perturbacji finansowych, ale
tylko wtedy, gdy w gospodarce ma miejsce równowaga makroekonomiczna.

Znaczenie kryzysu dla perspektywy wprowadzenia
w Polsce euro

W d!ugim okresie trwaj&cy kryzys nie powinien znacz&co wp!yn&# na rozk!ad korzy"ci
i kosztów wej"cia do strefy euro. Wi$kszo"# argumentów ekonomicznych, b$d&cych
przedmiotem analizy w Raporcie, wskazuje na dodatni efekt netto wprowadzenia
wspólnej waluty w d!ugim okresie. Niemniej, skala zawirowa% na rynkach finansowych
oraz ich potencjalne konsekwencje dla sfery realnej sk!aniaj& do refleksji na temat
ewentualnego wp!ywu akcesji do strefy euro w krótkim okresie, je'eli przygotowania
do niej mia!yby nast$powa# w czasie trwania kryzysu.

Wydarzenia z 2008 r. potwierdzi!y, 'e zako%czy!a si$ tzw. era !atwego pieni&dza.
Oznacza to, 'e dost$p do "wiatowych rynków kapita!owych mo'e by# w nadchodz&cym
czasie utrudniony. Jest to szczególnie wa'ne dla gospodarki polskiej, b$d&cej pod silnym
wp!ywem otoczenia zewn$trznego. Polska znajduje si$ w okresie doganiania gospodarek
pa%stw strefy euro, wobec czego )ród!a finansowania wzrostu gospodarczego maj& dla
gospodarki polskiej istotne znaczenie. Jako importer netto kapita!u, Polska jest w
du'ym stopniu uzale'niona od dost$pu do zagranicznych jego )róde!. Zanik p!ynno"ci
na "wiatowych rynkach finansowych nie pozostanie zatem prawdopodobnie bez wp!ywu
na perspektywy rozwoju sytuacji w Polsce w ci&gu najbli'szych kwarta!ów.

Podejmuj&c decyzj$ o momencie przyst&pienia do strefy euro, nale'y podda# ocenie
wp!yw trwaj&cych zawirowa% na zdolno"# Polski do wype!nienia kryteriów nominalnej
konwergencji. W warunkach kryzysu szczególnie istotna jest m.in. rola p!ynnego kursu
walutowego, który mo'e wzmacnia# lub absorbowa# szoki. Oczekiwane os!abienie tempa
wzrostu gospodarczego, w po!&czeniu z tendencj& do ochrony rynków wewn$trznych
pa%stw dotkni$tych skutkami kryzysu, mo'e skutkowa# zmniejszeniem skali wymiany
handlowej oraz aktywno"ci inwestycyjnej. Zasadne wydaje si$ zatem pytanie o
mo'liwo"# i skuteczno"# reagowania narz$dziami polityki gospodarczej – tak w
warunkach pe!nej autonomii gospodarczej, jak i w sytuacji konieczno"ci wype!nienia
kryteriów z Maastricht.W dalszej cz$"ci dokumentu podj$ta jest próba oceny wp!ywu
kryzysu na mo'liwo"# wype!nienia przez Polsk$ kryteriów z Maastricht, co mo'e
warunkowa# ocen$ krótko- i "redniookresowych korzy"ci i kosztów wprowadzenia euro.
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Wp"yw kryzysu na aktywno!# gospodarcz' w Polsce i w strefie euro

Bilans korzy"ci i kosztów integracji Polski ze stref& euro mo'e si$ wi&za# z przebiegiem
kryzysu w sferze finansowej i realnej zarówno w Polsce, jak i w strefie euro. Odpowied)
na pytanie o implikacje kryzysu dla oceny przyst&pienia Polski do strefy euro wymaga
analizy zmian zachodz&cych w sferze realnej obydwu gospodarek oraz sformu!owania
prawdopodobnego scenariusza przysz!ych wydarze%.

Zawirowania na globalnych rynkach finansowych mog& cz$"ciowo os!abi# zdolno"#
do czerpania korzy"ci z integracji, zarówno w sferze rynków finansowych, jak
i gospodarce realnej. Recesja u g!ównych partnerów handlowych Polski mo'e
przek!ada# si$ na zmniejszenie korzy"ci, które mog& wynika# z intensyfikacji handlu
czy wzrostu inwestycji. Ochrona rynków wewn$trznych krajów cz!onkowskich oraz
zmniejszenie skali otwarto"ci gospodarek stanowi& powszechn& tendencj$ w okresie
pogorszenia koniunktury, która mo'e jednak ogranicza# ewentualne korzy"ci krótko-
i "redniookresowe. Pog!$bianie trudno"ci gospodarczych krajów UE mo'e sprzyja#
nasileniu tendencji protekcjonistycznych. W takiej sytuacji pozbawianie si$ mo'liwo"ci
wykorzystania autonomicznej polityki pieni$'nej wi&'e si$ z istotnym ryzykiem.

Kryzys mo'e przek!ada# si$ równie' na wzrost zagro'e% zwi&zanych z utrat&
autonomicznej polityki pieni$'nej w przypadku os!abienia stopnia synchronizacji
cykli koniunkturalnych miedzy Polsk& a stref& euro. Analiza kszta!towania si$ cykli
koniunkturalnych3 w Polsce i strefie euro na podstawie danych do trzeciego kwarta!u
2008 r. w!&cznie wskazuje, 'e w obu gospodarkach mia!o miejsce spowolnienie produkcji
przemys!owej (por. wykres S.6), za" cykle wyodr$bnione z szeregu PKB wskazuj&
na odmienne zachowanie obydwu gospodarek: w Polsce w drugiej po!owie 2008 r.
utrzymywa!a si$ jeszcze dodatnia luka PKB (w trzecim kwartale 2008 r. zauwa'alna jest
jednak stabilizacja, por. wykres S.6), podczas gdy gospodarka strefy euro pocz&wszy
od prze!omu trzeciego i czwartego kwarta!u 2007 r. wesz!a w faz$ spowolnienia.
Odmienne kszta!towanie si$ cyklu PKB w stosunku do produkcji przemys!owej mo'e
cz$"ciowo wynika# z mniejszej wspó!zale'no"ci sektorów us!ug w Polsce i w strefie
euro. Spowolnienie gospodarcze w strefie euro mog!o wi$c jeszcze nie prze!o'y# si$
na polski sektor us!ug, lecz odczuwa je ju' przemys! zorientowany w du'ej cz$"ci na
eksport. Wzrost otwarto"ci gospodarek na wymian$ czynników produkcji oraz rosn&ce
powi&zania gospodarcze w skali "wiata s& )ród!em wielu korzy"ci, jednak zwi$kszaj&
tak'e podatno"# na niektóre zagro'enia, w tym ryzyko rozprzestrzeniania si$ zjawisk
kryzysowych.

Szybkiemu spadkowi dynamiki produkcji przemys!owej w strefie euro i w Polsce
towarzyszy!y decyzje o rozlu)nianiu polityki pieni$'nej w obydwu gospodarkach
(por. wykres S.7). NBP i EBC obni'a!y stopy procentowe, przy czym obni'ki
dokonywane przez EBC rozpocz$!y si$ wcze"niej i by!y wi$ksze. Zbli'ony schemat

3Jako aproksymantę cyklu przyjęto komponent cykliczny wyodrębniony z wyjściowych szeregów,
wyrażonych w postaci jednopodstawowego indeksu o podstawie w 2000 r., przy pomocy filtru
Christiano-Fitzgeralda. Pasmo wahań zaliczonych do składowej cyklicznej to 1,5 - 8 lat. Fluktuacje
o niższej częstotliwości zaliczono do trendu, a o wyższej uznano za wahania przypadkowe.
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Wykres S.6. Kszta$towanie si% cykli koniunkturalnych w Polsce i w strefie
euro w latach 1996 - 2008
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Lewy rysunek – cykle wyodrębnione z szeregu PKB, prawy rysunek – cykle wyodrębnione z szeregu
produkcji przemysłowej.
O% rz!dnych pokazuje warto%& komponentu cyklicznego w danym okresie, tj. ró#nic! pomi!dzy wyj%ciowym
szeregiem a oszacowanym trendem i wahaniami przypadkowymi. Warto%& t! mo#na cz!%ciowo uto#samia& z luk$
PKB, jednak poniewa# cykl ekstrahowano z szeregu indeksu jednopodstawowego, warto%ci nie s$ interpretowalne.
Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurostatu.

reakcji obydwu banków centralnych wskazuje, 'e w ostatnich miesi&cach ryzyko
cyklicznego niedopasowania polityki EBC do potrzeb polskiej gospodarki mo'na by
uzna# za niewielkie (ceteris paribus). Nie mo'na jednak przewidzie#, jak te tendencje
b$d& si$ kszta!towa!y w przekroju ca!ego cyklu koniunkturalnego.

Wykres S.7. Produkcja przemys$owa i g$ówne stopy banku centralnego w
Polsce i w strefie euro, 2006 - 2008
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Źródło: Eurostat.

Z przebiegu obserwowanych zjawisk mo'na ostro'nie wnioskowa#, 'e mo'liwo"#
wyst&pienia silnego spowolnienia gospodarczego w strefie euro bez jego przeniesienia
do gospodarki polskiej jest bardzo ograniczona. Ryzyko nieadekwatno"ci cyklicznej
polityki EBC dla potrzeb polskiej gospodarki wydaje si$ niewielkie – przynajmniej,
co do kierunku reakcji. Niemniej jednak w warunkach niepewno"ci co do skali
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recesji w strefie euro, jak równie' zachowania gospodarki polskiej, pozbawnienie
si$ instrumentów polityki pieni$'nej mo'e wi&za# si$ z pewnym ryzykiem. Ponadto
nale'y podtrzyma# wcze"niej formu!owane wnioski na temat negatywnych nast$pstw
ewentualnych wstrz&sów asymetrycznych dotykaj&cych gospodark$ polsk& oraz
mo'liwo"ci nieadekwatno"ci strukturalnej polityki pieni$'nej EBC w d!u'szym okresie,
wynikaj&cej z przeci$tnie ni'szego poziomu stóp procentowych w strefie euro.

Trudno"ci z przewidywaniem rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce wynikaj&
z dynamicznie zmieniaj&cej si$ sytuacji gospodarczej za granic&, w tym przede
wszystkim w pozosta!ych pa%stwach cz!onkowskich UE, b$d&cych odbiorcami ponad
75% polskiego eksportu. Istnieje znaczna niepewno"# wokó! scenariusza przysz!ych
wydarze%, co podkre"laj& niemal wszystkie o"rodki prognostyczne. Z tego wzgl$du do
prognoz nale'y odnosi# si$ z ostro'no"ci&, szczególnie w "wietle ich relatywnie cz$stych
rewizji.

Podejmowane próby prognozowania przysz!ego tempa wzrostu PKB w Polsce wskazuj&
na scenariusz stopniowej poprawy koniunktury w drugiej po!owie 2009 r. i w 2010 r.
Centrum Analiz Spo!eczno-Ekonomicznych (CASE) oczekuje4, 'e tempo wzrostu PKB
wyniesie w ca!ym 2009 r. 3,4% (por. tabela S.2)5. Prognozy Instytutu Bada% nad
Gospodark& Rynkow& (IBnGR) ze stycznia 2009 r. wskazuj& ni'sze oczekiwane tempo
wzrostu PKB w Polsce: 2,0% w 2009 r. (rosn&ce od III kw.) oraz 3,0% w 2010 r.
Prognozy OECD, MFW i Komisji Europejskiej dla Polski kszta!tuj& si$ na podobnym
poziomie i sugeruj& spadek tempa wzrostu PKB do oko!o 2 - 3% w 2009 r. oraz jego
przyspieszenie o 0,4 - 1,0 pkt proc. w 2010 r. Ostatnia aktualizacja prognoz wzrostu
PKB dokonana przez rz&d pod koniec stycznia 2009 r. wskazuje na ryzyko obni'enia
wzrost PKB do poziomu 1,7%. Prognoza NBP z pa)dziernika 2008 r.6 zak!ada tempo
wzrostu gospodarczego w 2009 r. w przedziale 1,7-3,5%

Prognozy dla strefy euro kszta!tuj& si$ na istotnie ni'szym poziomie ni' analogiczne
wielko"ci dla Polski. MFW oczekuje spadku realnego PKB w strefie euro w 2009 r. o
0,5%, OECD oczekuje spadku o 0,6%, a Komisja Europejska o 1,9% (por. tabela S.2).
Wszystkie cytowane prognozy wskazuj& na stopniow& popraw$ koniunktury w 2010 r.
i powolny powrót PKB do tendencji wzrostowej (por. ramka S.1 i wykres S.8). Wed!ug
niektórych o"rodków poprawa koniunktury mo'e nast&pi# ju' w drugiej po!owie 2009 r.
i w 2010 r.

Prognozy zaprezentowane w tabeli S.2 nie odbiegaj& w sposób istotny od prognoz
z modelu prze!&cznikowego (por. ramka S.1). W 2008 r., kiedy kryzys rozpoczyna!
si$ w strefie euro, lecz nie by! jeszcze silnie odczuwalny w Polsce, nast&pi! spadek
wspó!czynnika korelacji cyklu gospodarki polskiej i strefy euro (por. wykres w ramce
S.1). Zgodnie z predykcj& modelu w 2009 r. powinien jednak nast&pi# wzrost tej
korelacji.

4Prognoza sporządzona została w IV kwartale 2008 r.
5Wartości dla poszczególnych kwartałów kształtowały się będą następująco: I kw. – 3,4%, II kw. –

2,2%, III kw. – 2,9%, IV kw. – 4,0%
6W momencie tworzenia tego dokumentu kolejna prognoza NBP nie była dostępna.
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Tabela S.2. Prognozy tempa wzrostu realnego PKB w Polsce i w strefie
euro

Polska strefa euro
2009 2010 2009 2010

CASE 3,4% - - -
IBnGR 2,0% 3,0% - -
OECD 3,0% 3,5% -0,6% 1,2%
MFW 3,8% 4,8% -0,5% 1,3%

KE 2,0% 2,4% -1,9% 0,4%
Źródło: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (2008), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
(2009), European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2009), OECD
(2008a), IMF World Economic Outlook Database October/November 2008.

Wykres S.8. Kszta$towanie si% cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie
euro w latach 1996 - 2008 wraz z prognoz# na lata 2009 - 2010
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O% rz!dnych pokazuje warto%& komponentu cyklicznego w danym okresie, czyli ró#nic! pomi!dzy wyj%ciowym
szeregiem a oszacowanym trendem i wahaniami przypadkowymi.Warto%& t! mo#na uto#samia& z luk$ PKB,
tym niemniej ze wzgl!du na fakt, i# cykl ekstrahowano z szeregu indeksu jednopodstawowego warto%ci nie s$
interpretowalne.
Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurostatu.

Ramka S.1. Prognozy PKB i produkcji przemys$owej w Polsce i w
strefie euro na podstawie modelu prze$#cznikowego

W celu dokonania analizy przysz!ego kszta!towania si$ cykli koniunkturalnych
w Polsce i w strefie euro dokonano prognozy dwóch podstawowych zmiennych
odzwierciedlaj&cych aktywno"# ekonomiczn& – PKB oraz produkcji przemys!owej.
Prognozy formu!owane s& na podstawie autoregresyjnego modelu prze!&cznikowego
Markowa, którego specyfikacja dobrana zosta!a zgodnie z warto"ciami kryteriów

Raport na temat pe!nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej

413



Suplement

informacyjnych oraz b!$dów prognozy in-sample. Prognoza ma horyzont dwuletni
(odpowiednio 9 kwarta!ów i 25 miesi$cy).

Analiza kszta!towania si$ cyklu wyodr$bnionego z szeregu PKB (lewy panel wykresu
S.8) wskazuje, 'e spowolnienie gospodarcze przypadaj&ce na lata 2008 - 2009
mo'e by# bardziej dotkliwe dla krajów strefy euro ni' dla Polski. By!by to
pierwszy przypadek w analizowanym okresie (1996 - 2010), kiedy ujemna luka PKB
by!aby ni'sza w strefie euro ni' w Polsce. Fakt ten mo'e by# równie' przejawem
post$puj&cego w gospodarce polskiej zmniejszania si$ amplitud cykli, które w
okresie transformacji gospodarczej by!y wy'sze ni' w strefie euro.

Na podstawie otrzymanych wyników obliczono wspó!czynniki korelacji krocz&cej
dla komponentów cyklicznych. Przyj$to okienko o sta!ej szeroko"ci, odpowiednio 32
kwarta!ów oraz 96 miesi$cy. Wybór d!ugo"ci okienka podyktowany zosta! dwoma
wzgl$dami: po pierwsze, 8 lat uznawane jest w literaturze przedmiotu za górn&
granic$ d!ugo"ci waha% zaliczanych do sk!adowej cyklicznej (d!u'sze fale traktowane
s& jako komponent d!ugookresowy), po drugie, okres ten stanowi oko!o po!owy
d!ugo"ci próby. Warto"ci wspó!czynników sugeruj& spadek stopnia synchronizacji
cykli koniunkturalnych pomi$dzy Polsk& i stref& euro po w!&czeniu do próby 2008
roku, kiedy w strefie euro mia!o miejsce silne spowolnienie gospodarki. Obni'enie
poziomu aktywno"ci gospodarczej w Polsce by!o w tym okresie relatywnie mniejsze.

Z kolei sk!adowa cykliczna wyodr$bniona z szeregu produkcji przemys!owej
wykazuje pod koniec próby (i w okresie prognozy) znaczne zbli'enie przebiegu
cykli gospodarki Polski i strefy euro – zarówno pod wzgl$dem amplitudy, jak i
zbie'no"ci punktów zwrotnych. Znajduje to równie' odzwierciedlenie na wykresie
wspó!czynników korelacji krocz&cej, które po spadku w latach 2007 - 2008 rosn& w
prognozowanym okresie.
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Wykres 1. Wspó$czynniki korelacji krocz#cej pomi%dzy cyklem Polski i
strefy euro (okienka o sta$ej d$ugo!ci 8 lat)
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych Eurostatu.

Wp"yw kryzysu na zdolno!# Polski do wype"nienia kryteriów
z Maastricht

Kryterium fiskalne

Kryterium fiskalne z Maastricht dotycz&ce deficytu bud'etowego i d!ugu publicznego
ma szczególne znaczenie dla pozosta!ych wymiarów konwergencji nominalnej. Wynika
to z faktu, 'e skala bie'&cego i zakumulowanego zad!u'enia pa%stwa mo'e decydowa#
o poziomie stóp d!ugoterminowych oraz zmienno"ci kursu walutowego. Ponadto
w okresie pobytu w systemie ERM II wzro"nie stabilizuj&ce znaczenie polityki
fiskalnej w sytuacji ograniczonej autonomii polityki pieni$'nej. Przedmiotem uwagi
w zakresie wype!nienia kryterium fiskalnego powinien by# g!ównie deficyt sektora
instytucji rz&dowych i samorz&dowych. W krótkim i "rednim okresie, przy daj&cych si$
przewidzie# scenariuszach, obecna wysoko"# d!ugu publicznego nie powinna przekroczy#
dopuszczalnego poziomu 60% PKB7.

Mimo pogorszenia zewn$trznej sytuacji makroekonomicznej deficyt sektora rz&dowego
i samorz&dowego utrzymuje si$ poni'ej warto"ci referencyjnej. W "wietle przyj$tego 30
grudnia 2008 r. „Programu Konwergencji – Aktualizacja 2008” deficyt ca!ego sektora
rz&dowego i samorz&dowego na koniec 2008 roku szacowany jest na 2,7% PKB, czyli o
0,7 pkt proc. wi$cej w roku 2007.

7Warto jednak wspomnieć, iż w obliczu przedstawionych poniżej argumentów rośnie ryzyko
przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego ustalonego w Ustawie o Finansach Publicznych na
poziomie 50 % długu w relacji do PKB.
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Szacunki Ministerstwa Finansów wskazuj&, 'e w 2008 r. zarówno wydatki, jak i
dochody bud'etowe by!y o oko!o 10% ni'sze od zaplanowanych. Skutki rozw,aj&cego
si$ od po!owy 2008 r. kryzysu finansowego nie ujawni!y si$ jednak w postaci
ni'szych dochodów podatkowych. Przeciwnie, dochody z podatku CIT by!y równe
zaplanowanym, natomiast wp!ywy z tytu!u podatku PIT by!y nawet o 6,3% wy'sze
ni' zapisano w ustawie bud'etowej.

Os!abienie koniunktury gospodarczej mia!o jednak odzwierciedlenie w obni'eniu tempa
wzrostu dochodów bud'etowych pod koniec 2008 r. O ile dochody bud'etowe w ca!ym
2008 r. w porównaniu z 2007 r. wzros!y o 7,7%, to w grudniu 2008 r. roczna dynamika
wp!ywów bud'etowych by!a ju' ujemna (-5,4%). Szczególnie g!$bokie w porównaniu
z poprzednim rokiem by!y spadki wp!ywów z podatków po"rednich (-5,7%) oraz CIT
(-16,3%).

Perspektywy na 2009 r.

Bud'et pa%stwa na 2009 r. nie by! tworzony w warunkach zapowiadaj&cych g!$boki
kryzys w sferze realnej. Pocz&tkowo zestawienie planowanych wp!ywów i wydatków
oparto na za!o'eniu, 'e stopa wzrostu PKB wyniesie 4,8%. Poprawka Rady Ministrów
do projektu ustawy bud'etowej (druk nr 1001) przyj$ta 2 grudnia 2008 r. zatwierdzi!a
korekt$ prognozy tempa wzrostu gospodarczego do 3,7% PKB. Przy niezmienionych
za!o'eniach co do deficytu bud'etowego w wysoko"ci 18,2 mld z! wprowadzono zmian$
planowanych wydatków i dochodów bud'etowych – w obu przypadkach na kwot$ 1,71
mld z!. Korekta prognozy wzrostu gospodarczego mia!a ograniczone prze!o'enie na
pozosta!e parametry bud'etu (np. utrzymane zosta!o za!o'enie dotycz&ce obni'enia
stopy bezrobocia w 2009 r. do 8,5% z 9,1% na koniec 2008 r.). Za!o'enie dotycz&ce
oczekiwanej stopy bezrobocia odbiega od innych prognoz tej zmiennej wskazuj&cych na
mo'liwy wzrost stopy bezrobocia do poziomu 10 - 12% na koniec 2009 r. Potencjalne
skutki tak du'ej rozbie'no"ci dla wydatków i dochodów bud'etowych mog& by#
znaczne. Dodatkowo prognozy rz&du wskazuj& jedynie na niewielkie wyhamowanie
dynamiki spo'ycia indywidualnego i p!ac. Mimo prawdopodobnego zmniejszenia bazy
podatkowej, w bud'ecie zak!ada si$ ponadto dynamik$ dochodów podatkowych na
poziomie ponad 6% r/r.

Jedn& z kategorii wydatków, która mo'e by# niedoszacowana ze wzgl$du na os!abienie
z!otego, s& koszty obs!ugi d!ugu zagranicznego8. W lutym 2009 r. zad!u'enie Skarbu
Pa%stwa z tytu!u obligacji zagranicznych wynosi!o 87,86 mld EUR, 15,5 mld USD, 384
mld JPY, 4,3 mld CHF i 0,4 mld GBP. Warto tak'e zwróci# uwag$ na wysokie prognozy
dotycz&ce wp!ywów z prywatyzacji jako )ród!a finansowania deficytu. Rz&d przewiduje
przychody z prywatyzacji w wysoko"ci 12 mld z!, lecz osi&gni$cie takiego poziomu mo'e
okaza# si$ trudne z uwagi na trwaj&ce zawirowania na "wiatowych rynkach finansowych.
W konsekwencji wzrosn&# mo'e zad!u'enie i (w dalszych latach) koszt jego obs!ugi.

8Były one szacowane przy założeniu, że euro w 2009 r. będzie kosztowało średnio 3,35 zł, a dolar
amerykański 2,21 zł.
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Z prognoz Komisji Europejskiej ze stycznia 2009 r. (European Commission
Directorate-General for Economic and Financial A.airs, 2009) wynika, 'e deficyt
sektora finansów publicznych wyniesie w Polsce 3,6% w 2009 r. i 3,5% w 2010
r., co oznacza!oby, 'e fiskalne kryterium konwergencji w najbli'szych dwóch latach
nie zostanie wype!nione. Wzrost deficytu do 4% PKB przewidywany jest tak'e w
ca!ej strefie euro. Nale'y jednak mie# na uwadze, 'e ocena wype!nienia kryterium
fiskalnego przez KE i EBC nie polega wy!&cznie na sprawdzeniu, czy deficyt sektora
instytucji rz&dowych i samorz&dowych jest ni'szy od 3% PKB. Dopuszczane jest
bowiem przekroczenie tego poziomu, o ile ma ono charakter wyj&tkowy i tymczasowy,
a relacja deficytu do PKB pozostaje bliska warto"ci referencyjnej. Niemniej aktualny
poziom deficytu strukturalnego (szacowany na oko!o 2,5% PKB) jest zdecydowanie
wy'szy od celu "redniookresowego dla Polski (1% PKB).

Spe!nienie kryterium fiskalnego obci&'one jest nast$puj&cymi zagro'eniami b$d&cymi
efektem kryzysu finansowego, w tym:

• Obni'eniem tempa wzrostu gospodarczego. Je'eli wskutek ni'szego tempa
wzrostu gospodarczego zaplanowane w ustawie bud'etowej dochody oka'&
si$ przeszacowane, wydatki niedoszacowane, natomiast wp!ywy z prywatyzacji
b$d& ni'sze od oczekiwanych, wówczas potrzeby po'yczkowe netto Polski
wzrosn&. Finansowanie deficytu zwi$kszaniem zad!u'enia (zarówno krajowego,
jak i zagranicznego) niesie ze sob& negatywne konsekwencje w postaci efektu
wypychania inwestycji prywatnych w przypadku zad!u'ania krajowego lub
wzrostu ryzyka kursowego, je'eli deficyt finansowany jest poprzez zwi$kszanie
d!ugu zagranicznego. Redukcja wydatków bud'etowych obejmie natomiast
prawdopodobnie w pierwszej kolejno"ci wydatki inwestycyjne.

• Wzrostem oprocentowania emitowanych papierów skarbowych. Potrzeby
po'yczkowe brutto Polski w 2009 r. s& bardzo wysokie i kszta!tuj& si$ na
poziomie oko!o 155 mld z!. W zwi&zku z kryzysem finansowym wiele pa%stw
na ca!ym "wiecie stan$!o w obliczu wzrostu deficytu bud'etowego, który w du'ej
mierze b$dzie pokrywany poprzez emisj$ papierów skarbowych. Rosn&ce potrzeby
po'yczkowe wi$kszo"ci w pa%stw rozwini$tych (w tym zw!aszcza w USA i strefie
euro) mog& prze!o'y# si$ na wzrost stóp procentowych, przez co koszty obs!ugi
d!ugu mog& by# wy'sze.

• Wzrostem ryzyka kursowego. Skala i tempo deprecjacji z!otego w ostatnich
miesi&cach wskazuj& na rosn&ce koszty obs!ugi d!ugu. Oko!o 24% zad!u'enia
Skarbu Pa%stwa to zad!u'enie zagraniczne, zatem dalsze os!abianie si$ z!otego
mo'e mie# wp!yw na wzrost kosztów obs!ugi d!ugu denominowanego w walutach
obcych.

Wy'sze oprocentowanie polskich papierów skarbowych i ni'sze tempo wzrostu
gospodarczego, a tak'e utrzymywanie si$ kursu z!otego na niskim poziomie b$dzie
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wymaga!o osi&gni$cia wy'szej nadwy'ki pierwotnej, co w praktyce mo'e oznacza#
konieczno"# znacznego zacie"nienia polityki fiskalnej. Procykliczne zacie"nienie polityki
fiskalnej, przyczyniaj&ce si$ do pog!$bienia recesji, mo'e zatem stanowi# powa'ny koszt
wype!nienia kryterium fiskalnego w 2009 roku.

Dostosowania polityki fiskalnej w 2009 r.. Determinacja rz&du dotycz&ca
utrzymania deficytu bud'etowego na poziomie za!o'onym w pierwotnym projekcie (18,2
mld z!) powinna by# oceniana jako pozytywny sygna! z punktu widzenia wype!nienia
kryteriów konwergencji. W sytuacji jednak znacznego spowolnienia gospodarczego mo'e
wi&za# si$ z dodatkowymi kosztami dla gospodarki realnej.

Obecna sytuacja uwypukla rol$ zrównowa'onych finansów publicznych. Niski deficyt
strukturalny, gwarantuj&cy niezb$dny margines bezpiecze%stwa, w okresie spowolnienia
gospodarczego umo'liwi!by Polsce utrzymanie deficytu sektora instytucji rz&dowych
i samorz&dowych na dopuszczalnym poziomie bez konieczno"ci procyklicznego
zacie"nienia polityki fiskalnej. Widoczne s& tak'e wieloletnie zaniedbania w zakresie
reform.

Warto jednak podkre"li#, 'e pogorszenie pozycji fiskalnej w Europie mia!o miejsce
zarówno w pa%stwach strefy euro, jak i w pozosta!ych krajach UE. Ogólno"wiatowy
kryzys sk!oni! wiele rz&dów pa%stw UE do podj$cia dzia!a% stabilizuj&cych, które
przybra!y form$ pakietów fiskalnych w postaci dodatkowych wydatków publicznych lub
redukcji obci&'e% podatkowych. Analiza dost$pnych danych wskazuje, 'e prowadzona w
wielu krajach ekspansja fiskalna jest i b$dzie finansowana w g!ównej mierze wzrostem
zad!u'enia. Konsekwencj& omawianych zjawisk jest zauwa'alne pogorszenie sytuacji
finansów publicznych, chocia' wi$kszo"# kosztów prawdopodobnie zostanie poniesiona
w kolejnych latach. Prognozowana na 2009 r. wysoko"# deficytu bud'etowego (sektora
rz&dowego i samorz&dowego) w strefie euro to 4% PKB (o 2,3 pkt proc wi$cej ni' w
2008 r.), za" d!ug publiczny w relacji do PKB mo'e – wed!ug szacunków KE – wzrosn&#
w ci&gu bie'&cego roku z 68,7% do 72,7% (por. tabela S.3).

Zdecydowany wzrost poda'y papierów skarbowych mo'e doprowadzi# do wzrostu ich
oprocentowania. Ju' w 2010 r. koszty obs!ugi zad!u'enia mog& by# zatem w niektórych
pa%stwach wy'sze ni' obecnie, aczkolwiek w skali ca!ej UE efekt ten nie powinien by#
du'y – g!ównie ze wzgl$du na spadek oprocentowania niemieckich papierów d!u'nych.
W du'o wi$kszym stopniu pogorszy si$ w UE i w strefie euro bilans pierwotny, który
osi&gnie deficyt na poziomie 1% PKB w 2009 r. i 1,3% PKB w 2010 r. Pogorszenie
pozycji fiskalnej w Europie w relatywnie mniejszym stopniu wydaje si$ dotyka#
wi$kszo"ci nowych pa%stw cz!onkowskich UE. W"ród pa%stw Grupy Wyszehradzkiej
tylko w Polsce (zdaniem KE) deficyt mo'e przekroczy# referencyjny poziom 3% PKB.
Warto zwróci# uwag$ na sytuacj$ na W$grzech, gdzie mimo prognozowanej ujemnej
dynamiki PKB deficyt bud'etowy b$dzie ni'szy w 2009 r. w porównaniu z rokiem
2008.
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Tabela S.3. Wzrost gospodarczy i pozycja fiskalna wybranych pa(stw UE

Strefa euro Polska S"owacja Czechy W!gry W.
Brytania

Wzrost r/r
(%)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Realny PKB 0,9 -1,9 5,0 2,0 7,1 2,7 4,2 1,7 0,9 -1,6 0,7 -2,8
% PKB

Deficyt
bud#etowy

-1,7 -4,0 -2,5 -3,6 -2,2 -2,8 -1,2 -2,5 -3,3 -2,8 -4,6 -8,8

Przyrost
zad"u#enia

netto

b.d. b.d. 4,1 3,5 5,4 5,7 0,3 0,8 6,0 4,0 2,0 5,5

D"ug
publiczny

68,7 72,7 45,5 47,7 28,6 30,0 27,9 29,4 71,9 73,8 50,1 62,6

Źródło: Eurostat Interim Report z dn. 19 stycznia 2009.

Kryterium stabilno!ci cen

Wyzwania dla polityki pieni%"nej zwi#zane z kryterium stabilno!ci cen. W
perspektywie krótkookresowej kryzys mo'e wp!yn&# na zdolno"# Polski do wype!nienia
kryterium inflacyjnego. Wp!yw ten nie jest jednoznaczny i zale'a! b$dzie od skali ró'nic
inflacyjnych w Unii Europejskiej, w szczególno"ci od:

• Si!y negatywnego wstrz&su popytowego, jaki dotknie Polsk$ i inne kraje UE.
Je'eli os!abienie koniunktury w Polsce b$dzie s!absze – jak zak!adaj& prognozy
– ni' w Europie Zachodniej, mo'e si$ to ceteris paribus prze!o'y# na mniejsze
os!abienie presji inflacyjnej i przez to wy'sz& stop$ inflacji. Prognozy wzrostu
PKB w Polsce i w innych krajach, których inflacja mo'e potencjalnie kszta!towa#
warto"# referencyjn& dla kryterium, sugeruj& szybszy wzrost PKB w Polsce ni' w
strefie euro (por. tabela S.2) i ca!ej UE.

• Si!y reakcji poszczególnych gospodarek na wstrz&s popytowy. Mo'na oczekiwa#, 'e
w przypadku mniej elastycznych gospodarek zachodnioeuropejskich (por. Kolasa,
2008) spadek stopy inflacji b$dzie ceteris paribus ni'szy i bardziej roz!o'ony w
czasie, a stopa inflacji w Polsce obni'y si$ bardziej i szybciej wróci do celu.

• Reakcji polityki pieni$'nej NBP i innych banków centralnych w UE (zw!aszcza
EBC) na kryzys. Gdyby NBP obni'a! stopy procentowe wolniej ni' inne
banki centralne w UE, prawdopodobie%stwo spe!nienia kryterium stabilno"ci cen
mog!oby wzrosn&#.

• Oczekiwa% inflacyjnych w Polsce. Zdyskontowana w oczekiwaniach mo'liwo"#
zaostrzenia polityki pieni$'nej w zwi&zku z zamiarem przyst&pienia do strefy
euro og!oszonym przez rz&d mo'e je os!abia# (por. Davig i Leeper, 2007 oraz
Narodowy Bank Polski - Rada Polityki Pieni$'nej, 2008, str. 6 i 12). Niepewno"#
wokó! realizacji rz&dowego scenariusza i jej ewentualne opó)nienie mog!oby z kolei
wp!yn&# na nasilenie oczekiwa%.
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Konstrukcja kryterium stabilno"ci cen uzale'nia jego wype!nienie od mo'liwej
heterogeniczno"ci stóp inflacji w UE. W okresie od czerwca do grudnia 2008 r. stopa
inflacji HICP obni'y!a si$ w wi$kszo"ci pa%stw cz!onkowskich UE, cho# spadki te
by!y zró'nicowane i skoncentrowane w gospodarkach o najwy'szych stopach inflacji,
takich jak kraje nadba!tyckie, Bu!garia, Rumunia czy Hiszpania. Obecnie najni'sz&
zharmonizowan& stop$ rocznej inflacji konsumenta wykazuj& Luksemburg, Portugalia
i Francja (0,7 - 1,2% r/r). Mo'e to "wiadczy# o zró'nicowaniu reakcji poszczególnych
gospodarek na kryzys.

Wykres S.9. Zmiany stóp inflacji HICP w Unii Europejskiej w okresie
czerwiec - grudzie( 2008
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Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych EBC.

Prognozy mi$dzynarodowych instytucji dotycz&ce przysz!ej stopy inflacji cen
konsumenta (por. tabela S.4) s& zró'nicowane pod wzgl$dem nacisku na poszczególne
czynniki oraz daty ich aktualizacji, co mo'e by# )ród!em pewnej rozbie'no"ci. Wspóln&
cech& przytaczanych prognoz jest jednak fakt, 'e wskazuj& one na trudno"ci w
wype!nieniu przez Polsk$ kryterium inflacyjnego w 2009 r., g!ównie ze wzgl$du na
mniejsz& skal$ spowolnienia gospodarczego w Polsce ni' w innych pa%stwach UE.
Prognozy na 2010 r. s& bardziej zró'nicowane. Niektóre z nich (zaktualizowana w
styczniu 2009 r. prognoza KE) sugeruj&, 'e Polska powinna wype!ni# kryterium
inflacyjne w 2010 r., przede wszystkim ze wzgl$du na szybszy od oczekiwanego powrót
inflacji do celu w Polsce9. Zdaniem OECD (2008a) spe!nienie kryterium stabilno"ci

9Należy przy tym pamiętać, że prognozy, na podstawie których dokonywano obliczeń dotyczą całego
2009 i 2010 r., natomiast w przypadku wartości referencyjnej stosowana jest 12-miesięczna średnia
krocząca stopy inflacji HICP. W rezultacie, efekty wyższej od obecnie oczekiwanej stopy inflacji w 2009
lub 2010 r. będą uwzględnianie w kryterium również w roku następnym.
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cen przez Polsk$ mo'e wymaga# sprowadzenia stopy inflacji co najmniej do "rodka
przedzia!u dla celu inflacyjnego, czyli do poziomu 2,5%. Prognozy MFW na lata 2011
- 2013 sugeruj& z kolei brak wi$kszych trudno"ci ze spe!nieniem kryterium inflacyjnego
w tym okresie10. Z przytoczonych prognoz wynika, 'e "rednia z trzech najni'szych stóp
inflacji pa%stwach UE w latach 2009 - 2010 mo'e si$ kszta!towa# w przedziale 0,4 -
1,6%11.

Tabela S.4. Prognozy stopy inflacji dla Polski i pa(stw UE a perspektywa
spe$nienia kryterium inflacyjnego

Prognoza warto%ci referencyjnej HICP Prognoza HICP/CPI dla Polski

Rok OECD KE MFW OECD KE MFW

2009 2,5 1,9 2,8 3,2 2,9 4,3
2010 2,3 2,7 3,1 3,6 2,5 3,4
2011 - - 3,2 - - 2,5

Pogrubienie oznacza wypełnienie przez Polskę kryterium stabilności cen. Prognoza wartości
referencyjnej została obliczona jako średnia arytmetyczna trzech najniższych prognozowanych rocznych
stóp inflacji konsumenta dla krajów UE. W przypadku OECD nie uwzględniono prognoz dla Cypru,
Malty, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Rumunii, których cytowana publikacja nie obejmuje.
Źródło: opracowanie NBP na podstawie OECD (2008a), IMF World Economic Outlook 2008 Database,
European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2009).

Warto jednocze"nie podkre"li#, 'e w obecnej fazie kryzysu wszelkie prognozy – tak'e
wykorzystane w niniejszej analizie – obarczone s& wysokim stopniem niepewno"ci.
Dodatkowo prognozy dynamiki cen dla Polski s& warunkowe wzgl$dem przysz!ej "cie'ki
polityki pieni$'nej i fiskalnej oraz wydarze% w sferze realnej, które mog& ulega#
modyfikacji.

Z jednej strony – jak pokazano w Raporcie – obni'enie w Polsce stopy inflacji
o 1 pkt proc. w celu wype!nienia kryterium stabilno"ci cen mo'e si$ wi&za# z
przej"ciowym spadkiem "redniorocznego tempa wzrostu PKB o oko!o 0,8 pkt proc.
(w okresie 2 lat). Z drugiej strony, akomodacja przez polityk$ gospodarcz& skutków
kryzysu w sferze realnej mo'e by# po'&dana. Prawdopodobie%stwo wzrostu cen na
skutek rozlu)nienia monetarnego wydaje si$ jednak ograniczone za spraw& tendencji
recesyjnych w gospodarce oraz znacz&cego spadku "wiatowych cen surowców (zw!aszcza
ropy naftowej). Przy g!$bszym spowolnieniu w Polsce ni' "rednio w UE przestrze% do
bardziej zdecydowanych obni'ek stóp procentowych by!aby ograniczona (szczególnie w
ERM II). Jednak w "wietle prognoz scenariusz recesji silniejszej ni' w UE wydaje si$
ma!o prawdopodobny (por. tabela S.2).

Reasumuj&c, akomodacja skutków kryzysu przy jednoczesnej konieczno"ci wype!nienia
kryterium inflacyjnego i fiskalnego mo'e stanowi# dla w!adz monetarnych istotne
wyzwanie w okresie przed wprowadzeniem euro. Aktualne prognozy dotycz&ce stóp
inflacji w krajach UE w najbli'szych latach pokazuj&, 'e jest to mo'liwe, cho#

10Według październikowej projekcji inflacji NBP w 2009 r. będzie się ona kształtować na poziomie
4,7 w 2009 r. (r/r).

11Z prognoz wynika, że w najbliższych dwóch latach stopa inflacji w UE spadnie najsilniej we Francji,
Irlandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
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mo'e wymaga# zacie"nienia polityki pieni$'nej. Je'eli kryzys w Polsce b$dzie mia!
!agodniejszy przebieg ni' w strefie euro, skala koniecznego zacie"nienia monetarnego
mo'e by# relatywnie wi$ksza. Na rzecz wzgl$dnie mniej dotkliwego charakteru kryzysu
w Polsce przemawia wy'sza ni' w wielu krajach Europy Zachodniej elastyczno"#
gospodarki.

Kryterium d$ugoterminowych stóp procentowych

Zarówno w Polsce, jak i na globalnych rynkach finansowych w ostatnich kwarta!ach
2008 r. mia! miejsce stopniowy wzrost stóp procentowych, po którym nast&pi!a istotna
redukcja kosztu finansowania. Nie zrekompensowa!a one jednak skali ich wzrostu jaki
nast&pi! od pocz&tku 2008 r.

Spadek p!ynno"ci, ograniczenie skali obrotu w niektórych segmentach rynku oraz
zaostrzenie rynkowej wyceny ryzyka inwestowania w poszczególnych krajach s&
przejawami wzrostu niepewno"ci oraz awersji do ryzyka na "wiatowych rynkach
finansowych. Dodatkowo przez znaczn& cz$"# 2008 r. wiele gospodarek zmaga!o si$
z siln& presj& inflacyjn&, sprzyjaj&c& zacie"nianiu polityki pieni$'nej prowadzonej przez
banki centralne. W efekcie nast&pi! wzrost wszystkich komponentów premii za ryzyko:
kursowe (m.in. w zwi&zku ze wzrostem zmienno"ci kursu z!otego do euro)12, kredytowe
(m.in. w zwi&zku z pogorszeniem oczekiwa% dotycz&cych koniunktury w gospodarce)
oraz p!ynno"ci (na skutek spadku wzajemnego zaufania uczestników rynku do siebie
oraz po"rednio w zwi&zku z innymi rodzajami ryzyka). Obok ogólnego wzrostu premii
za ryzyko mia!o miejsce pog!$bienie si$ zró'nicowania w rynkowej wycenie ryzyka
krajów – koszt zad!u'enia w krajach postrzeganych jako mniej stabilne pod wzgl$dem
makroekonomicznym wzrós! relatywnie bardziej ni' w krajach odznaczaj&cych si$
wi$ksz& wiarygodno"ci& (por. wykres S.10)13. Taki stan rzeczy mo'e w "rednim
okresie przyczynia# si$ do spowolnienia (lub nawet krótkotrwa!ego odwrócenia) procesu
integracji finansowej w Europie oraz zwi&zanego z tym spadku dynamiki rozwoju
rynków finansowych. Ponadto wzrost kosztów obs!ugi d!ugu pozostawia relatywnie
mniejsz& przestrze% dla oddzia!ywania za pomoc& narz$dzi polityki fiskalnej.

Post$puj&ce w miar$ nasilania si$ skutków kryzysu os!abienie koniunktury oraz
presji inflacyjnej, w po!&czeniu z utrzymuj&cym si$ za spraw& ograniczonego zaufania
wysokim kosztem kapita!u, sk!oni!o wiele banków centralnych – w tym EBC – do
z!agodzenia prowadzonej polityki pieni$'nej14. Poniewa' EBC jako jeden z pierwszych
banków centralnych rozpocz&! proces obni'ania stóp procentowych wcze"niej ni' NBP,

12Dodatkowo istotny wzrost zmienności kursu walutowego prawdopodobnie spowodował wzrost
kosztów transakcyjnych, przede wszystkim na skutek wzrostu kosztów zabezpieczania przed ryzykiem
kursowym.

13W niektórych krajach zaobserwowano nawet spadek kosztu pozyskania finansowania.
Heterogeniczność opisywanej reakcji widoczna jest szczególnie wewnątrz strefy euro. Od stycznia do
listopada 2008 r. zaobserwowano kilkunastokrotny wzrost wariancji rentowności papierów dłużnych w
ramach strefy euro – np. Niemcy czy Francja zdolne są do pozyskiwania finansowania po wyraźnie
niższym koszcie, niż np. Grecja czy Włochy.

14Reakcję EBC – także w najbardziej burzliwym okresie zawirowań na rynkach finansowych – można
ocenić pozytywnie, szczególnie w kontekście jego relatywnie krótkiej historii i doświadczeń.
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Wykres S.10. Zró"nicowanie rentowno!ci d$ugoterminowych obligacji
skarbowych dla wybranych pa(stw, wraz z ich wariancj# dla pa(stw strefy
euro (w %)

Źródło: Eurostat.

dysparytet mi$dzy Polsk& a stref& euro zwi$kszy! si$ z oko!o 0,5 pkt proc. na pocz&tku
2007 r. do oko!o 2,5 pkt proc. pod koniec 2008 r. (porównanie wysoko"ci stóp
referencyjnych NBP i EBC; )ród!o: NBP, EBC). W miar$ !agodzenia polityki pieni$'nej
w Polsce ró'nica ta nie powinna ulega# zwi$kszeniu, a w d!u'szej perspektywie
mo'na oczekiwa# stopniowego zanikania dysparytetu – a' do jego eliminacji wraz z
wprowadzeniem w Polsce euro15. Na przebieg dostosowa% w obszarze stóp procentowych
mo'e mie# wp!yw czas trwania oraz g!$boko"# kryzysu, jak równie' charakter reakcji
polityki pieni$'nej w Polsce (na tle strefy euro) na jego skutki.

W "wietle przygotowa% Polski do wprowadzenia euro i zwi&zanego z tym
obowi&zku wype!niania kryteriów z Maastricht utrzymuj&ca si$ niepewno"# na
rynkach finansowych mo'e stanowi# potencjalne zagro'enie w zakresie kryterium
d!ugoterminowych stóp procentowych. Do grudnia 2008 r. w!&cznie16 Polska spe!nia!a
to kryterium (por. wykres S.11). Jednak margines bezpiecze%stwa wyra'ony ró'nic&
mi$dzy wysoko"ci& polskiej stopy a warto"ci& referencyjn& w II po!owie 2008 r. uleg!
wyra)nemu zmniejszeniu. W d!u'szym okresie ryzyko niespe!niania kryterium mo'na
uzna# za wzgl$dnie niewielkie17. Realizacja tego ryzyka mog!aby nast&pi# np. na skutek

15Skala obniżek stóp procentowych w Polsce może być – w wielkościach bezwzględnych – większa niż
w strefie euro ze względu na istotną różnicę w poziomach stóp procentowych na obydwu obszarach.
Przestrzeń dla spadku stóp procentowych w strefie euro może być już w dużym stopniu ograniczona,
choć nie można wykluczyć, że EBC zdecyduje o dalszym łagodzeniu polityki pieniężnej, szczególnie w
toku najbliższych kwartałów.

16Brak pełnych danych dotyczących stopy inflacji w styczniu.
17Do uznania kryterium od strony formalnej za spełnione wystarczy, że stopy procentowe będą się

utrzymywały na poziomie niższym od wartości referencyjnej przez 12 miesięcy przed przeprowadzeniem
oceny.
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znacz&cego i d!ugotrwa!ego pog!$bienia kryzysu na rynkach finansowych lub w sytuacji
znacznego pogorszenia kondycji finansów publicznych.

Wykres S.11. Rentowno!' d$ugoterminowych obligacji skarbowych
wykorzystywanych do oceny wype$niania kryterium stóp procentowych dla
wybranych pa(stw (12-miesi%czna !rednia ruchoma, w %)

Źródło: Eurostat.

Kryterium kursowe

Integracja ze stref& euro wymaga spe!nienia kryterium kursowego, które polega na
utrzymaniu wzgl$dnie niskiej zmienno"ci kursu walutowego podczas pobytu w ERM
II. To z kolei wymaga odpowiedniego dostosowania instrumentów polityki pieni$'nej i
mo'e rodzi# pewne zagro'enia, szczególnie w czasie trwaj&cych zawirowa% na rynkach
finansowych. Z tego wzgl$du wype!nienie kryterium stabilno"ci kursu walutowego mo'e
by# du'ym wyzwaniem dla polityki gospodarczej.

W ci&gu ostatnich miesi$cy mia! miejsce istotny wzrost zmienno"ci, a tak'e silna
deprecjacja z!otego wzgl$dem wszystkich wa'niejszych walut. Nale'y podkre"li#,
'e spadek warto"ci z!otego prawdopodobnie nie by! odzwierciedleniem czynników
fundamentalnych, a przede wszystkim silnego wzrostu awersji do ryzyka i za!amania si$
zaufania inwestorów do rynków wschodz&cych – w tym z Europy (rodkowo-Wschodniej
(por. wykres S.12). Do deprecjacji w znacznym stopniu przyczyni!y si$ równie'
zmiany otoczenia gospodarczego, które mia!y miejsce w ostatnich miesi&cach, w tym
m.in. wzrost niepewno"ci na rynkach finansowych, nasilenie si$ objawów spowolnienia
we wszystkich kluczowych gospodarkach "wiata, a tak'e istotna zmiana prowadzonej
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Znaczenie kryzysu dla perspektywy wprowadzenia w Polsce euro

Wykres S.12. Kursy wybranych walut wzgl%dem euro w 2008 r.
(2.01.2008=100, wzrost oznacza deprecjacj%)
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przez banki centralne polityki pieni$'nej, skutkuj&ca najpierw wzrostem, a pó)niej
gwa!townymi obni'kami stóp procentowych.

Na zmienno"# kursów walutowych istotny wp!yw mia!o odwrócenie (unwinding)
procesu carry trade, skutkuj&ce wyprzeda'& aktywów denominowanych w walutach
krajów o wysokich stopach procentowych – w tym w z!otym18. Odp!yw kapita!u z
tych krajów przyczyni! si$ do spadku warto"ci ich walut. Ponadto perspektywy obni'ek
stóp procentowych, zwi&zane z oczekiwanym os!abieniem koniunktury, dodatkowo
stymulowa!y odwrót od carry trade19. Nie bez znaczenia mog!a by# równie' zmiana
percepcji polskiej gospodarki na skutek wzrostu deficytu na rachunku obrotów
bie'&cych oraz oczekiwanej recesji w"ród najwi$kszych partnerów handlowych Polski.

Wzrost zmienno"ci kursu z!otego (a tak'e innych walut z regionu) kontrastuje
z relatywn& stabilno"ci& kursu korony s!owackiej, b$d&c& skutkiem decyzji o
wprowadzeniu na S!owacji euro. Nie mo'na wykluczy#, 'e krótkookresowe korzy"ci
z powodu ni'szej zmienno"ci kursu walutowego mog& okaza# si$ ni'sze od kosztu
utraty narz$dzia amortyzuj&cego szoki. Jednak w "wietle zrealizowanych na potrzeby
Raportu bada% B!aszkiewicz-Schwartzman (2008) i St&'ki (2008) deprecjacja oraz silny
wzrost zmienno"ci z!otego prawdopodobnie mo'na w znacznym stopniu sklasyfikowa#
jako wstrz&s, którego )ród!o tkwi w sferze nominalnej. W takiej sytuacji p!ynny kurs
walutowy z!otego nale'a!oby uzna# za czynnik wzmacniaj&cy szoki, a rezygnacja z niego
pozwoli!aby unikn&# szoku bez ponoszenia kosztów w postaci obni'enia efektywno"ci
procesów dostosowawczych. Znikoma zmienno"# kursu korony s!owackiej wzgl$dem euro

18Skala wykorzystania strategii carry trade, bazującej na występowaniu braku równowagi w
międzynarodowym systemie walutowym, maleje w przypadku wzrostu awersji do ryzyka. Kiedy
następuje wzrost niepewności, inwestorzy zamykają pozycje w strategii carry trade.

19W przypadku dolara amerykańskiego czy jena japońskiego bardzo niski poziom stóp procentowych
nie pozostawia bankom centralnym przestrzeni dla dalszej ich obniżki.
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w ostatnich miesi&cach 2008 r. potwierdza, 'e parytet centralny w ERM II mo'e pe!ni#
rol$ stabilizuj&c& kurs rynkowy, o ile uczestnicy rynku s& przekonani, 'e wprowadzenie
euro w niedalekiej przysz!o"ci jest zdarzeniem pewnym. Nie mo'na wykluczy#, 'e gdyby
turbulencje na globalnych rynkach finansowych nast&pi!y nieco wcze"niej, S!owacja
nie by!aby zdolna do utrzymania stabilno"ci kursowej. Szczególn& rol$ w zapewnieniu
stabilno"ci odgrywa EBC dzi$ki wiarygodno"ci prowadzonej polityki oraz zaufaniu
uczestników rynku do euro jako waluty mi$dzynarodowej.

Silny wzrost zmienno"ci kursu z!otego (a tak'e innych walut regionu, por. wykres
S.13) mo'e utrudnia# wyznaczenie parytetu centralnego w ERM II oraz obni'a#
prawdopodobie%stwo wype!nienia kryterium kursowego. Parytet centralny w ERM II
powinien by# ustalony na poziomie kursu równowagi. W wyniku silnej deprecjacji
w ci&gu ostatnich miesi$cy – o ile nie odzwierciedla!a ona zmian czynników
fundamentalnych, a jedynie wzrost awersji inwestorów do ryzyka w regionie – z!oty w
styczniu 2009 r. móg! by# niedowarto"ciowany wzgl$dem euro20. Jak wskazuj& wnioski
wynikaj&ce w Raporcie ustalenia parytetu centralnego na nieoptymalnym poziomie
(zarówno przewarto"ciowanym i niedowarto"ciowanym) nios!oby ze sob& negatywne
konsekwencje dla gospodarki.

Wykres S.13. Implikowana zmienno!' wybranych kursów walutowych na
podstawie rynkowych wycen opcji

0

5

10

15

20

25

01
-0
1-
20
08

01
-0
2-
20
08

01
-0
3-
20
08

01
-0
4-
20
08

01
-0
5-
20
08

01
-0
6-
20
08

01
-0
7-
20
08

01
-0
8-
20
08

01
-0
9-
20
08

01
-1
0-
20
08

01
-1
1-
20
08

01
-1
2-
20
08

01
-0
1-
20
09

EURPLN
EURSKK
EURCZK
EURHUF
EURUSD

Źródło: Bloomberg.

W "wietle zmian zachodz&cych w mi$dzynarodowym systemie walutowym wej"cie
do ERM II jest obarczone znacznym stopniem ryzyka. Kryzys zaufania skutkuj&cy
zanikiem p!ynno"ci na wielu rynkach sprzyja podwy'szonej zmienno"ci kursów walut,
co utrudnia wype!nienie kryterium kursowego. P!ynny kurs walutowy mo'e stanowi#
zarówno mechanizm absorpcji szoków, jak i czynnik wzmacniaj&cy wstrz&sy. Jego
usztywnienie skutkuje jednak okre"lonymi ograniczeniami w autonomii prowadzonej

20Analizy kursu równowagi, które przeprowadzono na potrzeby Raportu w roku 2008, wydają się
potwierdzać tę tezę przy założeniu, że kurs równowagi złotego w ostatnich miesiącach nie uległ szybkiej
deprecjacji.
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polityki pieni$'nej, co w sytuacji kryzysowej mo'e by# )ród!em potencjalnych ryzyk.
Trwaj&ce zawirowania na rynkach finansowych, perspektywa os!abienia koniunktury w
Polsce oraz u g!ównych partnerów handlowych Polski, jak równie' silna deprecjacja
z!otego nakazuj& zachowanie szczególnej ostro'no"ci przy kre"leniu scenariusza
w!&czenia Polski do ERM II i przyst&pienia do strefy euro. Niezb$dne jest przy tym
wnikliwe monitorowanie sytuacji na rynkach mi$dzynarodowych.

Zarz&dzanie polityk& pieni$'n& i kursow& uwzgl$dniaj&ce wyzwania zwi&zane zarówno
z post$puj&cym kryzysem w sferze finansowej i realnej, jak równie' ewentualn&
konieczno"ci& utrzymania kursu w ERM II wymaga zwrócenia uwagi na nast$puj&ce
kwestie.

• Skala perturbacji na rynkach finansowych oraz pogarszaj&ce si$ w szybkim
tempie fundamenty gospodarki polskiej i un,nej utrudniaj& prognozowanie
podstawowych wielko"ci makroekonomicznych w nadchodz&cych kwarta!ach.
Mo'e to mie# istotne implikacje dla zdolno"ci do wype!nienia kryteriów
konwergencji nominalnej. Ponadto zwi$ksza to ryzyko niew!a"ciwego ustalenia
parytetu kursu w ERM II. Pobyt w systemie ERM II w okresie niestabilno"ci
kursu z!otego mo'e przek!ada# si$ na konieczno"# podejmowania interwencji
walutowych oraz ryzyko utraty cz$"ci rezerw walutowych.

• Istnieje konieczno"# opracowania strategii strategii pobytu w ERM II, która
formu!owa!aby optymaln& policy-mix (kombinacj$ polityki pieni$'nej i fiskalnej)
w trakcie pobytu w tym mechanizmie. Dotyczy to równie' okre"lenia przedzia!u
waha%, który umo'liwi wype!nienie kryterium kursowego21.

• Istnieje konieczno"# sformu!owania strategii komunikacji MF i NBP z rynkami
zarówno na etapie przed wej"ciem do ERM II, jak i trakcie pobytu w tym
mechanizmie.

Podsumowanie

Przeprowadzona ocena wp!ywu trwaj&cego kryzysu na bilans korzy"ci i kosztów
wprowadzenia euro w Polsce nie zmienia wyd)wi$ku ogólnych wniosków p!yn&cych
z Raportu. Wskazuj& one, 'e w d!ugim okresie gospodarka Polski powinna odnie"#
korzy"ci z integracji ze stref& euro, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania.
Niemniej, w!a"ciwy wybór momentu wprowadzenia euro b$dzie mie# kluczowe znaczenie
dla kszta!towania si$ bilansu korzy"ci i kosztów w krótkim okresie.

Zawirowania na globalnych rynkach finansowych oraz recesja gospodarcza u g!ównych
partnerów handlowych Polski mo'e cz$"ciowo os!abi# zdolno"# do czerpania korzy"ci

21W świetle dotychczasowych doświadczeń krajów członkowskich nie ma jasności, co do tego
ograniczenie fluktuacji złotego do +/-15% jest wystarczające z punktu widzenia wymogów formalnych.
Strona europejska często podkreślała , że odchylenia kursu powyżej 2,25% w kierunku deprecjacji mogą
być postrzegane jako severe tensions.
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z integracji rynków finansowych, intensyfikacji handlu czy wzrostu inwestycji.
Ochrona rynków wewn$trznych krajów cz!onkowskich oraz zmniejszenie skali otwarto"ci
gospodarek stanowi& powszechn& tendencj$ w okresie pogorszenia koniunktury, która
mo'e jednak ogranicza# skal$ ewentualnych korzy"ci w przypadku scenariusza szybkiego
wej"cia do strefy euro. Pogorszenie sytuacji na rynku pracy mo'e os!abia# sk!onno"#
do reform i zwi$ksza# wydatki publiczne. Dalsze pog!$bianie trudno"ci gospodarczych
krajów UE mo'e sprzyja# nasileniu tendencji protekcjonistycznych. W takiej sytuacji
pozbawianie si$ mo'liwo"ci wykorzystania autonomicznej polityki pieni$'nej b$dzie
wi&za# si$ z istotnym ryzykiem.

Po drugie, podstawowym problemem jaki si$ ujawni! na rynkach finansowych
by!o zachwianie funkcjonowania kana!u finansowego (transformacji kapita!u od
po'yczkodawców do po'yczkobiorców). Skala i szybko"# rozprzestrzeniania si$ kryzysu
w poszczególnych segmentach "wiatowego systemu finansowego w latach 2007 i
2008 wskazuje na jego nadzwyczajny charakter. Szczególnie niepokoj&ca jest utrata
wzajemnego zaufania uczestników rynku, która skutkuje odci$ciem )róde! finansowania.
Doprowadzi!o to do zaniku p!ynno"ci na rynkach mi$dzybankowych oraz wzrost ryzyka
niewyp!acalno"ci zarówno podmiotów prywatnych, jak i pa%stw. W konsekwencji kryzys
ze sfery finansowej przenosi si$ do sfery realnej. Era !atwego pieni&dza sprawi!a bowiem,
i' wiele sektorów gospodarki "wiatowej by!o uzale'nionych od dost$pno"ci kredytu (np.
nieruchomo"ci, przemys! samochodowy). Czynniki te powoduj&, i' bardzo trudno jest
dok!adnie prognozowa# zachowanie gospodarek w nadchodz&cych kwarta!ach.

Po trzecie, w okresie niestabilno"ci sfery nominalnej i realnej wype!nienie kryteriów z
Maastricht obarczone jest wysokim ryzykiem. Ponadto d&'enie do ich wype!nienia, w
warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej mo'e wi&za# si$ z pewnymi kosztami:

• Kryterium inflacyjne: prawdopodobnie kondycja polskiej gospodarki na tle
krajów UE b$dzie w nadchodz&cych kwarta!ach lepsza. Oznacza to jednak
relatywnie wy'sz& inflacj$, co mo'e skutkowa# trudno"ciami w spe!nieniu
tego kryterium. Prowadzenie restrykcyjnej polityki pieni$'nej nakierowanej
na spe!nienie kryterium inflacyjnego mo'e w takich warunkach wp!ywa#
niekorzystnie na sfer$ realn&.

• Kryterium fiskalne: trudna do przewidzenia skala deficytu bud'etowego w
2009 r. b$dzie zale'a!a od prawdopodobnego spadku dochodów (na skutek
zmniejszenia bazy podatkowej) i wzrostu wydatków (wzrost transferów, zasi!ków
dla bezrobotnych, wzrost kosztów obs!ugi d!ugu w efekcie spadku kursu z!otego,
itd.). Tymczasem w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego polityka fiskalna
powinna wzi&# na siebie ci$'ar stabilizacji gospodarki poprzez optymalne
wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz inwestycje zwi&zane z realizacj&
projektów inwestycyjnych na EURO 2012. Czynniki te mog& utrudni# spe!nienie
kryterium fiskalnego.
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• Kryterium d!ugoterminowych stóp procentowych: wzrastaj&ce potrzeby
po'yczkowe rz&dów krajów dotkni$tym kryzysem zwi$kszaj& zagro'enie
narzucenia wy'szej premii za ryzyko kredytowe na tych po'yczkobiorców, którzy
charakteryzuj& si$ mniejsz& wiarygodno"ci&. Polska mimo relatywnie dobrych
wyników gospodarczych w ostatnich latach ma wci&' ni'szy rating ni' gospodarki
krajów strefy euro.

• Kryterium kursu walutowego: stabilizacja kursu w systemie ERM II stanowi
wyzwanie dla polityki pieni$'nej i fiskalnej. Im wi$ksze jest ryzyko niespe!nienia
pozosta!ych kryteriów, tym wi$ksza mo'e by# trudno"# w utrzymaniu kursu w
ERM II. Du'a zmienno"# kursu z!otego w ostatnich miesi&cach rodzi ryzyko
doboru niew!a"ciwego parytetu. Konieczno"# stabilizacji kursu uniemo'liwia
wykorzystanie polityki pieni$'nej na potrzeby stabilizowania koniunktury.

Z punktu widzenia przeprowadzonej analizy szczególnie istotny wydaje si$ okres
przygotowania do w!&czenia, a tak'e pobytu Polski w ERM II, podczas którego
oddzia!ywanie procesów zwi&zanych z trwaj&cym kryzysem mo'e silnie wp!ywa# na
zdolno"# Polski do wype!nienia wszystkich kryteriów konwergencji. W kontek"cie
spowolnienia gospodarczego i wynikaj&cych z niego prognoz kszta!towania si$ deficytu
bud'etowego, podstawowe zagro'enie mo'e si$ wi&za# ze zdolno"ci& Polski do
wype!nienia kryterium fiskalnego, przede wszystkim ze wzgl$du na wysoki deficyt
strukturalny.

Kryterium stabilno"ci kursu walutowego wi&'e si$ z pozosta!ymi kryteriami poprzez
kluczow& rol$ oczekiwa% i przekonanie uczestników rynku do tego, 'e Polska jest
w stanie skutecznie wype!ni# pozosta!e kryteria w okre"lonym terminie. Tylko pod
tym warunkiem uczestnictwo w ERM II mo'e przyczynia# si$ do stabilizacji kursu
walutowego wokó! parytetu centralnego. Mo'na zatem stwierdzi#, 'e zawirowania
na globalnych rynkach finansowych oraz niepewno"# co do ich konsekwencji w
zakresie zdolno"ci Polski do trwa!ego wype!nienia kryteriów z Maastricht sk!aniaj& do
pog!$bionej refleksji na temat odpowiedniego wyboru momentu przyst&pienia do ERM
II oraz opracowania strategii pobytu.
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